ESTUDO SOBRE O PECADO

Nas igrejas de hoje, muitos pastores nos dizem que a Bíblia é o manual da
vida, e que nela poderemos encontrar respostas para todos os nossos
problemas, mas se esquecem de nos ensinar como poderemos encontrar tais
respostas ou soluções para esses problemas, eis o que vos quero ensinar
através deste escrito.
O PECADO
O que é o pecado
É qualquer desobediência à Lei Divina, vejamos o versículo de 1 João 3-10 “
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que
não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus.
O versículo 8 do mesmo capitulo nos diz: “ Quem comete o pecado é do
diabo, porque o diabo peca desde o principio. Para isto o filho de Deus se
manifestou para desfazer as obras do diabo.
É tudo o que for moralmente incorrecto:
1 João 5:17
Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte.
É falta de Fé:
João 16:8 e 9
E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
Do pecado porque não crêem em mim.
É entregar-se a práticas duvidosas:
Romanos 14:23
Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por
fé; e tudo o que não é de fé é pecado.
É não reconhecer-se como pecador.
Romanos 3:23
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
É não cumprir com o dever.
Tiago 4:17
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado.
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Amados irmãos em Cristo, vejamos no resumo acima descrito o que quero
dizer com isto, João nos adverte a nós crentes no sentido de não nos
enganarmos quanto á natureza da salvação, consequentemente o crente deve
rejeitar qualquer teologia ou doutrina afirmando que a pessoa pode estar fora
da comunhão com Deus, continuar a pecar, fazer as obras do diabo, amar o
mundo, lesar o próximo e ainda ser filho de Deus, salvo a caminho do céu.
Contrariamente a esse falso ensino, João nos adverte claramente, que quem
continua na prática do pecado conhecido é do diabo e não é de Deus. Quem
habitualmente pratica o pecado, e afirma que tem a vida eterna e que é filho
de Deus, está enganado e é mentiroso, além disso o que caracteriza um
verdadeiro filho de Deus é o amor a Deus, manifesto na guarda dos seus
mandamentos.
Exemplos de pecados dos quais existe evidência clara de que a pessoa
continua nos laços da iniquidade e que caiu da graça e da vida eterna são os
seguintes:
Apostasia, assassinato, impureza ou imoralidade sexual, abandonar a família,
fazer o próximo pecar e a crueldade, estes pecados abomináveis são uma total
rejeição da honra de vida a Deus, por isso quem disser que “ O Espirito Santo
habita em mim, tenho comunhão com Jesus Cristo e estou salvo por Ele, mas
pratica tais pecados, engana a si mesmo e è mentiroso e nele não está a
verdade.
O crente deve ter em mente que todos os pecados, até mesmo os menos
graves, podem levar à rejeição do Espirito Santo e á morte espiritual.
Há pecado que não é para a morte, João aqui faz uma distinção entre dois
tipos de pecado, pecados menos graves, que ocorrem inconscientemente, ou
sem a pessoa querer e que não levam á morte espiritual e pecados terríveis,
evidenciando rebelião deliberada contra Deus e a sua palavra, resultante da
morte espiritual e á separação da vida com Deus.
Vejamos por outro lado, quando o Espirito Santo vier, por ocasião do
Pentecostes, a sua obra principal no tocante ao testemunho e à proclamação
do evangelho será a de convencer do pecado, este termo quer dizer, expor,
reprovar, refutar o pecado.
O pecado, o Espirito Santo desmascara e reprova a incrueldade e o pecado, a
fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão, isto
constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e á conversão a
Jesus como salvador, Deus perdoa nossos pecados, se os deixarmos, com
sinceridade, arrependimento, com pesar e tristeza, teremos então de pedir
perdão ao nosso irmão, mesmo sendo nós os ofendidos ou ofensores, teremos
de fazer a nossa parte, pois é isso que a palavra nos ensina, não devemos de
ficar com ódio ou rancor por esse irmão, porque se não subsiste o pecado em
nosso coração, se o irmão que nos caluniou, não pedir perdão ficará a sua
atitude para com Deus.
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A justiça. O Espirito Santo convence os homens de que Jesus é o santo filho
de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse
padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe para
vencer o mundo.
O Juízo. Trata-se da obra do Espirito ao convencer os homens da derrota de
satanás na cruz, do juízo atual do mundo por Deus, do juízo futuro de todos os
homens.
A obra do Espirito de convencer do pecado e da justiça e do juízo será
manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espirito.
