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A doutrina do Pecado 

 

Módulo 25 
 

 

 

Figura 1 - Figos - Na cultura judaica o figo foi o fruto proibido comido por Adão e Eva,  

Quando foram tentados pela serpente. 
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 APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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Introdução 

De onde vem tanta violência neste mundo em que vivemos? Por que morremos? Por 
que tantas tragédias e dor? Essas e tantas indagações envolvem todo o universo 
religioso. Diversificadas religiões e seitas se pronunciam com variadas explicações e as 
possíveis causas. 

Na filosofia há debates sobre as causas do sofrimento e o que seria o pecado, ainda que 
o pecado esteja na esfera da metafísica, é inegável que no mundo real sofremos, e a 
Bíblia atesta essa realidade, vejamos o que diz o profeta Jeremias: “De que se queixa, 
pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados” Lamentações 3:39 

Passamos a partir dos próximos tópicos desta apostila, a discutir a questão do pecado 
por diversos ângulos,   

Em meu Fraterno Shalom,  

Yves Marcel Garcia. 
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1. A NATUREZA DO PECADO 

A hamartiologia é o estudo do pecado. Ela lida com a origem do pecado, como afeta a 
humanidade e em que resultará após a morte. Pecar essencialmente significa "errar o 
alvo". Todos nós erramos o alvo da justiça de Deus (Romanos 3:23). A hamartiologia, 
então, explica por que erramos o alvo, como erramos o alvo e as consequências desse 
erro. Estas são algumas questões importantes quanto a esse assunto: 
 
Qual é a definição de pecado? O pecado é descrito na Bíblia como uma transgressão da 
lei de Deus (1 João 3:4) e rebelião contra Deus (Deuteronômio 9:7; Josué 1:18). 
 
Todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva? Romanos 5:12 fala sobre isso: "Portanto, 
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, 
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." 
 
São todos os pecados iguais para Deus? Existem níveis para o pecado - alguns pecados 
são piores que outros. Ao mesmo tempo, em relação às consequências eternas e 
salvação, todos os pecados são iguais. Todo e qualquer pecado levará à condenação 
eterna (Romanos 6:23). 

Como posso saber se algo é pecado? Há coisas que a Bíblia especificamente menciona e 
declara serem um pecado. A questão mais difícil é determinar o que é pecaminoso em 
áreas que a Bíblia não aborda diretamente. 

Pode parecer que estudar um assunto deprimente como o pecado seria 
contraproducente para o cristão. Afinal, não somos salvos do pecado pelo sangue de 
Cristo? Sim! Entretanto, antes que possamos entender a salvação, precisamos primeiro 
entender por que precisamos de salvação. É aí que entra a hamartiologia. Ela explica 
que somos todos pecadores - por herança, por imputação e por nossa própria escolha 
pessoal. Mostra-nos por que Deus deve nos condenar pelos nossos pecados.  

A hamartiologia aponta para a solução do pecado - o sacrifício expiatório de Jesus 
Cristo. Quando verdadeiramente compreendemos nossas naturezas pecaminosas, 
começamos a compreender a profundidade e a amplitude da natureza de nosso grande 
Deus, o qual, por um lado, condena os pecadores ao inferno em um julgamento justo, 
mas por outro, satisfaz os Seus próprios requisitos para a perfeição. Somente quando 
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compreendemos a profundidade do pecado podemos entender a altura do amor de 
Deus pelos pecadores. 

 

O pecado, é uma tendência do íntimo do homem  

Ninguém mata, rouba, adultera, sem antes dispor de inclinações para a prática 
pecaminosa. Antes que o alguém assassine outro, ele alimenta a ira, o ódio, a vingança. 
Antes que aconteça o adultério, a cobiça, a sensualidade, a imoralidade se instalam no 
coração humano. As ações, os atos, não são mais importantes que os motivos, e os 
desejos. Yeshua, não condenou apenas o homicídio e o adultério (Mt 5:21-27), mas 
condenou também, a ira e a cobiça (Mt5:22,28), logo não pecamos pelo simples fato de 
o pecado ser inevitável, mas, porque a nossa natureza corrompida nos compele a tal 
prática, aí está a causa do pecado.  

A definição de pecado, portanto, é “deixar de se conformar à lei moral de D’us, seja, em 
atitudes, em atos, em natureza” conforme Wayne Grudem, grande teólogo Cristão 
Sistemático. 

 

O pecado é desobedecer (Rebelar-se) 

Romanos 2:14-15, diz: “Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem 
naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei; 
Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua 
consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os;”  

Deixa claro que não há desculpa para o ser humano quanto a não ter o conhecimento 
real de D’us. Se os gentios não têm a revelação especial acerca de D’us, no entanto, a 
“lei” de D’us está anexada, escrita em seu coração.  

 

O pecado denota a incapacidade espiritual do ser humano 

O homem investi os valores morais de D’us. Veja: Ai dos que ao mal chamam bem, e 
ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da luz trevas; e fazem do amargo doce, e do 
doce amargo! Isaías 5:20 
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Cumprir parcialmente as exigências de D’us, é pecado 

É pecado praticar atos com a intenção de ter a aprovação apenas e simplesmente 
humana. Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 
Mateus 5:48. Os fariseus foram censurados por Jesus nem tanto pelo que faziam, mas 
sim, pelos motivos com que faziam. (Mt 6:1-18) 

 

É pecado depreciar a D’us 

Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o 
filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37. 

Portanto, Jesus não queria dizer com isso, que os pais não devem ser amados, mas, ele 
se refere à posição que deveria ocupar no coração de seus seguidores.  

Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3. Este é um princípio inegociável, 
por isso dar o primeiro lugar a alguém ou qualquer objeto em detrimento do Senhor, 
redunda em pecado, e é idolatria.  

 

Etimologia conceitual do pecado 

 Hamartia (Grego) – “Erra o alvo” como um atirador, que atira, mas, que erra o 
alvo, deste modo o pecador erra o alvo final da vida. Chatar (Ratar -Hebraico).  

 Adikia (Grego) – Cometer uma injustiça, ato de injustiça, correspondente Avon 
(Hebraico).  

 Parabasis (Grego) – Violação, transgressão, romper com um pacto, uma aliança, 
correspondente em Pesha (Hebraico). 

 Paraptoma (Grego) – Inadvertência, erro, engano, alguém que se desviou para o 
outro lado, correspondente Resha (hebraico). 
 

Um pouco mais sobre a dimensão do pecado e suas definições nos idiomas originais 
e o aconselhamento bíblico. 

No começo desta apostila eu me referir ao pecado como qualquer falha em se fazer o 
que Deus requer, ou qualquer transgressão do que Deus proíbe, significa fazer O que 
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Deus diz para não fazermos ou não fazer o que Ele nos manda fazer: Pecado, 
portanto, é "falta de lei” (1Jo 3.4). Pecado é desobediência a Deus: No sentido 
oposto do que O. Hobart Mowrer e Karl Menninger tem a dizer sabre pecado, esta 
desobediência é sempre - primeiro acima de tudo - relacionada a Deus. Menninger e 
Mowrer (Dois psicoterapeutas que escrevem sobre pecado), redefinem o termo de 
modo a destruir seu significado.  

Para ambos, o pecado é uma realidade puramente horizontal; tem a ver com 
relações inadequadas, impróprias, com ofensas dos seres humanos de uns para com 
os outros. De fato, até mesmo os cristãos sido tentados a falarem do pecado 
primeiramente em termos de seus efeitos nas relações humanas - chamando-o, por 
exemplo, de alienação, etc.  

