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Shalom,  
 

ueridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, 
teremos uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da 
caminhada cristã para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das 

doutrinas fundamentais de nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Oração, A Bíblia, O Pecado, 
As Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, 
Evangelismo: A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O 
Crescimento Espiritual, A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A 
Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O 
Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão 
contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas para os grupos e 
nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base 
forte, para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros 
líderes nas congregações.  
 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, 
podemos usar as lições deste estudo como pós-qualicamp, para consolidar as 
vidas, e os novos discípulos que estiveram ali recebendo o melhor de D’us.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, e nestas duas semanas, as lições 
podem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e respondendo às 
perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará as 
devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica 
de ensino. É importante todos estarem com suas Bíblias, pois usaremos bastante. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e 
estudar as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu 
líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e 
discípulos, agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
 

Q
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O PECADO 
 
O pecado é uma realidade a vida de todas as pessoas. Ele é o grande problema da 
humanidade. O Discípulo está sujeito a pecar e deve estar consciente das 
consequências disto para que resista ao pecado com todas as suas forças. 
 
01. Uma das mais frequentes desculpas apresentadas por alguém quando peca é 
não saber exatamente o que é pecado. Vejamos os versículos abaixo e escreva 
algumas das coisas que a Bíblia diz ser pecado. 
a) (Tiago 2.9):__________________________________________________________ 
b) (Tiago 4.17):_________________________________________________________ 
c) (1 João 5.17):________________________________________________________ 
d) (Êxodo 32.31):_______________________________________________________ 
e) (1 Samuel 15.23):_____________________________________________________ 
f) (Provérbios 21.4):_____________________________________________________ 
 
02. Relacione, ainda, mais quatro tipos de pecados que você conhece: 
a)_____________________________________________________________________ 
b)_____________________________________________________________________ 
c)_____________________________________________________________________ 
d)_____________________________________________________________________ 
 
03. Vamos ler 1 João 3.4 e responder qual é a definição de pecado que aparece 
neste versículo. Isto mostra que sempre que fazemos algo contrário à Lei de D’us 
estamos pecando! 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
04. Segundo Hebreus 12.4, até que ponto devemos resistir ao pecado, ou procurar 
não transgredir a Lei de Deus? 
______________________________________________________________________ 
 
05. É importante para o discípulo cristão resistir ao pecado. Pois ele, ainda que 
possa dar algum prazer ou aparente vantagem momentânea, de fato, só nos 
proporcionará desvantagens. Leiamos os versículos a seguir e relacionemos alguns 
delas. 
a) (João 8.34):__________________________________________________________ 
b) (João 9.31):__________________________________________________________ 
c) (Salmo 38.18):________________________________________________________ 
d) (Isaías 59.2):_________________________________________________________ 
e) (Provérbios 11.31):____________________________________________________ 
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06. Davi, o homem segundo o coração de D’us, ao cometer adultério com a 
esposa de um de seus soldados, depois de arrependido reconheceu que seu 
pecado não tinha sido apenas contra o casal, mas, também (2 Samuel 
12.1)____________________, a quem ele deveria prestar contas. 
 
07. Paulo também nos alerta que o pecado contra os irmãos tem um alcance maior 
do que parece. Ele é considerado pecado (1 Coríntios 8.12). 
______________________________________________________________________ 
 
08. Na atualidade, arrependidos, podemos alcançar o perdão dos pecados pela fé 
em Jesus Cristo. Leiamos 1 Coríntios 15.3 e responda: O que O Nosso Senhor 
Jesus Cristo precisou fazer para nos livrar do poder do pecado? 
______________________________________________________________________ 
 
09. Pela graça e misericórdia de D’us, Jesus morreu em nosso lugar. Seria sensato 
continuarmos pecando para recebermos mais de sua graça? (Romanos 6.1-2) 
______________________________________________________________________ 
 
10. O que devemos fazer, então, com a ameaça do pecado que tanto nos assedia? 
(Hebreus12.1)__________________________________________________________ 
 
11. Como podemos fazer isto? (Romanos 6.11) 
a) Nos considerando______________________________________ para o pecado; 
b) Nos considerando______________________________________ para Deus. 
 
Isto não é muito fácil. Envolve uma luta interior muito grande. Mas é o caminho 
que a Bíblia Sagrada aponta. Temos nela a promessa de que, se assim agirmos 
não deixando o pecado reinar em nossos corpos (estamos mortos para ele), ao 
mesmo tempo em que nos oferecemos como instrumentos de Deus (estamos vivos 
para Ele) - o pecado não terá domínio sobre nós (Romanos 6.12-14). Vale a pena 
todo e qualquer esforço! 

 
 

 
 
 


