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“O PECADO E SEUS RESULTADOS” 

INTRODUÇÃO: 

 Sem entender o que é pecado e quais são as conseqüências do pecado, jamais entenderemos o que Cristo veio 

fazer neste mundo, jamais apreciaremos a obra de Cristo e também jamais sentiremos necessidade de Cristo. 

I. O QUE É PECADO: 

A) I João 3.4 

B) Tiago 4.17 

C) Observando-se os versículos acima, poderíamos classificar o pecado em dois grupos: “ativos” e “passivos”. 

D) Na língua grega “pecado” é literalmente “errar o alvo”. 

E) Vocabulário: 

i. Gálatas 5.19-21 – As obras da carne: 

Pecados decorrentes do uso indevido da sexualidade: 

o Imoralidade sexual ou Prostituição 

o Impureza 

o Libertinagem ou Lascívia 

Pecados que ocorrem devido a uma expressão inadequada ou indevida da fé: 

o Idolatria  

o Colossenses 3.5 – diz que o amor ou dinheiro ou avareza é idolatria. 

o Feitiçaria – bruxaria, encantamentos; uso de objetos destinados a predizer o futuro como: “jogo de búzios”, leitura 

das mãos ou cartas; rituais e “trabalhos” ou “despachos”; invocação de poderes ocultos, rituais secretos ou sinais 

esotéricos para obter o controle dos poderes sobrenaturais, etc. 

o Deuteronômio 18.9-14 nos diz o que Deus pensa sobre estas práticas. 

o Saul tentou consultar o profeta Samuel, após este ter morrido, e a Bíblia diz que Deus puniu Saul por isto – 1 Crônicas 

10.13,14. 

o Um rei de Israel também tentou fazer uso destas coisas e foi punido – 2 Crônicas 33.1-2,6,11. 

Pecados que ocorrem em função do fracasso nos relacionamentos interpessoais (entre pessoas), ou causam o fracasso 

nos relacionamentos interpessoais: 

o Ódio ou Inimizade 

o Discórdia ou Porfia 

o Ciúmes 

o Ira  

o Egoísmo  

o Dissensões  

o Facções 

o Inveja 

Pecados decorrentes da falta de domínio próprio, aos vícios: 

o Embriaguez ou Bebedices o Orgias ou Glutonarias 

ii. Apocalipse 21.8 – Mais uma lista onde são mencionadas pecados específicos. 

o Mentira – Provérbios 12.22  

iii. 1 Coríntios 6.9-10 – Mais uma lista que cita especificamente vários pecados. 

o Adultério  
o Homossexualidade Passiva ou Efeminação  

o Homossexualidade Ativa ou Sodomia 

o Roubo (Ladrão) 
o Trapaceiros ou Roubadores 

II. QUEM É CULPADO DE PECADO: 

A) Romanos 3.23; 1 Reis 8.46; 1 João 1.10; 1 João 1.8. 

B) Até mesmo grandes e respeitáveis homens de Deus já pecaram. 

o Pedro (negou a Jesus - Mateus 26.69-75). 

o Davi (cometeu adultério com Bate-Seba - 2 Samuel 11.2-4); 

o Moisés (Pecou por incredulidade - Números 20.12); 

o E você? Você é um pecador? Certamente. 

III. QUAIS AS CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO: 

A) Destrói a vida humana – Gênesis 1.31; 3.8, 16-19. . 

B) Provoca ira e profunda tristeza em Deus – Gênesis 6.5-7. 

C) O pecado separa o homem de Deus – Isaías 59.1-2; 1 João 1.5,6; Efésios 2.1-3; 5.5,6. 

D) Gera a morte – Romanos 6.23; Tiago 1.13-15. 

F) Destino eterno em completo horror e sofrimento – 2 Tessalonicenses 1.8-9; Mateus 13.41,42; Mateus 25.30, 41, 46; 

Apocalipse 20. 10-15. 

IV. O QUE ACONTECE DEPOIS DA MORTE: 

A) Jesus falou sobre um lugar onde aparentemente os mortos aguardam o julgamento antes de o hades seja lançado 

no lago de fogo – Lucas 16.22-26. 

B) Purgatório (aquela idéia de que existe um lugar onde todos os mortos sofrem a punição durante um determinado 

tempo, para serem purificados) não é um ensino da Bíblia. 

C) Reencarnação também não é um ensino proveniente da Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que cada homem 

(pessoa) morre apenas uma vez – Hebreus 9.27. 

APLICAÇÃO: 

A conseqüência mais grave do pecado é a condenação eterna e a definitiva separação de Deus. E todos já 

pecaram, não importa quem somos ou quanto de bom temos feito, merecemos a justa retribuição pelos nossos 

pecados. Portanto precisamos de reconciliação e esperança antes de morrermos nessas condições, e isso com máxima 

urgência. 
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