Mas acima de todas as dimensões de pecado (alienação ou separação é realmente 
uma delas) o pecado é uma afronta pessoal ao Criador. Pecar é dizer a Deus (nem 
sempre de modo consciente), "Quero fazer como me agrada, não importa o que tens 
ordenado". 

Como já foi observado, o pecado possui muitas dimensões; trata-se de uma 
realidade multifacetada. Disto sabemos porque as Escrituras tratam o pecado de um 
ponto de vista multidimensional (na Bíblia, por exemplo, há mais de 17 termos 
distintos para descrever o pecado).  

Deus nos tem descrito de modo muito claro a realidade do pecado e de seus efeitos 
(algumas vezes as pessoas perguntam porque enfatizamos tanto o pecado; resposta: 
porque Deus assim o faz).  

Vamos considerar estas 17 palavras empregadas para descrever a realidade do 
pecado; cada uma delas nos dirá algo sobre o ato ou sobre o efeito do pecado, que o 
discípulo, pastor ou conselheiro cristão precisa entender. 

 

1. Termos no Antigo Testamento 

A. Avah (lit., "inclinação" - cf. as pessoas "inclinadas" no livro Longe do Planeta 
Silencioso, de C. S. Lewis). Esta palavra é semelhante ao nosso adjetivo torto (i.e., 
fora do prumo). Descreve também uma chave danificada, que não se encaixa no 
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cadeado. Tendo sido danificada, no sentido de ter o formato alterado, já não pode 
ser usada para a realização do propósito para a qual foi designada.  

Asim o homem, designado para ser a imagem de Deus e honrá-lo foi (pelo pecado) 
alterado e danificado, de modo que não pode agradar a Deus (Rm 8.3). Ademais, o 
corpo foi desfigurado, mal formado e funciona com dificuldades. A mente humana 
foi pervertida, etc. Nenhum ser humano funciona adequadamente como foi 
designado originalmente. O aconselhamento bíblico ou discipulado por exemplo, 
envolve o endireitamento das vidas, capacitando os crentes a funcionarem 
novamente do modo como Deus os designou. E (desta perspectiva) uma restauração 
(cf. Gl 6.1; a palavra katartizo, "restaurar é utilizada para falar da reparação de ossos 
quebrados e do conserto de redes de pesca, de modo que voltem a funcionar 
adequadamente). 

B. Ra (lit., "destruir, arruinar").  Aqui encontramos uma figura de destruição. A ideia é 
que a criação de Deus tem sido arruinada pela iniquidade. Geralmente, a palavra é 
usada para designar a tribulação que a ruina produz. O pecado traz tribulação pela 
destruição de casamentos, pelos lares que são desfeitos. Ambos, o ato e a tragédia 
dos efeitos são contemplados pela palavra Ra. O pecado deteriora. Tudo no mundo 
pecaminoso - casas, carros, até mesmo os corpos – termina em ruinas. Desde o 
pecado de Adão os seres humanos tem vivido às voltas com o desgaste do mundo e 
da humanidade. O aconselhamento bíblico e o discipulado, busca reverter esses 
padrões destrutivos da vida. Soluções construtivas para os problemas são 
encorajadas (Ef 4: 29: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe [ou seja, a 
palavra destrutiva], e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a 
necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem") 

C. Patha. (Lit, "rebeldia contra uma autoridade constituída”). Pecado é subversão, é 
rebelião contra Deus, contra a sua lei, seu governo. Claramente o que aconteceu no 
jardim foi uma tendência de subverter o governo de D’us. O Pai das luzes tinha sido 
rejeitado em detrimento do pai das mentiras. Aqui, neste termo, está o elemento 
central. O pensamento é "Não seja a feita a Tua vontade, mas a minha!" as 
modernas aspirações por autonomia no cientificismo, existencialismo, Rogerianismo, 
humanismo, etc., expressam o conceito essencial do termo. Este desejo por 
autonomia, tão presente em nossa geração, deve ser identificado e combatido pelos 
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conselheiros bíblicos, de outra sorte, eles terão falhado. No âmago, esta ênfase é 
rebelião contra D’us. 

D. Rasha (lit., "agitação, confusão, perturbação"). A figura nesta palavra descreve 
alguém agitado, andando de um lado para outro, agitando outros, desarranjando as 
coisas, provocando confusão. Não há descanso; agitação é o pensamento nuclear. 
Pessoas agitadas, que correm para algo, sem saber para onde ir (a ideia surge com 
plenitude em Isaias 57.20,21). O aconselhamento bíblico guia e direciona. Este 
aconselhamento tem como principal interesse a estrutura bíblica - ordem e disciplina 
da qual vem a liberdade e a paz de Deus. Sem este padrão, o homem não pode 
encontrar seu caminho; o aconselhamento (quando bíblico) aponta a direção. 

E. Maal (lit.,'"traição, quebra de confiança, infidelidade"). Judas, um cônjuge 
adúltero, o pecado de Acã (Js 7.1; 22.20), todos estes encarnam as ideias essenciais 
inerentes ao termo Rasha. A palavra aponta para a natureza séria da quebra da 
confiança, da violação de um acordo de aliança, com Deus ou com o próximo. O 
pecado é um adultério espiritual; a quebra de uma aliança. Quando os conselheiros 
falham no reconhecimento e na ênfase deste aspecto do pecado, eles negligenciam 
também a necessidade de confissão e de arrependimento. Reconciliação e paz com 
Deus são pré-requisitos essenciais para o aconselhamento de sucesso. 

F. Aven (lit., "nulidade, vaidade, comportamento inútil").  A noção aqui é esforço sem 
resultado; a palavra se refere a um viver indigno, sem objetividade, inútil, 
improdutivo. O resultado último de um viver pecaminoso é aven (cf. Pv 22.8). Os 
existencialistas declararam (corretamente) a vida (ou o viver sem Deus) como 
"absurda". É função dos conselheiros ajudar as pessoas a abandonarem "seus modos 
absurdos de pensar" (Ef 4.17). No lugar disto, devem encorajar seus consulentes a 
um pensar renovado A (Ef 4.23) que leve a um viver com propósito. 

G. Asham (lit., "culpa" por negligência ou ignorância). Quando uma pessoa cometia 
asham, ela deveria trazer uma oferta de asham (oferta pela culpa). Algumas vezes a 
palavra é associada à ideia de restituição. Nenhum pecado pode ser ignorado; todo 
pecado deve ser devidamente tratado - até mesmo os pecados por ignorância. Via de 
regra não é suficiente apenas a restituição para os consulentes, mas também o 
reconhecimento da culpa pelos pecados conscientes e ignorados. 
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H. Chatar (lit., "errar o alvo, vagar, falhar"). Provavelmente, como se equivalente no 
Novo Testamento, hamartia, chatar veio a significar pecado (em termos gerais). É o 
equivalente do nosso termo pecado, em Português. Em ambos os termos, no Antigo 
e Novo Testamentos, a noção de não se conformar aos padrões de Deus, da falha 
em não cumprir suas exigências, é proeminente. A implicação é de um estado de 
culpa (a pessoa deveria ter acertado o olho do boi no alvo), usada frequentemente 
na confissão e tem a ver com atos de pecado em vez da condição de 
pecaminosidade. Todos os consulentes falharam no cumprimento dos padrões de 
Deus de conhecimento e de santidade; de outra sorte, não precisariam de 
aconselhamento. Repetida vezes, no processo, alguns esquecem e precisam ser 
relembrados desta verdade. 

