
O Pecado

Gênesis 3 / 6 – 10 “...me escondi.”
Os pecados nascem no coração do homem por descuido, 
algumas vezes,outras por decisão própria.

Tiago 1 / 13 – 15
Pecar Por Descuido:
É pecar por falta de vigilância; não intencional.
Basta se arrepender do ato o quanto antes e se concertar 
com Deus e se necessário com quem mais estiver envolvido.



Pecar Por Decisão:

a) Separação de Deus. 
Isaías 59/1-2 “Vossas iniquidades...”

b) Endurecimento
Provérbios 28/14

c) Cauterização da mente
1 Timóteo 4 / 1-2

d) Incompatibilidade com a vida cristã

e) Abandono da fé

f) Morte espiritual  (Romanos 6 / 23 )



Quem está por trás da manifestação do pecado?

1 João 3 /8 “Quem comete pecado é do diabo...”

COMO SAIR DO PECADO?

A) Abandonando a prática e preenchendo os espaços com 
Jesus.
Provérbios 14: 27
Jó 28/28

b) Andando na luz, trazendo à tona seus pecados para cura.
Tiago 5/16



c) Como os pecados se originam no coração precisamos levar 
nossos pensamentos cativos ao Senhor.
2 Coríntios 10/ 5

d) Evite as más conversações
1 Coríntios 15/33

e) Se você é muito novo na fé e ainda não se sente seguro 
para estar na  companhia dos amigos que ainda estão no 
mundo, busque uma cobertura da igreja quando estiver com 
eles.



f) Procura aumentar seu relacionamento com pessoas 
que tem uma fé firme e contagiante, isto colaborará para
seu crescimento.

Considerações Finais

Gênesis 4 /7
2 Coríntios 4/4   “ O deus deste século....”



FIM



Gênesis 3:10

Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, 
porque estava nu, tive medo, e me escondi.



Tiago 1:13-15

13 Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado 
por Deus; porque Deus não pode ser tentado 
pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
14 Ao contrário, cada um é tentado pela sua 
própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
15 Então, a cobiça, depois de haver concebido, 
dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez 
consumado, gera a morte.



Isaías 59:1-2

1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida, 
para que não possa salvar, nem surdo o seu 
ouvido, para não poder servir.
2 Mas as vossas iniquidades fazem separação 
entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 
encobrem o seu rosto de vós, para que vos não 
ouça.



Provérbios 28:14

14 Feliz o homem constante no temor  de 
Deus; mas o que endurece o coração cairá no 
mal.



1 Timóteo 4:1-2

1 Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos 
últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por 
obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos 
de demônios,
2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e que 
têm cauterizada a própria consciência,



Romanos 6:23

23 porque o salário do pecado é a morte, mas 
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor.



1 João 3:8

8 Aquele que pratica o pecado procede do 
diabo, porque o diabo vive pecando desde o 
princípio. Para isto se manifestou o Filho de 
Deus: para destruir as obras do diabo.



Provérbios 14:27

27 O temor do Senhor é fonte de vida para 
evitar laços da morte.



Jó 28:28

28 E disse ao homem: Eis que o temor do 
Senhor é a sabedoria, e o apartar - se do mal 
é o entendimento.



Tiago 5:16

16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos 
outros e orai uns pelos outros, para serdes 
curados. Muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo.



2 Coríntios 10:5

5 e toda altivez que se levante contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo 
pensamento à obediência de Cristo.



1 Coríntios 15:33

33 Não vos enganeis: as más conversações 
corrompem os bons costumes.



Gênesis 4:7

7 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.



2 Coríntios 4:4

4 nos quais o deus deste século cegou o 
entendimento dos incrédulos, para que não 
lhes resplandeça a luz do evangelho da glória 
de Cristo, o qual é a imagem de Deus.


