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O PECADO NÃO É BRINCADEIRA 2 
Romanos 6.15-16 

 
SENTIR 
 

Converse com o grupo sobre a aplicação da semana passada. O 
que mudou de lá até hoje? O que precisa continuar a ser 
trabalhado? 

 
 

APRENDER 
 

 

Sabemos que o pecado é a pior enfermidade do mundo. Por isso 
não pode ser levado na brincadeira. Entre outras coisas, ele nos 
separa de Deus, denuncia nossa natureza, escraviza e, além disso: 
 

1. O pecado não é brincadeira, porque nenhum 
pecador ficará impune. Com Deus não se brinca. 
Vejam Gálatas 6.7. 
 

2. O pecado não é brincadeira, porque todo pecador 
está debaixo da ira de Deus. O inferno não é um mito. 
É vivermos uma eternidade longe do nosso Pai. Não há 
nada mais aterrador e sofrido do que isso. Vejam 
Salmos 95.11.  

 
3. O pecado não é brincadeira, porque há um destino 

marcado para o pecador. 1Co. 6.9-10.  
 

4. O pecado não é brincadeira, porque o destino do 
pecador é o lago de fogo e enxofre. Ap. 21.8. 

 

5. O pecado não é brincadeira, porque engana e 
endurece o coração. Mt. 23.13.  

 
REFLETIR 

 

Será que, como crianças próximas do fogão, temos brincado com 
coisas perigosas, erradas? 
 
Nosso arrependimento é verdadeiro? Podemos testemunhar da 
nossa libertação e a nossa vida acompanha o que nossa boca 
declara? 
 
Existe alguma coisa que ainda precisa ser confessada e 
abandonada? 
 
APLICAR 

 

Use o momento para que algum dos membros do GCEM 
compartilhe sua história de libertação e restauração. Isso vai 
inspirar a outros e mostrar que eles também podem experimentar 
o amor e a misericórdia de Deus. 
 
Convide as pessoas a, se assim o acharem necessário e tiverem 
condições, ter um tempo a sós em oração, de joelhos, para 
conversar com o Pai, pedindo orientação ao Espírito Santo sobre 
o que ainda precisa ser confessado e abandonado. 
 

        