I. Amal (lit., "labor, tristeza"). Remontando à maldição de Adão e Eva, esta palavra 
enfatiza a ideia de que o pecado tornou a vida um fardo. Dor, angústia, o "problema 
do mal" estão associados à esta ideia. Tribulação, cansaço, esforço, são elementos de 
amal. E por isto que os conselheiros ecoam as palavras de Cristo, "tomais sobre vós o 
meu jugo... meu fardo é suave". O pecado traz miséria e tribulação; a justiça 
simplifica e alivia o viver. 

J. Aval (lit., "injustiça, parcialidade"). Esta é a palavra para iniquidade (o equivalente 
em Português está associado desigualdade. A figura é do rompimento com o que é 
justo, com a igualdade, como indicam os equivalentes em Português. O conceito fica 
muito claro em Malaquias 2.6, onde a palavra é contrastada com seus antônimos. O 
egoísmo do pecado emerge aqui. É tarefa do conselheiro ajudar o consulente a focar 
em D’us e no próximo. Quando nosso interesse é o outro, tais problemas tendem a 
desaparecer. 
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2. Palavras no Novo Testamento 

A. Hamartia (lit., "erra o alvo") corresponde ao termo Hebraico chata (q.v.). A flecha 
foi apontada com imperícia e errou o alvo. O que peca erra o propósito da vida. 
Mais uma vez este é um termo comum (geral) para o pecado no Novo Testamento. 
Mais uma vez é importante reconhecermos o lugar das Escrituras como padrão (e a 
vida de Cristo como cumprimento desse padrão) em relação ao qual a conduta 
humana deve ser aferida (Rm 3.23), os conselheiros devem não somente ajudar as 
pessoas a identificarem os alvos de Deus (o que fazer das Escrituras), mas também 
mostrá-las como atirar com precisão (o como fazer na aplicação bíblica). Os 
conselheiros são arqueiros instrutores, como foi Paulo (cf. 1Tm 6.20,21 NTLH). 

B. Parabasis (Lit., "cruzar a linha de fronteira"). A palavra ilustra alguém 
ultrapassando uma linha proibida, desconsiderando o aviso de "Não ultrapassar", 
violando a linha que marca a propriedade. A palavra significa "ultrapassar". Deus é 
quem estabelece a linha dos limites; em sua insolência, o homem ultrapassa. No 
jardim do Eden Deus estabeleceu um sinal de não ultrapassar, na árvore que estava 
no centro do jardim. O homem desconsiderou o limite determinado por Deus. 
Romanos 4.15 ilustra o uso do termo. A natureza pecaminosa do homem o faz tocar 
na placa, para ver se a tinta realmente está fresca, mais uma vez, desconsiderando o 
aviso de Deus. Este desejo pervertido de fazer o que é proibido será encontrado com 
recorrência no aconselhamento. 

C. Anomia (lit., "ausência de lei"). Os foras da lei são os que vivem como se Deus 
não tivesse proposto leis. Todo consulente é um fora da lei. A descrição em Juízes, 
de que "cada um fazia o que melhor lhe parecia aos próprios olhos" define muito 
bem essa atitude (Tt 2.14 é um uso típico). O grande autoengano do homem é 
acreditar ser seu próprio legislador; nenhum conselheiro pode se abster de falar sobre 
isso, de confrontar o consulente quanto a este engano. O choque no aconselhamento 
ocorre quando os requerimentos de Deus não agradam o consulente, que deseja 
viver como criminoso aos olhos de Deus. Conselheiros são homens da lei! 

D. Parakoe (lit., "desobediência a um chamado"). "Johnnie", diz sua mãe; mas não se 
ouve nenhuma resposta. Assim também as chamadas (externas) de Deus são 
ignoradas. Cf. 2Coríntios 10.6 para o uso do termo parakoe. Os conselheiros ecoam 
as chamadas de Deus aos consulentes; eles relembram aos filhos de Deus suas 
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obrigações, seu dever de ouvir a Deus, seu grande Pai. Os conselheiros ajudam os 
consulentes a responderem, mostrando-lhes como devem responder a Deus. 

E. Paraptoma (lit., "cair" quando se devia estar de pé).  A expressão "'fracassar"' capta 
bem as nuanças desta palavra. É como cair de Deus por nossa falta de dependência. 
Fidelidade, perseverança, confiabilidade, são qualidades que Deus espera de nós. O 
conselheiro deve buscar desenvolver estas qualidades nos consulentes. 

F. Agnoema (lit, "ignorância" do que se deve saber). "Ignorância da lei não justifica 
ninguém", define com muita exatidão essa palavra. Pessoas vão para o inferno por 
ignorância. Vidas, lares, relacionamentos, igrejas são arruinados por causa de 
ignorância. Cf. Hebreus 9.7; Cristo morreu por causa do que não sabíamos fazer (ou 
não fazer), mas deveríamos. Mais uma vez, no aconselhamento é necessário instruir 
os consulentes quanto à vontade de Deus como revelada nas Escrituras. A ignorância 
bíblica gera muitos problemas para o aconselhamento. 

G. Hettema (lit., defeito ou falha"). Quando tentamos dar a Deus uma parte de 
nossas vidas, tentamos compartimentar nossa fé ou separá-la de outras atividades, 
caímos nesse erro de Hettema. Deus deve ser o centro de tudo que fazemos. O estilo 
de vida do cristianismo de um dia por semana não cumpre o padrão de Deus; Deus 
é soberano sobre tudo. Tomar decisões na base do que parece melhor, em vez de 
considerar a doutrina bíblica, torna o aconselhamento defeituoso. Esse 
aconselhamento falhará nos pontos em que algo mais substituirá a verdade de Deus. 
O pecado tem como propósito destruir pelos defeitos. Os conselheiros devem 
enfatizar a necessidade do compromisso de toda alma, mente, forças, coração a Deus 
em todas as coisas. Pouquíssimos conselheiros têm uma noção deste problema e da 
solução de Deus para ele. Um defeito pode arruinar tudo. 
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2. A GÊNESIS DO PECADO 

Se D’us é bom, então de onde veio o pecado? Negar que o pecado existe, ignorá-lo, é a 
tendência de vários segmentos da sociedade. Analisemos algumas teorias que tentam 
negar esta realidade: 

Gnosticismo – Os gnósticos identificavam o mal com a matéria, ou seja, a carne com 
suas paixões, e o bem como uma substância do espírito. Sendo assim, não há razão para 
acreditar no pecado, que no caso, seria nada mais do que a eterna luta entre bem e o 
mal.  

Ateísmo – O termo vem do grego, atheos, que significa, sem Deus. Por negar a Deus, 
assim, sendo, não existe pecado, pois pecado é um conceito religioso atribuído a D’us.  

Hedonismo – O Hedonismo não está preocupado se algo é errado, mas antes, se dar 
prazer. Ceder à tentação é algo natural e resistir aos desejos seria falta de senso.  

Evolucionismo – Dizem que os atos “ruins” dos homens, são originados dos processos 
evolutivos primários do próprio homem.  

