
Conclusão:
O Evangelho nos mostrou o caminho da restaura��o. Atrav�s do 

amor e da unidade, devemos trabalhar para a restaura��o dos irm�os e 
irm�s que um dia pecaram e est�o longe da Palavra de Deus. Nunca 
devemos espalhar o pecado de algu�m, mesmo que ele tenha pecado 
contra n�s. A nossa atitude deve ser a do confronto particular em amor. 
Somente com a gra�a de Deus conseguimos viver a Unidade da F� e dar 
testemunho da a��o de Deus em nossa vida. 

Oração Final: 
Deus Onipotente, fonte de toda a sabedoria, que tanto conheces de 

antem�o as nossas necessidades, quanto n�s ignoramos o que pedir; tem 
compaix�o de nossas fraquezas, e concede-nos tudo o que, por indignidade 
ou cegueira nossa, n�o ousamos nem sabemos suplicar, sen�o pelos 
merecimentos de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina 
contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 
Salva��o).
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Introdução:
Na caminhada crist� h� a 

possibilidade de sermos feridos e 
de ferir nossos irm�os. N�o 
deveria ser assim, mas a natureza pecaminosa nos leva a sair do alvo 
estabelecido por Deus. O Evangelho de hoje fala da restaura��o do 
pecador e do poder da unidade nesta restaura��o.

I. Se teu irmão pecar contra ti
Jesus inicia dizendo: (15) "Se teu irm�o pecar contra ti".  O texto 

fala de irm�os e irm�s. Ou seja, existe a possibilidade de, na irmandade da 
f�, um irm�o pecar contra o outro. Jesus n�o d� nome ao pecado. Pode ser 
a mentira, a fofoca, a intriga, ou at� mesmo algo mais traumatizante. 
Existe esta possibilidade. 

Somos irm�os, mas a nossa natureza pecaminosa pode nos levar a 
pecar. Se n�o houver cuidado, nas palavras e atitudes, acabamos ferindo 
nosso pr�prio irm�o na f�. 
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O pecado é uma ação do diabo baseada em nossa natureza humana. 
Precisamos viver em vigilância e oração para não dá lugar ao inimigo.

O perdão em amor encobre multidão de pecados (Tg 5.19,20).
Você já feriu alguém? Houve reconciliação e perdão?

Na Célula aprendemos a viver a dimensão do perdão. Sabemos que há a 
possibilidade do irmão pecar contra nós e devemos estar prontos para a 
reconciliação em amor. Ensine seu discípulo a viver esta dimensão. 
Precisamos estar preparados para liberar o perdão, não para contra-atacar.  

II. Atitude de Restauração
Jesus nos ensina que não há lugar para revidar ao pecado recebido. 

Não devemos abandonar a fé nem a igreja porque alguém foi usado pelo 
inimigo para nos perseguir. Nem devemos alimentar mágoas e tristezas 
recordando da ofensa recebida. 

Jesus nos ensina o caminho da restauração. Devemos pensar em 
restaurar o pecador que pecou. Este caminho não é fácil, mas é o único 
caminho ensinado pelo Senhor Jesus.

A primeira atitude é ir pessoalmente e sozinho ao irmão e mostrar a 
situação à luz da Palavra de Deus. (15) "Se ele te ouvir, ganhaste a teu 
irmão". Não devemos compartilhar com ninguém. Devemos tentar 
resolver o problema sozinhos conversando com o ofensor em amor e 
perdão. 

Se ele não ouvir, devemos voltar a conversar em amor na presença 
de uma ou duas pessoas (16). Novamente visando a restauração da vida 
que está em pecado. 

Caso não haja restauração nesta segunda conversa, a situação 
precisa ser levada a igreja. Jesus diz (17): "E, se ele não os atender, dize-o 
à igreja; e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e 
publicano".

Se ele não ouvir a palavra acolhedora da igreja deve ser 
considerado um gentio e publicano. 

As pessoas que deixaram o Evangelho e a comunhão da igreja por 
causa do pecado, devem ser colocadas diante de Deus em oração e 
evangelizadas novamente. Nunca poderemos desistir dos "gentios e 
publicanos".

Outras vezes, no confronto sozinho, ou com duas testemunhas ou 
até mesmo na igreja, percebemos que o erro não está somente de um lado. 
Por isso nossa atitude sempre deve ser de amor e restauração. Nunca 

devemos proceder baseados na vingança, mas no amor ao inimigo e na 
oração. Vida cristã sem perdão é insuportável. 

Todos nós podemos cair em pecado. Por isso precisamos viver em 
constante vigilância (I Coríntios 10.12-13). 

Você já caiu em pecado? Alguém te ajudou a ser restaurado? 

A Célula precisa acolher o irmão em pecado para restaurá-lo. Nunca 
podemos deixar a fofoca ou a mágoa tomar conta de nossa vida. O 
confronto em oração é o caminho da restauração. Converse com seu 
discípulo e ajude-o a vencer todas as mágoas que possa estar em seu 
coração. 

III. O poder da Unidade
A igreja em unidade tem poder para ligar e desligar. Jesus diz (18): 

"Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos 
céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus".

Em unidade liberamos perdão e acolhemos (João 20.20).
Este poder da unidade não se refere somente a desligar ou restaurar 

um irmão, mas principalmente, na oração e no clamor, para restaurar o 
caído. Jesus diz (19): "Em verdade também vos digo que, se dois dentre 
vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, 
porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus".

A igreja é esta unidade espiritual em Cristo (20): "Porque, onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles".

Precisamos utilizar este poder da unidade para promover vida, 
fraternidade e justiça. Principalmente na restauração do pecador. Seja ele 
nosso irmão na fé ou uma pessoa que nunca teve um encontro com Cristo. 
Nossa atitude deve refletir nossa comunhão com Cristo.

A Célula tem utilizar o poder da unidade. Em Cristo estamos reunidos e 
em Cristo podemos liberar perdão de Deus e restauração. Ore hoje na 
célula pelas pessoas que estão em pecado. Trabalhe com seu discípulo 
para que ele possa viver a dimensão do perdão.


