
 

        Roteiro para as células a partir de 08 de dezembro 2019 

Tema:      Pecado   -   Jo 5:1-9, 14 
                                                                            

Introdução: Após ter vencido uma maldição de trinta oito anos, Jesus recomendou-lhe: 

“Já estás são; não peques mais, para que não te suceda algo pior” - (Jo 5:14).  

- O que diferencia Jesus de outros que prometem a cura é que Ele, depois de curar 

aponta um destino único: “Vá e não peques mais”!   

- Uma maldição de trinta e oito anos foi removida e isso mudaria toda a sua vida, mas, 

se ele continuasse no pecado as coisas piorariam. 

- Alcançar bênçãos não garantirá o meu destino se a questão “pecado” não for 

resolvida. 

 

Deus abençoou o homem logo após cria-lo. 

- O homem tinha toda provisão para viver bem no Jardim do Éden.  

- Mas, o seu “pecado” destruiu tudo isso.  

- De forma semelhante, Deus abençoou o povo hebreu dando-lhe a Terra prometida, 

mas, eles pecaram e perderam. 

- O nosso destino será comprometido se continuarmos vivendo no pecado. 

 

A justiça exalta as nações, mas, o pecado as contamina - Pv 14:34. 

- Uma pessoa no pecado sempre será levada a uma condição pior, pois a Bíblia diz que 

um abismo chama outro abismo - [Sl 42:7]. 

- A Bíblia diz que o nosso pecado nos achará – [Nm 32:23]. 

- O Senhor destruiu cidades por causa do pecado - Gn 18:20-21;  Gn 19:1, 12-13. 

 

Para plantar o pecado no coração do homem, o diabo contradisse a veracidade 

absoluta de Deus: “Certamente não morrerás”!  – [Gn 3:4]. 

- Essa forma de agir continua e cada vez mais, o assunto pecado parece uma “conversa 

para boi dormir”, mas, “quem desconsidera o risco do pecado é louco” – [Pv 14:9]. 

- Há muita gente sofrendo por colher resultado do pecado. 

 

O filho pródigo só decidiu corrigir o pecado depois de ter perdido tanto. 

- A Bíblia relata sobre uma pessoa que só percebeu a implicância do pecado depois de 

morrer e descer ao tormento - [Lc 16:22-26].  

  

Ninguém seja como Esaú! – [Hb 12:16-17]. 

- Esaú viveu a “tese”: “Eu tenho direito de ser feliz”, mas, depois não adiantou chorar. 

- Jesus disse, que no cochilo dos trabalhadores, o inimigo vem e semeia o seu joio. 

 

 A Bíblia nos dá como tarefa de casa “orar confessando pecado”: 



- Davi reconheceu: “Pequei” e o profeta lhe assegurou: “Deus te perdoou”.     

Conclusão: “Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti” – [Sl 

119:11]. 

- A grande arma protetora para Adão não ter sido derrotado pelo inferno seria a 

obediência ao que Deus dissera. 

- Esse princípio continua valendo! 

- Um doente precisa de médico como o pecador precisa de Jesus – Mc 2:17.  

- Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados – [I Jo 3:5]. 

 

Textos Bíblicos 
 

João 5:1-9, 14 

1  DEPOIS disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 

2  Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, 

o qual tem cinco alpendres. 

3  Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressicados, esperando o 

movimento da água. 

4  Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água; e o primeiro que ali 

descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 

5  E estava ali um homem que, havia trinta e oito anos, se achava enfermo. 

6  E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: 

Queres ficar são? 

7  O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me 

ponha no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 

8  Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. 

9  Logo aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado. 

14  Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são; não peques mais, para 

que não te suceda alguma coisa pior. 

  

Provérbios 14:34 

A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. 

   

Gêneses 18:20-21 

20  Disse mais o SENHOR: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e 

porquanto o seu pecado se tem agravado muito, 

21  Descerei agora, e verei se com efeito têm praticado segundo o seu clamor, que é vindo até 

mim; e se não, sabê-lo-ei. 

 

  Gêneses 19:1, 12-13. 

1  E VIERAM os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma; e 

vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra; 

12  Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e 

tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar; 

13  Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do 

SENHOR, e o SENHOR nos enviou a destruí-lo. 

  

Marcos 2:17. 

 E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que 

estão doentes; eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. 