 

A Gênesis do pecado sob a ótica Bíblica 

A rebelião dos anjos – Antes da queda do homem, o pecado surgiu nos céus, nas regiões 
celestiais. Com a rebelião de um anjo poderoso que D’us criou, chamado Lúcifer, Belial 
benchará. Embora aja divergências entre teólogos a respeito de como exatamente 
aconteceu e o tempo, a Bíblia nos deixa entender que o fato ocorreu, veja os textos: 
Ezequiel 28:15 e Isaías 14:12. Vemos aqui, satanás como o originador do pecado.  

Satanás e sua origem pecaminosa - O pecado de Adão e Eva dependeu antes da 
instrução maliciosa e tendenciosa de satanás, por intermédio da serpente, no jardim do 
Eden, conforme registra a Bíblia (Gn 3:1-6). A sua responsabilidade, com relação à 
entrada do pecado no mundo e sua natureza é evidente: "Vos tendes por pai ao diabo, e 
quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se 
firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando fala profere mentira, fala do 
que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira (Jo 8.44). O apóstolo João diz: 
“...porque o diabo peca desde o princípio" (1 Jo 3.8). 
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Deus não é o autor do pecado - Colocar a culpa do pecado em Deus é se eximir da 
responsabilidade. Conforme vimos anteriormente, a entrada do pecado no mundo deu-
se primeiramente no mundo angelical, logo após essa ocorrência o homem também 
pecou. Sendo assim, qual é a culpa de Deus no caso? Há uma teoria chamada 
"Determinismo" que ensina ser o livre arbítrio ilusão e que na realidade há dentro do ser 
humano impulsos e circunstâncias que não podem ser controladas e nem evitadas pelo 
homem. Mas, veja o que bíblia diz sobre D’us:  Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, 
porque todos os seus caminhos justos; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo 
e reto é. Deuteronômio 32:4  

Dualismo – Ensino gnóstico que afirma que existe na natureza duas forças lutando 
contra sim, onde o mundo físico é o mal, e o mundo espiritual é o bem. O problema de 
aceitar essa teoria é que somos obrigados a admitir a idéia de um poder maligno 
existente eternamente junto de D’us, de igual ou mais poderoso do que Ele. Mas, 
entendemos pelas escrituras, que D’us “fez todas as coisas, segundo o conselho da sua 
vontade” (Efésios 1.11).   

Sobre a raça humana – O erro do casal, Adão e Eva, foi esquecer que D’us os criou com 
a finalidade de serem criatura e não criador, servos e não Senhor. A responsabilidade do 
ser humano na entrada do pecado no mundo está em Romanos 5:12: “...por um 
homem entrou o pecado no mundo” e ainda que “...a mulher, sendo enganada, caiu em 
transgressão” (1Tm 2:14). Os passos para o pecado deram-se gradativamente: “Viu a 
mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvores 
desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu 
marido, e ele comeu com ela” (Gn 3:6).  

 

Os pais apostólicos e o pecado 

Irineu – Viveu entre 130-200 d.C, foi líder e teólogo cristão. Atacou fortemente o 
gnosticismo. Acreditava na culpabilidade do pecado transmitido pela transgressão de 
Adão. Jesus tornou-se pecado em nosso lugar, em sua morte, quando corrigiu o erro e a 
desobediência de Adão.   

Cipriano de Cartago – Viveu por volta 200 d.C, era de Cartago, África do Norte. 
Converteu-se ao Cristianismo aos 46 anos, abandonando as suas práticas pagãs. 
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Afirmou que todos nascem culpado do pecado de Adão e considerava que mediante o 
batismo o indivíduo obtinha a regeneração.   

Orígenes – Viveu por volta de 185 d.C, nasceu em Alexandria, no Egito. Foi um dos 
grandes filósofos-Teólogos cristãos. Combateu ferrenhamente o gnosticismo. Pelo fato 
de a alma (o pecado de Adão e Eva) ter se envolvido com o pecado, nosso corpo teria 
aprisionado a alma, entretanto, há uma redenção para esta. O ser humano pecou por 
sua própria liberdade e vontade.  

Agostinho – Aurélio Agostinho nasceu em 354 d.C, na província romana ao norte da 
África. Competente teólogo-filósofo cristão. Entendia que o pecado não era um mal 
necessário, mas deu-se devido ao livro arbítrio humano. A contaminação e a culpa são 
originárias no pecado e este ofende a santidade de D’us.  
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3. A UNIVERSALIDADE DO PECADO 

Vimos até aqui, que o pecado foi um ato livre de Adão e Eva, deste modo o pecado 
passou a todos os seus descendentes, ou seja, a toda humanidade.  

 

Herança do pecado e suas consequências 

No Antigo Testamento 

Vemos em Gênesis que D’us resolveu destruir a humanidade através de uma grandiosa 
inundação, o dilúvio, nos dias de Noé, tudo por conta do pecado. Por conta da 
pecaminosidade do homem se “arrependeu” ou “lamentou” por ter criado o homem, 
Gn 6.6.    

Mesmo após o dilúvio, o homem prossegue com sua pecaminosidade, vejamos alguns 
versículos: 

 E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não 
tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; porque a imaginação 
do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir 
todo o vivente, como fiz. Gênesis 8:21 

 E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo 
nenhum vivente. Salmos 143:2 

 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo 
seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade (pecado) de nós 
todos. Isaías 53:6 
 

No Novo Testamento 

Nestes versos a seguir, temos todas as explicações do apóstolo Paulo sobre todo o 
contexto do pecado na perspectiva do novo testamento, O livro de Romanos é 
significativo para compreensão:  

 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Romanos 3:23 
 E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo 

veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio 
de muitas ofensas para justificação. 
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Romanos 5:16 
 Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a 

morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos 
pecaram. 
Romanos 5:12 

 Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos 
pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. 
Romanos 5:19 
 

Achar que é injustiça receber a herança do pecado de Adão e Eva, pode nos parecer 
difícil de aceitar, e essa questão da injustiça é complicada num primeiro momento de 
compreender.  

Entretanto, podemos pensar a questão por outra ótica, veja, será que se estivéssemos no 
lugar deles, teríamos resistido a tentação?  

Adão e Eva, são representantes da humanidade, e deste modo, isso nos mostra que 
provavelmente pecaríamos, então pensar a questão desta maneira, abrevia o senso de 
injustiça em relação aos nossos primeiros pais.  

Sem dúvida, um dos motivos que D’us possa ter permitido o homem pecar, (embora 
cremos que esse não era o caminho que D’us queria para homem, sendo o propósito 
dEle para nós de conhece-lo e de se relacionar com Ele pela obediência), é o fato de o 
homem entender que é criatura e não criador, deste modo, aprender a depender sempre 
de seu criador em um reciproco relacionamento.  

O homem sem D’us, não pode cumprir seu propósito para o tal foi criado, e após a 
queda, seu destino era a morte eterna.  

D’us para trazer o homem de volta para seu propósito, agi na contramão do pecado, 
fazendo-se carne em Cristo Jesus, ou seja, homem, vencendo na carne o pecado, de 
modo a nos dar justificação por sua obra vicária e redentora.  

Deste modo Cristo nos leva a um nível de dependência e nos traz ao plano original de 
D’us. Somos justos, pela justiça dEle.      

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

20 

Herança do Pecado 

 Recebemos de Adão uma natureza pecaminosa, também chamada de 
“depravação total”. Ou seja, aqueles que não nasceram de novo vivem vidas 
imorais em algum sentido.  

