
INTRODUÇÃO

Semana passada demos início a uma poderosa série de lições: VITÓRIA. Se você tomar para si os conteúdos que serão 
trabalhados, a sua vida será levada a outro patamar. Queremos lançar uma provocação: será que você consegue colocar 
em prática em sua vida diária tudo o que vamos aprender juntos nesta série especial? Ao final de cada lição vamos propor 
um desafio. Cumpra todos os desafios e você viverá uma revolução em todas as áreas da sua vida!

Orientação ao líder: Você recorda qual foi o desafio da semana passada? Separe um momento no encontro de hoje 
para que os presentes deem testemunhos e compartilhem como estão se saindo. E fique ligado no desafio que será 
lançado ao final da lição desta semana, deixando-o bem marcado, e crie uma espécie de “competição” ou “pacto” 

entre os membros para que toda a célula possa participar unida. 

QUEBRA-GELO 

Organize os presentes em grupos de quatro pessoas. Você pode misturar pessoas que não tem tanto contato para que haja 
uma maior interação e novos relacionamentos possam surgir. Oriente estes grupos, levando-os a simular que eles são 
quatro ocupantes de um carro que está saindo para uma longa viagem. Peça para eles responderem entre si, as seguintes 
perguntas:

•  O que não pode faltar em uma viagem longa?

•  Qual seria o roteiro de uma viagem inesquecível de carro?

Agora explique aos grupos que eles têm um grande problema a resolver. Eles estão prestes a embarcar em uma viagem de 
2800 km e, devido a problemas no carro e na estrada, um pneu vai furar a cada 1 km. Pergunte ao grupo:

• Seria possível resolver um problema como este?

• Você embarcaria nessa viagem sabendo que o pneu vai furar 2800 vezes?

DESENVOLVIMENTO

Imagine que sua jornada na terra é como uma viagem de carro. Você e as pessoas próximas a você vão viajando pela 
estrada da vida, fazendo escolhas, desfrutando experiências boas e ruins. Imagine que quando a gente comete um pecado, 
é como se um pneu do carro furasse. Como será nossa jornada se um novo pecado for cometido a cada 1 km? Seria 
proveitosa a viagem?

Nesta segunda mensagem da série vamos abordar um assunto crucial: a vitória sobre o pecado. A Bíblia nos ensina que 
isso é possível. Tenho receio que, nos nossos dias, temos colocado a nossa vida num padrão muito abaixo do que Deus 
espera. Alguns até oram assim: “Deus, perdoe-me a multidão de meus pecados; passei o dia inteiro pecando, mas perdoe-
me, por favor!” Será que alguém que vive assim e ora assim é, de fato, um crente verdadeiro? 

Há por aí gente que defende a ideia do perfeccionismo ou a impecabilidade, uma heresia que afirma que podemos viver 
aqui nesta terra sem pecado. Não é o que pregamos! Mas existe também uma terrível linha de ensino que prega o contrário, 
o ensino também herético de que é normal e aceitável diante de Deus viver pecando, que a vida é assim mesmo, e a graça 
resolve tudo. As duas posições estão erradas. 

A Bíblia nos fala de uma vida de vitória sobre o pecado, pelo poder do Espirito Santo que habita em nós, e pela graça que 
nos capacita a vencer. O pecado deve ser um acidente de percurso em nossa jornada, uma exceção, assim como um pneu 
que pode eventualmente furar. Se o pneu fura a todo instante, ou se pecamos a todo instante, nossa jornada não tem como 
fluir. Deus nos chamou para uma vida em santidade:

Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: 
“Sejam santos, porque eu sou santo”. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada 
um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro 1:15-17

É impossível desenvolver uma série sobre VITÓRIA sem abordar este assunto do pecado. Mas fique tranquilo, não queremos 
levantar a questão do pecado para trazer acusação ou moralismo. Precisamos abordar este assunto por amor e para 
o seu bem. Sabe porquê? Porque na raiz de todos os problemas pessoais, conjugais, familiares, problemas na igreja, 
diversas enfermidades e questões de saúde, problemas financeiros, etc, está o pecado, este mal que assola a nossa vida e 
a humanidade desde a queda do homem. 

Temos que ir na fonte dos nossos problemas, não adianta buscar paliativos. Temos que resolver na origem a causa de 
tanta dor, perda, sofrimento e relacionamentos rompidos. Se analisarmos bem a raiz dos problemas (divórcio, rejeição, 
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tristeza, mágoas, etc.), descobriremos que tudo isso aconteceu porque alguém deixou de mortificar sua carne, entregou-se 
ao pecado, e está colhendo ruina, sofrimento, confusão e morte.

