
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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

25� Domingo do Tempo Comum
Como Vencer o Pecado

Marcos 9.30-37

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � o pecado?
 Leitura Inicial: Marcos 9.30-37

O pecado tem o poder de afastar o ser 
humano de Deus. A rela��o do homem com 
Deus e com o pr�ximo � destru�do pelo poder do pecado. Hoje iremos 
falar sobre a soberba, murmura��o, viol�ncia e a contenda; e iremos 
buscar a gra�a de Deus para a nossa restaura��o. Os textos de hoje nos 
ensinam como vencer o pecado.

I. O pecado da soberba - Marcos 9.30-37
A Soberba � uma manifesta��o de orgulho, de pretens�o, de 

superioridade sobre as outras pessoas. � a arrog�ncia, a altivez, a 
autoconfian�a exagerada. A palavra vem do latim e significa eleva��o, 
presun��o, orgulho.

Marcos 9.30-37, diz que os ap�stolos n�o compreendiam as 
palavras de Jesus sobre o sofrimento porque no caminho estavam 
preocupados com outro assunto. Eles caminhavam discutindo quem era o 
maior. Havia em seus cora��es o pecado da soberba. Jesus ensina que no 
caminho da salva��o (35), “se algu�m quer ser o primeiro, ser� o �ltimo e 
servo de todos”.
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Ele usa como exemplo uma crian�a e diz (37): “Qualquer que 
receber uma crian�a, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe; e 
qualquer que a mim me receber, n�o recebe a mim, mas ao que me 
enviou”.

A soberba � vencida pela humildade e simplicidade. Os disc�pulos 
precisaram aprender sobre a necessidade de ser servo e ter um cora��o 
simples como de uma crian�a. 

Voc� tem lutado contra a soberba?

II. O pecado da Murmuração - Êxodo 16:2-7
Murmura��o � o rumor de teor maledicente; falat�rio em que h� 

deprecia��o.
Diante da fome no deserto, o povo hebreu murmurou contra 

Mois�s e Ar�o (Ex 16.2-7). Depreciaram o trabalho de Deus e afirmaram 
que preferiam ter ficado no Egito como escravos (3). 

Esta atitude desagradou a Deus, e para prov�-los, o Senhor 
prometeu o p�o do c�u, o man�, que seria enviado todos os dias e todos 
veriam a gl�ria de Deus (7). 

Deus n�o tirou o povo do Egito para mat�-lo de fome no deserto. O 
seu plano era leva-lo at� a terra prometida. Mas a impaci�ncia do povo se 
transformou em murmura��o contra os servos de Deus. 

A murmura��o � vencida pela confian�a no Senhor. Quando 
confiamos em Deus, sabemos que Ele est� no controle de todas as coisas. 
Quem confia descansa. 

Voc� tem murmurado?

III. O Pecado da Violência - Salmo 54.1-6
No Salmo 54, o salmista estava sofrendo persegui��es causadas 

por homens violentos. Seus inimigos estavam avan�ando para lhe tirar a 
vida. Estava cercado por todos os lados. A solu��o foi clamar ao Senhor e 
confiar. 

Ele confia que Deus lhe ajudar� e sustentar� sua vida (4): “Eis que 
Deus � o meu ajudador, o SENHOR � quem me sustenta a vida”.

Diante do livramento de Deus, o salmista promete oferecer (6) 
voluntariamente sacrif�cios e louvar ao nome do Senhor. 

Hoje estamos cercados pela viol�ncia. Em todos os lados vemos 
not�cias de viol�ncia contra os refugiados, contra a mulher, contra os 
deficientes. Existem v�rios tipos de viol�ncia. 

Muitas vezes para defendermos nossas teses na fam�lia, ou at� 
mesmo no trabalho, usamos da viol�ncia verbal, psicol�gica, etc.

A viol�ncia � vencida pela ora��o e sabedoria. Que Deus nos d� o 
livramento e a sabedoria para combatermos todos os tipos de viol�ncia e 
pregarmos a paz de Cristo. 

Voc� j� sofreu viol�ncia?

IV. O pecado da Contenda - Tiago 3.16-4.3
Tiago 3.16-4.3 fala dos pecados que a igreja estava vivendo. 

Existiam inveja e sentimento faccioso (16). Isso gerava “confus�o e toda 
esp�cie de coisas ruins”.

Tiago diz: (4.1-3): “De onde procedem guerras e contendas que h� 
entre v�s? De onde, sen�o dos prazeres que militam na vossa carne?
Cobi�ais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a 
lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque n�o pedis; pedis e n�o 
recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres”.

A contenda e a fac��o s�o vencidas pela sabedoria que vem de 
Deus. Tiago nos ensina que (17-18) “A sabedoria l� do alto �, 
primeiramente, pura; depois, pac�fica, indulgente, trat�vel, plena de 
miseric�rdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, � em paz 
que se semeia o fruto da justi�a, para os que promovem a paz”.

Que o Senhor nos de sabedoria e paz para que sejamos verdadeiro 
sal da terra e luz do mundo.

Existe algu�m em contenta contra voc�? O que voc� tem feito?

Conclusão: 
Pelo sangue de Jesus podemos vencer todo o pecado e ter a vida 

transformada pela gra�a. 
Para isso, temos que crer que Jesus se manifestou para tirar os 

nossos pecados (I Jo 3.5), desejar vencer o mal. Paulo diz: “N�o te deixes 
vencer do mal, mas vence o mal com o bem” (Rm 12.21) e nos 
comprometermos a andar na luz. Jo�o diz: “Mas, se andarmos na luz, 
como ele na luz est�, temos comunh�o uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado” (I Jo 1.7). 

Oração 
Permite, � Senhor, que a tua cont�nua miseric�rdia purifique e defenda a 
tua Igreja; e, porquanto ela n�o pode continuar em seguran�a sem teu 
socorro, preserva-a sempre com teu aux�lio e bondade; por Jesus Cristo, 
nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� 
Deus, agora e sempre. Amém.