 Veja esse texto do Ap. Paulo, Ele nos diz que precisamos nos conscientizar que 
somos pecadores: Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem 
naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei; 
Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando 
juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer 
defendendo-os; - Romanos 2:14,15 

 Nossa natureza pecaminosa também é chamada de pecado original, ou herança 
pecaminosa. Veja: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos 
desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e 
éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. - Efésios 2:3 

 Temos como resistir ao pecado, veja: Não veio sobre vós tentação, senão 
humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, 
antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. - 1 
Coríntios 10:13 

 O Ap. Paulo fornece uma visão esclarecida da herança corruptiva do pecado, a 
uma verdade individual reconhecida nele: Porque eu sei que em mim, isto é, na 
minha carne, não habita bem algum; e com efeito o querer está em mim, mas 
não consigo realizar o bem. - Romanos 7:18 
 

O livre Arbítrio 

Mesmo sendo pecadores, temos a capacidade de escolher se cometeremos um delito 
contra D’us. Não somos computadores previamente programados para pecar. Porém, 
por mais que busquemos escolher a retidão, devemos entender o seguinte:  

 Toda a nossa natureza precisa do SENHOR – Por mais que venhamos a escolher 
o que é correto, os indivíduos não são bons no sentido espiritual para com D’us. 
Veja o que bíblia nos diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 
perverso; quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Por mais bons que sejam os 
indivíduos, isso não os isenta de estarem: Entenebrecidos no entendimento, 
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separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 
coração; Efésios 4:18  
 

 O homem é incapaz de agradar a Deus – Quem não se interessa em se relacionar 
com D’us, não podem agrada-lo (Rm 8:8). A nova era, a ioga, a meditação 
transcendental e tantas outras, ensinam que o ser humano deve pensar ser ele, 
justo e bom, e através de técnicas ensinadas podem se relacionar com um ser 
cósmico. Mas, veja o que bíblia diz sobre o ser humano e suas obras: Mas todos 
nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; 
e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento 
nos arrebatam.  Isaías 64:6 

O Senhor diz no livro aos Hebreus: Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes 
hoje a sua voz, Não endureçais os vossos corações, Como na provocação, no dia da 
tentação no deserto. Hebreus 3:7,8  
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4. A HERANÇA DO PECADO 

Até aqui já vimos a universalidade do pecado, ou seja, que o pecado afetou toda 
humanidade, os versículos abaixo, reforçam e confirmam essa afirmativa:  

Todos se extraviaram e juntamente se corromperam; não há quem faça o bem, não há 
nem um sequer. Salmos 14:3 

Quando pecarem contra ti (pois não há homem que não peque), e tu te indignares 
contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo à terra 
inimiga, longe ou perto esteja; 1 Reis 8:46 

Quem pode dizer: Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 
20:9 

Embora convencionou-se chamar a natureza pecaminosa do homem, de pecado 
original, seria melhor entende-la como “Culpa herdada” ou “Herança pecaminosa”.  

Vejamos algumas ideias teológicas importantes sobre o pecado original: 

 

PELAGIANISMO 

Teólogo britânico do século IV, (360-420 d.C) ensinava que não existia o pecado 
original, e neste caso, a responsabilidade é individual. Negava a herança do pecado de 
Adão, ensinando que o pecado de Adão foi somente dele, não se estendendo a sua 
consequência a raça humana. O teólogo Charles Hodge em sua obra “Teologia 
Sistemática”, cita que Pelágio entendia que a “se a natureza fosse pecaminosa, então 
D’us como criador da natureza, seria o autor do pecado”.   

Contudo, o ensino bíblico, contraria a idéia de que somos responsáveis somente por 
aquilo que podemos e por aquilo temos a capacidade de fazer. As Escrituras Sagradas 
declaram que nos encontrávamos “Mortos em ofensas e pecados” (Ef 2:1), e que 
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos 
(Ef 2:3). 

Se a única responsabilidade humana é a capacidade de obedecer a Deus, fazendo o 
bem, então, os pecadores extremados, debaixo do jugo do pecado, são até menos 
culpados perante D’us do que os cristãos fiéis e esforçados em agradá-lo por meio da 
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obediência, e isso seria um grande absurdo (Considerando aqui a inexistência da 
herança do pecado). No entanto, a Bíblia afirma: “Sede vós, pois perfeitos, como é 
perfeito o vosso Pai que está nos céus” Mt 5:48. 

 

ARMINIANISMO 

Arminianismo é a teologia dos seguidores de Jacó Armínio, teólogo reformado holandês, 
que viveu entre 1560-1609 d.C. Armínio ensinava que recebemos de Adão uma 
natureza corrupta e que, em face disso, o ser humano é incapaz de cumprir os 
mandamentos de D’us, precisando assim, da ajuda divina. (Armínio cria no livre-arbítrio, 
natureza caída, herança do pecaminosa).  

A despeito de termos herdado a pecaminosidade de Adão, não somos responsáveis pela 
queda sua queda. Neste sentido, a culpa do seu pecado não é imputada ao homem, 
mas herdamos de Adão a corrupção e a incapacidade de obedecer a D’us, se este (D’us) 
não nos o auxiliar.  

Uma vez que a morte expiatória de Cristo removeu a culpabilidade da corrupção de 
Adão, passamos a responder pelos nossos próprios atos. Para Armínio, embora a 
salvação seja obra de D’us, o homem pode aceitá-la ou rejeitá-la. Afirmava que a 
eleição de D’us para a salvação tem por base em seu propósito eterno e imutável 
somente “aqueles que, por intermédio da graça do Espírito Santo, crerão em seu filho 
Jesus”.   

Quando um arminiano diz que Deus permite o pecado, está dizendo que D’us 
simplesmente não impedi, pois não restringi um ato livre.  

 

CALVINISMO 

Calvinismo são os ensinos do Teólogo João Calvino, do século XVI (1509-1564). 
Calvino cria no pecado original, de modo que homem não tem escolha, se não, o de 
pecar, por conta do pecado original.  

O calvinista tem um conceito, onde permitir é algo que o próprio D’us planejou, 
decretou e determinou de antemão que teria que acontecer. É algo que faz parte do 
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plano e da “soberania” divina. (Extraído do livro “Calvinismo X Arminianismo: quem está com 

a razão?) 

Segundo o calvinismo o pecado de Adão foi um ato isolado, mas, é o nosso pecado 
também. Deste modo essa questão pode ser analisada de duas formas:  

Conceitos sobre a origem da criação da alma:  Aqui temos Adão como o único 
responsável pelo pecado original. Adão seria o representante da raça humana, não 
transmitindo a culpa e herança ao homem, porém como “representante”, somos todos 
“pecadores”. Assim como Cristo foi o nosso representante na expiação, e a salvação 
veio a todos nós, em Adão somos todos “pecadores”. 

Conceitos tradicionais sobre a origem da alma: Aqui temos o conceito de que em Adão 
todos pecaram e herdamos as consequências de sua desobediência, embora não temos 
culpa de seu pecado, nós em Adão somos todos pecadores, pois somos descendentes 
dele.   
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5. O IMPERDOÁVEL PECADO 

Sabemos que Deus perdoa os pecados cometidos, pois em Marcos 2.7 está escrito: “Por 
que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?” Este resgate 
é levado a efeito através do sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do 
Calvário: “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça” (Ef 1.7).  
 
No entanto, segundo Mateus 12.32, parece haver uma “espécie” de pecado que não 
alcança o perdão ou não deve ser perdoado. Este trecho bíblico tem levado a várias 
interpretações e gerado dúvidas nos cristãos, pois afinal: “Deus perdoa ou não todos os 
pecados cometidos pelo ser humano?”. Sendo assim, existem pecados que podem ser 
considerados mais graves que outros? Há gradações de pecados? Os pecados não são 
todos iguais? 
 