Cristo cheio de Espirito testificou ao mundo que as suas obras são más (João
7:7) e chamava os homens ao arrependimento do pecado.
Este escrito deixa claramente que qualquer pregador ou igreja que não expõe
publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem o conclama
ao arrependimento e à retidão bíblica, não procede do Espirito Santo, a obra do
Espirito Santo quanto a convencer do pecado, não concerne somente ao
incrédulo, mas também ao crente e á igreja, ensinando e corrigindo e guiando
na verdade.
Agora, vejamos quando se pensa assim “ Meus pecados são pequenos, por
que eu iria me preocupar com eles”, vejamos então a resposta bíblica:
Porque todo o pecado causa tormento
Isaias 48.22
Porque o pecado separa você de Deus
Isaias 59.2
Porque todo o pecado escraviza
João 8.34
Porque o fim de todo o pecado é a morte
Romanos 6.23
Porque todo o pecado impede de entrar no céu
Em primeiro lugar não existem pecados pequenos ou grandes tudo são
pecados, apenas uns poderão ter consequências mais graves quando do
nosso último julgamento.
Vejamos agora:
O pecado e a iniquidade na vida do crente levantam um muro entre ele e Deus,
por causa dessa barreira, tal crente já não desfruta do favor de Deus, nem de
sua protecção socorro ou livramento, também as orações desses crentes não
serão atendidas, reparem na profundidade deste versículo de Isaias, 59.8e
9,Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, as
suas veredas tortuosas, as fizeram para si mesmos, todo aquele que anda

Elaborado por: Pastor António Esteves www.antonioesteves.com

3

por elas não tem conhecimento da Paz. Por isso o juízo está longe de nós,
e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que só há trevas,
pelo resplendor, mas andamos em escuridão.
No contexto da existência e conhecimento humanos, muitas coisas são
verdadeiras. Há no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do
pecado, da destruição e do domínio de satanás a verdade de Jesus Cristo, que
se acha na palavra de Deus, ela nos dá testemunho da verdade nos liberta do
pecado, do mundo e do poder demoníaco, não é necessário mais revelações
de “ verdades “ para completar o evangelho de Cristo, ou para torná-lo mais
adequado. A verdade salvifica é revelada da parte de Deus somente “ pelo seu
Espirito” não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana, o não
salvo é escravo do pecado, o verdadeiro crente, salvo em Cristo com a graça
acompanhante do espirito Santo que nele habita, é liberto do poder do pecado.
Se nos cremos enganar ao ponto de que se perdermos a comunhão com
Cristo, o negássemos e vivêssemos na imoralidade e na injustiça, nossa
salvação e herança no reino de Deus está segura, nem pensemos, já Paulo
declarava e nos dizia, que a consequência inevitável do pecado habitual é a
morte espiritual, até mesmo para o cristão, ninguém poderá viver na
imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus.
A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois os
injustos não hão de herdar o Reino de Deus. A salvação sem a obra
regeneradora e santificadora do espirito Santo não tem lugar na palavra de
Deus.
Notas:
Poderá dizer é possível que eu receba um castigo, porém não eterno!
Se Deus é eterno e o céu é eterno, o inferno também é eterno, haverá uma
ressurreição para condenação e não se esqueça de que há uma segunda
morte.
Deus é muito bom e seria incapaz de condenar uma pessoa!
Não é isso que a bíblia diz: Deus condiciona sua salvação ou condenação
ao fato de você aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo.
Versículos: Salmos 1.5 e 6, João 12.48, romanos 2.5
O que devo fazer para ser salvo então!
Deus já abriu um caminho para você por meio de seu filho Jesus Cristo!
A salvação cabe a você recebe-la, E é a Deus que compete dar a você o poder
de se tornar filho dele, a fé salvadora é a que estende a mão e crê no que a
palavra de Deus diz sobre você, sua salvação está em aceitar o que Cristo fez
por você.
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Deus só salva pecadores. Você é um pecador? Se você é, necessita de duas
coisas Perdão e Purificação, O que Deus fez pelos outros, também fará por
você.
Deus quer alcançar você, porque ele o ama.
Ele salvou pecadores piores que você.
Jesus esta buscando você.
O Pecado e as Suas Consequências
O Homem Sem Pecado
"Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança . . . Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou" (Gênesis 1:26-27).
Intelectual, moral e fisicamente, Adão e Eva foram feitos à sua imagem.
