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O PECADO

Texto base: Romanos 7.7-25
“POIS TODOS PECARAM E CARECEM DA GLÓRIA DE DEUS” Rm 3.23
 O pecado é responsável por toda a miséria humana. Ele é tão terrível que tem como resultado final
a morte.

I. O QUE É PECADO?
Na bíblia encontramos uma definição de pecado: Todo aquele que pratica o pecado também
transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.” 1 Jo 3.4
1. Etimologicamente. Encontramos várias palavras, tanto no velho testamento(hebraico), quando
no novo (Grego), para a palavra pecado.
O significado, entretanto, é comum a todas:
 Transgressão,
 Desobediência,
 Rebelião.
2. Langston define pecado.
“Estado mau da alma” ou “egoísmo”.
3. Outras definições: Pode também ser considerado como “qualquer coisa na criatura humana
que não expressa ou é contrária ao caráter santo do Criador”.
4. Teologicamente. O pecado é definido como “errar o alvo”, ou seja, andar de modo contrário à
vontade de Deus. Quem peca não está acertando o alvo, que é a vontade de Deus.

II. Origem, princípio fundamental e universalidade do pecado
1. Origem. De onde vem o pecado? Falando de Satanás, figuradamente, a bíblia diz:
“perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti”
Ez 28.15

 Explicar como o pecado entrou no coração de Lúcifer, que vivia no paraíso, é difícil.
 Ele(Lúcifer) era perfeito, mas, de repente, o orgulho, a soberba, tomou conta do seu coração, e
ele pecou.
 Já o homem, pecou ao obedecer a Satanás e desobedecer a Deus. A origem do pecado neste
mundo está no ato de desobediência de Adão (Rm 5.12,17,19).
Foi uma escolha voluntária.
2. O princípio fundamental do pecado é o egoísmo. Na queda, o diabo apelou para tudo que
podia despertar o egoísmo de Adão e Eva: eles quiseram ser iguais a Deus.
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3. Universalidade do pecado. Todo homem, por ser descendente de Adão, e ter a mesma
natureza já nasce pecador (Sl 51.5).


Não depende de praticar atos pecaminosos para se tornar pecador.



Ele é como uma árvore má que só pode produzir frutos maus. É uma questão de natureza. O
homem sendo pecador, vai produzir o fruto de acordo com a sua natureza de pecado (Mt 12.34).
Consulte Gl 5.19-21; Ef 5.3-5 e Cl 3.5.

III. CONSEQUÊNCIA DO PECADO
 O homem não é condenado somente por praticar atos de pecado, mas por ser, ele mesmo,
pecador por natureza.
1. Julgamento. O homem está julgado. O julgamento que veio sobre Adão, quando pecou, é
imputado a toda a raça humana.
2. Condenação. O homem, julgado, está condenado. O pecado o levou a condenação.
3. Morte. Tanto morte física como espiritual. E o homem pecador está separado de Deus. Deus
não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão surdos para
não poder ouvir, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus (Is 59.1,2).
4. Culpa. O pecado traz a culpa. A pessoa fica culpada diante de Deus. Daí, a razão do seu
julgamento e condenação. Entende-se por culpa a dívida que o pecador tem por causa do pecado,
em relação a quem ele ofendeu. É o que faz ser passível de punição.
A CULPA TRAZ A PENA, O CASTIGO. O CASTIGO, O SALÁRIO DO PECADO, QUE É A
MORTE. Rm 6.23

IV. O REMÉDIO PARA O PECADO
Graças a Deus, porque há uma solução para o problema: “...o sangue de Jesus...nos purifica de
todo o pecado” 1 Jo 1.7b.


Deus já providenciou o meio de sermos salvos do pecado.
FOI DEUS QUEM TOMOU A INICIATIVA DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO
PECADO.

IV. O REMÉDIO PARA O PECADO
1. Jesus morreu pelos nossos pecados.


Ele morreu, sendo justo, pelos injustos (1 Pe 3.18).



Ele veio para nos salvar do pecado (Mt 1.21).



Ele se manifestou para tirar os pecados, e n’Ele não há pecado (1 Jo 3.5).
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Somos purificados pelo seu sangue.
2. Qual é a nossa parte? Existe algo que nós temos que fazer:
a) Arrepender. Este é o primeiro passo para a recuperação e para vencer o pecado. É dar meiavolta (At 2.38)
b) Confessar. É preciso, além de arrepender, confessar os pecados. Admitir o pecado e confessálo com a própria boca.
Cada pecado deve ser chamado pelo nome.
Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. (1 Jo 1.9)
c. Deixar o pecado. Não continuar na prática do pecado. Mas, abandoná-lo. Aquele que confessa
e deixa o pecado alcança misericórdia (Pv 28.13).

CONCLUSÃO

Você pode tratar cada pecado e se livrar de cada um deles, um por um. Mas o problema de
PECADO, na sua natureza, só pode ser resolvido se você aceitar o Senhor Jesus como seu
salvador.
Então, você será transformado e o pecado será vencido em sua vida.
Neste mundo, sempre haverá possibilidade de você pecar, mas há também o remédio para o
pecado. Quando estivermos lá no céu, sim, não haverá pecado.
GLÓRIA A JESUS!

APLICAÇÃO
1. Você pode citar um pecado do qual foi liberto quando aceitou Jesus? Cite-o, mesmo que seja
só para você.
2. Depois de crente você já pecou? Pense num pecado específico que você tenha cometido
depois de salvo. Medite em como isso afetou sua vida espiritual e como você foi liberto dele.
3. Você tem algum pecado escondido ainda? Confesse-o ao Senhor Jesus e seja liberto.