Antes de analisarmos o texto de Mateus 12.32, que encontra paralelos em Marcos 
3.28,29 e Lucas 12.10, analisaremos a questão da transição gradual do pecado. 
  
Distinguindo o pecado 
Há uma intenção popular entre os cristãos em aumentar ou diminuir o pecado. Os 
cristãos não entendem muito bem essa questão e terminam polemizando e entrando em 
debates, quando se trata de conversar sobre o pecado na vida do ser humano, na vida 
do cristão.  
 
Pois afinal, parece que conscientemente há pecados que são “maiores ou menores”, ou 
aqueles que até podem ser cometidos, caso o delator necessite, pois parecem não se 
constituir em um pecado explícito ou direto, é o que pensam algumas pessoas. 
 
E como é que Deus analisaria estes tipos de pecado? Qual a condição das pessoas que 
cometem pecados classificando-os como “maiores ou menores” perante Deus? 
 
O catolicismo romano, por exemplo, classifica os pecados em duas categorias: pecado 
mortal e pecado venial.  
 
Biblicamente, existiria realmente esta classificação? Qual a diferença entre eles? 
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Pecado mortal 
A igreja Católica Romana apresenta, para “provar” a existência destas duas categorias 
de pecado, o texto de 1João 5.16,17 que diz: “Se alguém vir pecar seu irmão, pecado 
que não é para morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. 
Há pecado para morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniqüidade é pecado, e há 
pecado que não é para morte”. 
 
Os pecados graves e cometidos conscientemente são classificados como mortais; os 
pecados praticados na ignorância são chamados de veniais. Se a pessoa cometer 
o pecado mortal estará separado de Deus e se não receber o perdão acabará por ser 
condenado eternamente. 
 
Quanto ao texto de 1João 5.16,17 há os que interpretam que a morte, que seria o efeito 
do pecado, é a morte física, pois de outra forma, se fosse a morte eterna, ou seja, a 
separação de Deus, haveria pecado que levaria o homem à morte eterna, sobre a qual 
não adiantaria orar. Os que advogam que seria a morte física acreditam que Deus 
alcança a todos com sua graça. 
 
A outra interpretação é a de que a morte referida no texto seja a espiritual. A verificação 
final para tal condenação seria a apostasia. A estes apóstatas recaem a proibição de não 
orar, visto que já estão terminantemente condenados a eterna perdição. 
  
Pecado venial 
Este seria o pecado considerado menos grave, não realizado deliberadamente e sem a 
consciência do protagonista. A questão que deve ser analisada, entretanto, está em que 
existem pecados considerados “mortais” para a igreja romana. Aqueles que são 
praticados inconscientemente o catolicismo considera “pecados veniais”. 
 
Se para a prática do “pecado mortal” não há solução, o “pecado venial” pode ser 
perdoado através das penitências. Mas o que seria o ensino da penitência segundo a 
igreja Católica Romana? 
  
Penitência 
Esta é a definição da igreja Romana: “A penitência, chamada também confissão, é o 
sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do 
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batismo. Depois de feito o sinal da Cruz, o católico deve dizer: Eu me confesso a Deus 
todo-poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, a todos os Santos, e a vós, 
padre, porque pequei. As obras de penitência podem reduzir-se a três espécies: à 
oração, ao jejum, à esmola”. 
  
Analisando 1João 5.16,17 
Vimos anteriormente as duas interpretações acerca deste texto. Se há divergência na 
questão interpretativa, há, no entanto, o consenso de que não se trata da questão de 
diferenças de pecado como classificados pela igreja Romana como venial ou mortal. 
 
Veremos, mais adiante, que existem casos em que realmente a atitude de orar por tal 
pessoa que pratica o pecado deliberadamente se torna uma ação frustrante. Estamos 
falando de pessoas que já determinaram em seus corações persistirem nos seus 
caminhos pecaminosos. 
 
O texto supracitado não fala nada acerca do “pecado imperdoável”. No entanto, seria 
bom que entendêssemos como sendo pecados que levam à morte física, o que não 
implica necessariamente em que a pessoa se perca eternamente. Até porque, os cristãos 
são aconselhados, pela Bíblia, a orar pelas pessoas independentemente dos seus 
pecados ou de sua condição religiosa. Note, por exemplo, o pedido do apóstolo Paulo 
para que oremos pelas autoridades governamentais em Romanos 13.1-7. 
  
Graus de pecado 
A intensidade do pecado sugere um efeito recíproco. Jesus disse aos fariseus: “Ai de vós, 
escribas e fariseus, hipócritas! pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de 
prolongadas orações; por isso sofrereis mais rigoroso juízo” (Mt 23.14). 
 
Conforme a lei divina, qualquer pecado, independente de sua intensidade, nos torna 
culpados perante Deus e nos leva ao castigo eterno. Mesmo sem conhecermos 
profundamente os pormenores do pecado de Adão e Eva, certamente sabemos que a 
sentença de Deus foi taxativa: “Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela 
não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Gn 2.17). 
 
O casal não precisou pecar várias vezes e de forma variada e diferenciada para que a 
transgressão da lei divina fosse evidenciada: “Porque o juízo veio de uma só ofensa, na 
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verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação” 
(Rm 5.16). 
 
Se legalmente somos culpados perante Deus ao pecarmos, todavia, existem pecados que 
trazem consequências diferenciadas na nossa comunhão com Ele e também perante a 
sociedade. 
 
Quando Jesus estava perante Pilatos, falou a respeito de Judas que o havia traído e 
entregue ao Conselho judaico e, posteriormente, aos romanos, identificando a gravidade 
do seu pecado: “Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te 
fosse dado; mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem” (Jo 19.11).  
 
Se Pilatos, condenando a Jesus, contrário à sua vontade, cometia pecado e era passível 
de condenação, contudo, Judas que foi discípulo de Jesus, ao pecar deliberada e 
conscientemente cometeu pecado maior do que Pilatos. 
 
No sermão da montanha, Jesus faz alusão à obediência a todos os mandamentos, 
denotando intensidade de pecados quando disse: “Qualquer, pois, que violar um destes 
mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o 
menor no reino dos céus” (Mt 5.19). 
 
No Antigo Testamento, no livro de Levítico, que trata de vários sacrifícios que deveriam 
ser ofertados pelos hebreus quando pecassem, há referências aos pecados praticados por 
ignorância. Note por exemplo estes versículos: 
  

 “Quando uma alma pecar... contra alguns dos mandamentos do SENHOR, 
acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles...” (Lv 4.2); por 
ignorância 

 “Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto 
aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do SENHOR, 
aquilo que não se deve fazer, e forem culpados...” (Lv 4.13); 

 “E, se alguma pessoa pecar, e fizer, contra algum dos mandamentos do 
SENHOR, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será 
ela culpada, e levará a sua iniqüidade” (Lv 5.17). 
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Entretanto, há pecados que são cometidos descaradamente: “Mas a pessoa que fizer 
alguma coisa temerariamente quer seja dos naturais quer dos estrangeiros, injuria ao 
SENHOR; tal pessoa será extirpada do meio do seu povo” (Nm 15.30).  
 
A tradução bíblica Almeida Atualizada em vez de dizer “temerariamente” diz 
“atrevidamente”. Tanto o pecado é diferente um do outro quanto as suas 
consequências. 
 