Deus, que é Espírito, fez Adão como ele mesmo, quando "formou o espírito
do homem dentro dele" (Zacarias 12:1). Mas você já pensou que Deus, à
sua própria maneira, é capaz de ver, ouvir, cheirar e falar? Pelo menos é o que
sugere Salmo 115:3-8. Os nossos atributos físicos, então, também levam algo
da imagem de Deus.
Jeová não reteve nenhum bem da humanidade. Junto com poder e domínio,
ele preparou um paraíso para ela viver. Ele até andou e falou com o homem
numa comunhão irrestrita. Na verdade, o homem foi feito um pouco inferior a
Deus e foi coroado de glória e majestade!
O Homem Recebeu o Poder de Escolher
"E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não
comerás" (Gênesis 2:16-17). "Essa foi a prova mais simples que se possa
imaginar da postura do homem para com o seu Criador. Será que ele 'confiaria
e obedeceria' porque ele amava aquele que mostrou tanto amor por ele; ou
será que duvidaria da bondade de Deus e se ressentiria do controle dele,
rejeitando a sua palavra e lhe desobedecendo. Para deixar clara a
necessidade de obedecer, Deus fez acompanhar as mais terríveis
consequências à sua ordem "Não comerás.". "Porque", diz ele, "no dia em
que dela comeres, certamente morrerás" (Gênesis 2:17). Desde o começo, o
salário do pecado era a morte (Romanos 6:23).
O Homem Escolheu o Pecado
Deus disse: "Certamente morrerás.". "Então, a serpente disse à mulher: É
certo que não morrerás." (Gênesis 3:1-4). O diabo negou as palavra de
Deus apregoando um pecado sem consequências.
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Eva jamais pensou em perguntar-se como uma criatura inferior poderia saber
mais que Deus! Ela foi crédula o bastante para crer que pudesse ser como
Deus (um deus), conhecendo o bem e o mal apenas por comer do fruto
proibido. Então, quando ela percebeu que a árvore era boa como fonte de
alimento (a concupiscência da carne), que era agradável aos olhos (a
concupiscência dos olhos) e a tornaria sábia (a soberba da vida), a tentação se
mostrou irresistível. Com essa artimanha de planejar algo para enganá-la, o
tentador conseguiu seduzi-la.
Meu amigo, fique atento: a velha serpente continua a enganar exatamente da
mesma forma hoje! (1 João 2:15-17)
As Consequências do Pecado
Isaías 3:11 afirma: "Ai do perverso! Mal lhe irá; porque a sua paga será o
que as suas próprias mãos fizeram". A primeira coisa que ocorreu com
Adão e Eva é que os seus olhos foram abertos e souberam que estavam nus
(Gênesis 3:7). Viram em seus corpos o potencial para o mal. A carne e o
espírito lutariam pela supremacia no seu interior, e essa guerra mataria cada
vida humana (Gálatas 5:17).
Culpados e envergonhados, usaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez
um do outro (Gênesis 3:7). Também, se esconderam entre as árvores da
presença de Deus (Gênesis 3:8). A presença do Senhor dos exércitos sempre
traz terror aos pecadores: eles "se esconderam nas cavernas e nos
penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí
sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da
ira do Cordeiro" (Apocalipse 6:15-17). Almas impenitentes, atenção:
"Horrível cousa é cair nas mãos do Deus vivo" (Hebreus 10:31).
Sendo afastados da presença de Deus, Adão e Eva, naquele dia, morreram
espiritualmente. Pensem em tudo o que eles perderam! Eva tinha dito no
coração: "Vou me fazer como o Altíssimo". Agindo assim, ela perdeu o
direito ao esplendor do Paraíso. Decretaram-se maldições sobre ela (3:16), e
sobre o homem (3:17-19). Ah, como caíram os valentes!
Sofrendo a morte espiritual, Adão e Eva também iniciaram o processo de morte
física: "E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do
Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho
da árvore da vida" (Gênesis 3:24). Por causa do pecado deles, o homem, a
mulher e os filhos de todas as épocas voltariam ao pó: "Em Adão, todos
morrem" (1 Coríntios 15:22 – Porque, assim como todos morrem em
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo)
Amado irmão se entregue aos mandamentos de Deus, leia e interiorize a sua
palavra a guarde em seu coração, e verá que será benção com Cristo em sua
vida.
Saudações em Cristo,
Pastor: A Esteves
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