Pessoas que não aprenderam a lidar com o pecado, e que agem carnalmente, só tem colhido grandes complicações, 
confusão, ruína, dor e sofrimento pessoal, nos relacionamentos e também na igreja. Porque o pecado mata. A Bíblia diz que 
o salário do pecado é a morte (Rm 6.23). Vamos aprender a vencer o pecado e com isso vamos descomplicar tanta coisa 
em sua vida, em sua família e restaurar tantas pessoas ao seu redor. Temos que aprender a vencer este terrível inimigo 
chamado PECADO. Vamos encará-lo?

Leitura Bíblica: Romanos 6.1-14

1. A graça não é uma licença para continuarmos a pecar. 

A graça não é uma desculpa para pecarmos; a graça nos une a Cristo Jesus na sua morte e ressurreição, quebrando na raiz 
o poder do pecado sobre nós. O resultado é que quem é crente mesmo, salvo pela fé e pela graça, está unido de tal maneira 
a Cristo que não pode viver pecando. Se vive pecando, é porque ele não conhece a graça e o poder de Deus. Ele termina com 
a promessa do verso 14: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. 

No verso 2 Paulo diz que de modo algum continuaremos a pecar. Como continuaremos vivendo no pecado nós que já 
morremos para o pecado? Ele nega enfaticamente a possibilidade, ou a argumentação de que alguém de fato convertido 
viva na prática do pecado. De modo nenhum. Por que? Porque nós já morremos para o pecado.

Pergunta: Mas quando foi que eu morri para o pecado? Porque eu sinto ele ainda muito vivo dentro de mim! Eu tenho 
vontade de pecar, eu sinto atração pelo pecado, então, quando isso aconteceu?

2. A capacitação para vencer o pecado flui da nossa união com Cristo. 

A lei exige, mas não nos dá força para cumprir aquilo que ela pede. A graça é tão exigente quanto a lei, mas a diferença é 
que ela nos dá o poder e a condição de viver pra Deus. Por isso é que, se vivermos debaixo da lei, nós estamos perdidos. 
Mas se vivermos pela graça, unidos a Cristo, batizados em Jesus pelo Espírito Santo, cheios do poder do alto que Jesus 
derramou sobre nós, o resultado é uma vida de vitória sobre o pecado, e não uma vida de licença para pecar.

Paulo revela que nós morremos para o pecado quando Deus nos uniu a Jesus na cruz, na sua morte, no seu sepultamento 
e na sua ressurreição. É isso que torna o Cristianismo diferente de qualquer outra religião:  a união do cristão com seu 
salvador. 

Deus me uniu a Cristo quando Cristo morreu há dois mil anos atrás. Eu estava com ele. Se você é crente mesmo, você foi 
crucificado com ele, morreu com ele, foi sepultado com ele e ressuscitou com ele quando ele ressuscitou. A história de 
Cristo é a sua história. Não é uma questão de você sentir ou não, é uma questão de fé. É você tomar o que a Bíblia diz e 
assumir, crer que é verdade. Se Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para a vida, então eu também já morri para o 
pecado e vivo para Deus. Por isso é inconcebível que eu viva pecando. Isso faz parte da minha vida antiga; eu não estou mais 
sob o domínio do pecado porque estou unido a Jesus. 

Não é por força própria ou por autodisciplina. É aqui que muitos se perdem porque tentam mortificar o pecado à força, na 
base da autodisciplina e esforço próprio, mas não conseguem. Caímos num legalismo e numa tentativa de santificação à 
força. Isso é terrivelmente frustrante, porque nunca conseguiremos. 

Somos salvos pela graça e purificados pela mesma graça. A capacitação para vencer flui de nossa união com Jesus, da 
presença e do poder dele vivendo em nós através do Espírito Santo que ele enviou e que derramou em nós. Não é pela força 
de vontade, pela capacidade ou domínio próprio, mas através do Espírito Santo. Aí sim, você pode vencer o pecado.

Pergunta: Você entende porque precisamos buscar intensamente o batismo no Espírito Santo? Como vamos vencer o 
pecado se nem nos importamos os com isso? Se não somos cheios do Espírito, então também nunca seremos vitoriosos 
contra o pecado, e o ciclo vicioso se instala.

3. E como lidar com as tentações diárias? 

No momento em que começamos a levar a sério a questão de uma vida vitoriosa, de tomar posse de uma vida de vitória 
sobre o pecado, precisamos encarar seriamente os momentos de tentação. Porque entre você e seu próximo pecado existe 
uma coisa chamada “tentação”. 

