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VENCENDO O PECADO
Texto base: Romanos 5.12-21
VERSÍCULO PARA DECORAR: “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus nosso Senhor.” Rm 6.23
*Quando passamos do império das trevas para o Reino de amor do Filho de Deus, Jesus, um dos grandes problemas
que enfrentamos é o pecado. O PECADO AINDA NOS PERSEGUE.
Contudo, nós temos todas as armas para vencê-lo.
ü

Vencer o pecado envolve uma decisão nossa sob a orientação do Espírito de Deus. Decisão que requer um
espírito de luta. “ Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue.” Hb 12.4
NOSSOS PECADOS FORAM PERDOADOS

No momento em que aceitamos a Jesus como Salvador, ele entrou em nosso coração e nos transformou em nova
criatura. Leia 2 Co 5.17.
1- O GRANDE PECADO FOI VENCIDO.
Qual é o “grande pecado”? É o de negar a Jesus, de não crer n’Ele.
Jesus disse: “Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.”
“ Do pecado, porque não crêem em mim.” Jo 16.8,9
Não crer em Jesus é o grande pecado que realmente condena o homem.
2. JESUS VEIO PARA TIRAR OS PECADOS.
O Senhor Jesus veio a este mundo e aqui viveu sem pecado.
ü E a sua vinda teve como objetivo tirar o pecado do mundo.
Ele foi apresentado por João Batista como: “ O CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRA O PECADO DO MUNDO.” Jo 1.29
O apóstolo João diz em sua carta: “ Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.” 1 Jo 3.5
3. OS PECADOS FORAM CANCELADOS.
Todo o nosso passado foi esquecido por Deus, quando aceitamos o Senhor Jesus.
ü Pedro disse que pelo arrependimento o pecado é remido.
“ Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e
recebereis o dom do Espírito Santo.” At 2.38
ACERTE O PASSADO
Ø
DEVOLUÇÃO: Jesus nos perdoou os pecados, mas há algo que ainda devemos fazer.
Ex: Um certo jovem, depois de se converter, devolveu as ferramentas que havia furtado da oficina onde trabalhava.
PERDÃO: Jesus afirmou que se nós perdoarmos, seremos perdoados. Mt 6.14
ü Tenha você recebido pouca ou muita ofensa, é necessário perdoar.
O PERDÃO LIBERA A PESSOA PARA VIVER LIVRE E DESIMPEDIDAMENTE SUA VIDA CRISTÃ. Se ofendeu alguém, peçalhe perdão.
Ø
RESOLVA AS PENDÊNCIAS. Você precisa resolver qualquer problema do passado.
ü Se ficou devendo, pague;
ü Se tomou emprestado, devolva.
Ø MANTENHA SUA CONSCIÊNCIA LIMPA.
Ø
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Procure ser honesto para: com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não permita que: ressentimentos,
desobediência a Deus, erro de conduta moral, permaneçam em sua vida.
TRATE O PECADO NO PRESENTE
Depois que aceitamos Jesus como Salvador, não ficamos imunes ao pecado.
ü O pecado nos assedia tenazmente. Hb 12.1
Ele quer nos vencer, mas a bíblia nos ensina que o pecado não terá domínio sobre nós. “Porque o pecado
não terá sobre vós; pois não estais debaixo da lei, e sim da graça.” Rm 6.14
Devemos lembrar que: “não há homem que não peque.” 1 Rs 8.46
“ Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em
nós.” 1 Jo 1.8
Esses textos nos fazem saber que, mesmo depois de salvos, somos passíveis de pecar. Estamos sujeitos ao
pecado. Mas não podemos nos deixar vencer por isso.

•

ALGUMAS DICAS.
EVITE PECAR. Para alguns pode parecer absurda esta advertência. MAS NÃO É O apóstolo João escreveu:
“para que não pequeis” 1 Jo 2.1
A primeira advertência contra o ato pecaminoso foi feito por Deus a Caim. “ Se procederes bem, não é certo
que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; O seu desejo será contra ti,
MAS A TI CUMPRE DOMINÁ-LO.” Gn 2.7
Ele disse que Caim podia evitar o pecado. É possível evitar o pecado e o texto acima nos dá esta certeza.

•

CONFESSE OS PECADOS. Continuando o que disse João: “ Se, todavia, alguém pecar, temos um Advogado

junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.” 1 Jo 2.1
ü Para que nossos pecados sejam perdoados, precisamos confessá-los. E a garantia da nossa confissão é que
o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 Jo 1.7,9.
•
ü
ü
ü
ü
ü

DEIXE O PECADO. No livro de Provérbios está escrito: “O que encobre as suas transgressões, jamais
prosperará; MAS O QUE AS CONFESSA E DEIXA, alcançará misericórdia.” Pv 28.13.
Não guarde pecados no coração.
Confesse-os um a um e deixe-os um a um.
Se pecou contra Deus, confesse a Deus.
Se pecou contra o próximo, confesse a ele.
Se é um pecado pessoal, como um vício, por exemplo, deixe-o.
CONCLUSÃO
Você pode afirmar que não tem forças para deixar o pecado e podemos crer que isto seja verdade.
Por esta razão, você deve confiar, NÃO NA SUA PRÓPRIA FORÇA, e parar de dizer “eu posso”, “eu vou
conseguir”. E confiar no Senhor, que, pelo Espírito Santo, o CAPACITA PARA VENCER O PECADO.
PEÇA A JESUS PARA FORTALECER VOCÊ CONTRA O PECADO. Veja o exemplo em Lucas 22.31,32
“ Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo! Eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça.”
O ESPÍRITO SANTO VAI AJUDÁ-LO, FAZENDO DE VOCÊ UM VENCEDOR.

