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LIÇÃO 169 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Em Mateus 5.8 diz que devemos manter o coração puro; por que isto é      
                                 importante para o processo do crescimento e da restauração pessoal?  
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 5.8 

 
ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: VIVENDO LIMPO - A ESCOLHA DA FAXINA 

Nesta quarta lição trataremos da escolha de sempre manter um coração limpo.O objetivo 
desta lição é fazer um exame honesto e a confissão das fraquezas e pecados a si mesmo, a 
Deus e a alguém em que você confia. (Leiamos Mateus 5.8 o que Deus diz?) 
 
O que suja o coração? 

A culpa é uma das principais causas; a culpa faz adoecer. Esta destrói a nossa 
confiança, estraga nossos relacionamentos e nos mantêm presos ao passado.  

Precisamos nos livrar dela. Chamamos esta escolha de “escolha da faxina”. Precisamos 
parar de esconder as coisas, levantar o tapete, expor a sujeira, olhar para ela e nos livrar dela.  

Jesus disse que são bem-aventurados, felizes e saudáveis os puros de coração.  
 

Como alguém se livra da culpa? Siga com coragem os passos do processo abaixo: 
 
1º passo: Fazer um inventário moral. 
Fique sozinho, tome um pedaço de papel e uma caneta e pergunte a si mesmo: O que está 
errado em mim? O que me envergonha e quais são os meus segredos? O que preciso vencer? 
- Leia o Salmo 139.23-24 peça a Deus para lhe mostrar, e depois de tudo anotado não mostre 
a lista a ninguém mas coloque diante de Deus em oração por alguns dias e ouça a Deus.   
 
2º passo: Assumir a responsabilidade por seus erros.  

Toda cura começa quando somos radicalmente honestos e dizemos: “Eu aceito e 
assumo a responsabilidade por minhas próprias falhas, erros e pecados”.  
 
3º passo: Pedir perdão a Deus.  

Esta é a boa parte, porque a Bíblia diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. (1ª João 1.9).     

Isto é simples porque a base para o perdão não está em nosso desempenho mas no 
caráter de Deus. Se Ele diz que vai nos perdoar então ele nos perdoará mesmo.  
 
4º passo: Admitir suas faltas a alguém que você confia. Leia Tiago 5.16. 

Sem dúvida, esta é a parte mais difícil mas este é o caminho de Deus para se receber 
cura, libertação de impulsos descontrolados, maus hábitos e para mudar a nossa atitude.  

Não conseguimos vencer sozinhos, precisamos uns dos outros para nos expor, para 
quebrar a força do segredo (do oculto) e humilhar-nos para sermos curados.  

A vida em comunidade é o caminho de Deus para sermos limpos, plenos e saudáveis. 
 
5º passo: Aceitar o perdão de Deus e perdoar-se a si mesmo.  
Isto é feito pela fé. É preciso acreditar no que a Bíblia diz e não ficar “ouvindo” os sentimentos. 
Se seus sentimentos te acusarem de algo, diga: “Nenhuma condenação há,... Romanos 8.1” 

Como Deus perdoa? Ele nos perdoa instantaneamente, gratuitamente de forma 
completa. (Leia Miqueias 7.18-19).  
 
Conclusão 
Orem juntos a Deus pedindo coragem para que cada um assuma o compromisso de dar estes 
cinco passos para a libertação da culpa. Eu declaro: Uma grande libertação e alegria nascerá! 
 
EVANGELISMO - APELO:  

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelas vidas de LMM e pela reunião em país do norte da África.  
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