Quando um servo de Deus peca, sua condição perante Ele é mais séria se comparado 
àquele que ainda nem aceitou o evangelho. Essa situação se agrava quando se trata de 
uma autoridade eclesiástica: “Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo 
que receberemos mais duro juízo” (Tg 3.1). 
  
A análise divina sobre os graus de pecado 
Relembrando a questão do pecado ser “mortal” ou “venial” conforme o ensino católico, 
já vimos que a Bíblia nada diz a respeito, pois Deus está pronto a perdoar qualquer tipo 
de pecado, desde que a pessoa queira. No ensino católico romano, os pecados veniais 
podem ser reparados através dos castigos e sofrimentos infligidos à pessoa aqui na terra 
ou no purgatório antes de ir para o céu. 
 
No entanto, para Deus, não somente todos os pecados são mortais, no sentido de 
separar o homem eternamente de si (Deus), como também se consegue perdão, 
independentemente de sua gravidade: “Não sabeis que os injustos não hão de herdar o 
reino de Deus? Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, 
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm 
sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido 
justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus” (1Co 6.9-11).   
 
Aprendemos assim, que há pecados que quando praticados de modo arbitrário e 
consciente, desagradam a Deus mais dos que os que são praticados na ignorância. Desta 
forma, chegamos assim ao tópico do “pecado arbitrário”. 
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Conceitos errôneos acerca do pecado imperdoável 
Voltando ao texto de Mateus 12.32 observamos que há um pecado imperdoável. Como 
entender esta questão? Jesus disse: “E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho 
do homem, ser-lhe-á perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe 
será perdoado, nem neste século nem no futuro”. Primeiro vamos analisar o que este 
texto não quer dizer. Vejamos o que o texto não significa: 
  
A ação de não crer em Jesus Cristo e o rejeitar mesmo ante a morte física 
Os que crêem nisso dizem que não crer em Jesus implicaria em não crer também no 
Espírito Santo. No entanto, o texto não se enquadra dentro desta possibilidade mesmo 
entendendo que os que se recusam a crer em Jesus, com certeza, não alcançarão 
perdão. No caso em questão, o próprio Jesus está se referindo ao Espírito Santo e não a 
ele próprio. 
  
Que as pessoas não poderiam recusar a Cristo pelo fato de ele ser inspirado pelo Espírito 
Santo 
Esta idéia é quase igual ao primeiro pensamento exposto, mas, ainda não trata da 
blasfêmia contra o Espírito Santo. Não crer, de forma ortodoxa em Jesus, não significa 
necessariamente não crer no Espírito Santo, e mais, o pecado contra Jesus alcança o 
perdão. 
  
Abandonar a fé após ter experimentado a nova vida em Cristo 
Os que pensam assim tomam como base o texto de Hebreus 6.4-6 que afirma: “Porque 
é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se 
tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as 
virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento; 
pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao 
vitupério”. Esta condenação, no entanto, não explica a blasfêmia contra o Espírito Santo 
e não esclarece que rejeitar a Cristo resulta em perda da salvação pelos verdadeiros 
cristãos. 
  
O sentido correto acerca do pecado imperdoável 
Há um grupo de palavras traduzidas como blasfemar que ocorrem 56 vezes no texto 
grego do Novo Testamento. O verbo grego blasphemeo por sua vez ocorre 34 vezes 
com o sentido de falar acusatoriamente, injuriar, descompor e caluniar.  
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O substantivo blasfhemia ocorre 18 vezes no texto grego e tem o sentido de injúria, 
detração, difamação e fala injuriosa. As outras quatro ocorrências estão na forma 
adjetiva. Segundo Joseph Thayer, o sentido que deve ser atribuído à blasfêmia é a de 
“falar injuriosamente contra o bom nome de alguém ou ainda falar de forma injuriosa 
contra a majestade divina”. 
 
Todavia, o pano de fundo que nos dá a compreensão do significado desta palavra se 
acha no Antigo Testamento, em que encontramos um grupo de palavras sinônimas que 
são traduzidas com o sentido de blasfêmia. Os termos hebraicos gadap (Nm 15.30), 
hârap (2Rs 19.22), nâqab (Lv 24.16) e nâ’ats (Ne 9.18) são traduzidos 
respectivamente por “injuriar” (pessoas), “blasfemar” (contra Deus); “reprovar”, 
“blasfemar”, “desafiar”, “insultar”, “censurar”; “blasfemar”, “nomear” e “desprezar”, 
“rejeitar”, “abominar”.  
 
O substantivo blasfêmia, por exemplo, no Salmo 74.10 pode ser traduzido como “dizer 
coisas duras, censurar, zombar”. “Blasfemar”, portanto, tem o sentido de “falar (não 
apenas pensar) de forma deliberada e consciente contra a autoridade divina”. 
 
Voltemos ao texto de Mt 12:31-32. Não obstante esta porção bíblica ter sofrido as mais 
variadas interpretações, há praticamente um consenso entre a erudição bíblica sobre o 
seu significado.  
 
No contexto do Novo Testamento a blasfêmia (mais especificamente na referência que 
ora discutimos), mantém o sentido de “atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus”, 
isto é, o que se constitui uma injúria e um insulto contra Deus.  
 
No contexto em análise, Jesus acabara de libertar um endemoninhado que era “cego e 
mudo” (v.22). Diante de uma demonstração inequívoca do poder do Espírito Santo 
operando através de Jesus, os fariseus motivados por orgulho religioso murmuraram: 
“Este não expele os demônios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios” 
(v.24).  
 
Os fariseus atribuíram a Satanás aquilo que era obra do Espírito Santo e Jesus disse que 
isto era uma blasfêmia. 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

32 

 
Mas por que isso se constituiria em pecado imperdoável? De acordo com o Evangelho 
de João, o Espírito Santo é quem “convence do pecado” (Jo 16.8), e sendo Ele 
blasfemado, isto é injuriado e tendo suas obras atribuídas a Satanás, quem irá convencer 
agora o homem? A.T. Robertson observa que é justamente isso que caracteriza o pecado 
imperdoável: “ao dizer que Jesus tinha um espírito imundo eles atribuíram ao diabo 
uma obra do Espírito Santo”.  
 
Colin Brown observa que o “homem que blasfema contra o Espírito Santo é aquele que 
reconheceu que Deus está operando mediante o Espírito Santo, nas ações de Jesus, e 
que deliberada e conscientemente dá uma definição falsa da fé em Deus como sendo fé 
no diabo”.  
 
Motivados por uma teimosia cega, os fariseus preferiram chamar de trevas aquilo que 
era perfeita luz. Brown ainda observa oportunamente que “aqueles que tenham sido 
atormentados pelo medo de que talvez tenham cometido o pecado imperdoável, que 
sua própria preocupação temerosa é, de si mesma, um sinal de que não cometeram o 
pecado contemplado no ensino de Jesus neste ponto”. 
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6. OS CRISTÃOS E O PECADO 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e 
nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, 
e a sua palavra não está em nós. - 1 João 1:9,10 

Pelo texto acima, fica claro que sem dúvida o Cristão comete pecado, seja às escondidas 
ou publicamente, se em grande ou pequeno grau. O que ocorre quando uma pessoa 
que se arrepende e aceita Jesus é o processo de santificação, que consiste em tirar 
velhos hábitos e o processo de transformação do caráter, e neste processo ela ainda irá 
pecar outras vezes, porém, com menos intensidade e lutará agora para não repetir suas 
falhas de outrora, e nesta luta ele não estará sozinho, tem a sua disposição o Espírito 
Santo para lhe auxiliar nesta guerra. 