A tentação é a porta de entrada de qualquer pecado. Por isso, aprender a vencer as tentações é fundamental, e muito 
estratégico no caminho da vitória sobre o pecado. Todos são tentados antes de pecar. Veja o que a Bíblia nos ensina:

“Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo 
concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte.” (Tiago 1.13-15)

Pergunta: a tentação, que é a porta de entrada do pecado, é algo externo ou interno? 

O verso que lemos diz que a verdadeira causa das fortes tentações não é a beleza sedutora de alguém ou a atração 
magnetizante daquela carteira dando sopa ali na sala. Nada disso! Não é algo externo, pois a fonte da tentação está dentro 
de você. A tentação vem de nosso “próprio mau desejo”, uma expressão que pode ser trocada pela palavra “cobiça”.



Mas veja o que a Bíblia também diz:

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam 
tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que 
o possam suportar.” (1 Co 10.13)

Deus não apenas não permite que você seja tentado além de suas forças, como também ele mesmo prepara a saída para 
que você se livre da tentação. Deus não somente limita a força da tentação como também mostra o caminho para escapar 
daquela tentação. E ele faz isso através do Espírito Santo que agora habita em plenitude dentro de você. Como ser cheio 
do Espírito é tão importante! 

Assim, da próxima vez que você se vir amarrado por uma tentação, apenas procure o caminho de saída. Sempre haverá 
um em todos os momentos. E se pecamos, não teremos desculpas: foi nossa escolha. Nós escolhemos deixar o desejo 
crescer, ser concebido como uma gravidez dentro de nós e escolhemos dar a luz ao pecado. 

Tentação não é pecado; desejar não é pecado e vamos morrer sentindo desejos humanos e naturais. O que não podemos 
é deixar o desejo crescer dentro de nós, sem buscarmos a saída fornecida por Deus e a capacitação disponível por meio 
do Espírito Santo.

A tentação é um fato na vida de todos, cristãos ou não. A diferença é que, se você é um filho de Deus, tem poderes sobre-
naturais a seu dispor, que o ajudam a dizer não à tentação e a viver uma vida que agrada a Deus. 

CONCLUSÃO
O grande pregador C. H. Spurgeon disse: “A graça que não muda minha vida, não salva minha alma”. 

Frequentar igreja e continuar pecando sem constrangimento, sem que isso se torne um raro e indesejado acidente de 
viagem, indica uma perigosíssima ilusão. Por isso, é fundamental cada um de nós refletir hoje como temos encarado essa 
questão e se realmente temos esse entendimento de que uma pessoa que foi salva, também recebeu as condições para 
andar em vitória contra o pecado.

Para desfrutar dessa vitória, é necessário retomar o desafio da semana passada, pois só o terceiro batismo (o batismo no 
Espírito Santo) nos dá essas condições. Pergunte aos presentes: 
• Você já passou por uma experiência de novo nascimento pela fé (primeiro batismo)?
• Você já deu um passo de obediência e participou do batismo nas águas (segundo batismo)?
• Você já foi inundado pelo Espírito Santo e revestido de capacitação para vencer o pecado (terceiro batismo)?

DESAFIO DA SEMANA 
Desafio da semana: essa semana nosso desafio receberá o nome direção defensiva. Aprendemos hoje que nossa vida é 
como uma viagem de carro, que o pecado é como um pneu furado e que as tentações são como buracos ou pregos na es-
trada. O desafio dessa semana é para todos da célula guiarem com atenção, a fim de identificarem as tentações (buracos) 
e desviarem dela. Nos próximos sete dias, cada vez que você for tentado (sentir o desejo de pecar), faça duas coisas: (1) 
encontre o escape que Deus está disponibilizando para você conseguir desviar; (2) ore pedindo ao Espírito Santo para te 
dar força para resistir.
     
Assista a mensagem que inspirou essa lição.
Vitória sobre o pecado (Paulo Mazoni): www.youtube.com/watch?v=r9peaYoxUms

AVISOS
Como andam as suas expectativas para a Central em Festa? 
Esperamos que você e sua célula não só estejam presentes, mas sintam que essa grande comemoração foi feita pen-
sando em vocês. Por isso, promova um momento para que todos possam falar sobre o assunto, combinar uma caracter-
ização especial e preparem-se, vai ser incrível! Dia 29 de junho, às 16h, no Expominas. 

CCM - Lidere 4  
Se você já cursou ou está cursando o Lidere 3 e deseja aprender a liderar uma célula de crianças, faça sua inscrição pelo 
site da Central e participe! O seminário acontecerá dia 8 de junho, na sede do CCM, de 9h às 17h. Inscreva-se pelo site da 
Central. 