 

Quando o cristão peca, ele alcança perdão.... 

Mesmo se o cristão pecar, ele ainda tem consolo, Rm 8:1 “Agora nenhuma condenação 
há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o 
Espírito” 

Como dissemos, mesmo pecando, isso não quer dizer o cristão deve desejar pecar, deve 
existir uma luta continua: “Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a 
graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o peado, como 
viveremos ainda nele?” Rm 6:1-2.     

Não deixamos de ser filhos de D’us quando pecamos, pois aceitamos a Cristo a nossa 
filiação é confirmada pelo pai: “Amados, agora somos filhos de Deus” 1João3:2. O 
cristão ao pecar, deve confessar seus pecados e deixar, pois, alcançará misericórdia. (Pv 
28:13). 

 

Ao pecar o cristão prejudica sua comunhão com D’us 

Mesmo D’us nos amando, Ele nos adverte que irá nos corrigir para o nosso bem: “E já 
vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não 
desprezes a correção do Senhor, E não desmaies quando por ele fores repreendido; 
Porque o Senhor corrige o que ama, E açoita a qualquer que recebe por filho. Se 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

34 

suportais a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai 
não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois 
então bastardos, e não filhos.” - Hebreus 12:5-8 

Esta comunhão prejudicada não é para sempre: “Por um breve momento te deixei, mas 
com grandes misericórdias te recolherei”; - Isaías 54:7 

Se permanecer pecando, a comunhão do cristão vai perdendo a intensidade até nos 
tornamos infrutíferos espiritualmente: “Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si 
mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não 
estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse 
dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” - João 15:4,5 

 

Os cristãos que são nominais  

Cristãos que apenas participam de determinado grupo religioso, sem compromisso com 
a verdade divina, são cristãos nominais, ou seja, apenas no nome, ausentando-se da um 
viver perfeito e santo, em contraposição ao que Cristo ensinou (Mt 5:20,48). 

O Cristão deve entender que não basta seguir determinado movimento cristão, mas, 
nascer espiritualmente, ou seja, passar pelo processo de regeneração: “Jesus respondeu 
e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não 
poder ver o reino de D’us” João 3:3. Assim os jargões populares, como: “todos os 
caminhos conduzem a D’us”, não é apoiado por Jesus, (João 14:6). 

Não basta pertencer a um grupo cristão, ou religioso, apenas Jesus pode nos perdoar e 
nos ajudar a sermos livres do pecado. Nenhum homem, denominação cristã ou Igreja 
podem intermediar a nossa vida espiritual. 

Sem a verdadeira conversão à Cristo, não importa quanto sinais e maravilhas possamos 
ver, devemos viver fora e longe de iniquidades (Mt 7:21-23).  

Muito que se dizem religiosos, aprovam praticas pecaminosas e imorais, como o: 
adultério, homicídio, fornicação, homossexualismo, vingança, mentira, etc... Tais atos O 
Senhor reprovou veementemente quando conversou com os religiosos de sua época: 
“Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, 
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furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem; 
mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem”. - Mateus 15:18-20  

O apóstolo João diz: Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus 
mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. - 1 João 2:4 
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7. O PECADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

“Se não fosse pelo pecado, a morte jamais teria tido princípio. Se não fosse pela morte o 
pecado nunca teria tido fim" (Anônimo) 

Assim como todo o efeito tem uma causa, não seria diferente com o pecado. Quando 
D’us deu mandamento homem para que não pecasse, o fez com condições. A 
desobediência resulta em males e desconforto aos seres humanos, a obediência 
garantiria a ele viver, em harmonia em todos os aspectos. O casal Adão e Eva, quando 
pecaram contra D’us, tornaram-se rebeldes contra as leis divinas, e, portanto, 
vulneráveis aos seus efeitos. Viver segundo os padrões divinos é um vínculo que o ser 
humano tem com o seu criador desde o início. As consequências do pecado podem ser 
variadas e afetam as pessoas de mutas formas.  

Com o pecado de Adão, foram essas as consequências:  

 

A culpa 

Quando Deus procurou Adão no jardim do Eden, logo após a transgressão, ele se 
desculpou: "E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e 
escondi-me Gn3.10), Mas, independentemente se há erro ou não na conduta humana a 
culpa estará sempre o acompanhando. Não se trata apenas de sentimento de culpa, 
pois, existem muitas pessoas que se consideram culpadas apenas quando cometem 
erros, no entanto, não é assim que se entende a culpa, pois ela independe de erros 
humanos.  

A culpa é um sinal de que há algo de errado com o ser humano. Quando o Senhor 
Jesus participava da Ceia com os discípulos, na um retrato da culpa sob dois aspectos: 
Judas realmente tinha a intenção de traí-lo e por isso podia ser considerado culpado: "E, 
respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o 
disseste" (Mt 26,25). Porém, os outros discípulos não tinham traído o Mestre, mas 
também se achavam culpados: 

"E, eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, 
SENHOR?" (MIt 26.22). É muito comum alguém não ser culpado de um delito, mas 
mesmo assim querer se desculpar. Isso acontece por causa da culpa e esta veio por 
intermédio do pecado de Adão. 
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Separação de D’us 

As consequências do pecado vêm desde a tentativa de Satanás e de seus anjos, de 
usurparem o lugar do Senhor Deus. Satanás, ao ser lançado por terra, perdeu a sua 
morada e a partir deste momento estaria para sempre distante do céu. O castigo 
conferido a Satanás e aos anjos que o seguiram na rebelião é estar para sempre em 
tormento e distantes de Deus: '"E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo 
e enxofre, onde está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados 
para todo o sempre" (Ap 20.10). 

Sendo assim, observamos que o primeiro resultado do pecado à humanidade foi a 
separação de D’us e a perda da comunhão com Ele. A primeira atitude de Adão e Eva 
ao pecarem foi se esconder de Deus e não podendo mais se relacionar com Ele, por 
causa do pecado, foram lançados fora do jardim do Éden: "O Senhor Deus, pois, o 
lançou fora do jardim do Eden, para lavrar a terra de que fora tomado" (Gin 3:23). 

Da mesma forma, a Bíblia enfatiza que se amarmos o mundo nos tornaremos inimigos 
de Deus: ...não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, 
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus" (Tg 4.4). 

 

Morte física 

Como comentamos em nossa introdução a esta disciplina, a morte física é uma das 
coisas que mais apavora o ser humano, e continua sendo o maior enigma da 
humanidade.  

No entanto, por mais que desconversemos sobre o assunto, ela é real: "... aos homens 
está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo" (Hb 9.27). O pecado 
original de Adão trouxe a morte física (Rm 5.12). Logo após a queda do homem, ao 
pecar, Deus disse: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; 
porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás" (Gn 3.19). 

Cristo Jesus, ao ressuscitar, provou que a morte física foi derrotada, contudo, isto não 
quer dizer que o ser humano não morrerá. Paulo esclarece que um dia os mortos em 
Cristo ressuscitarão:" 
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"Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro" (1Ts 4.16).  

Portanto, existe algo real que os cientistas e os pesquisadores jamais conseguirão êxito 
ao tentar explicar: a morte.  

Entretanto, a Bíblia fala da origem da morte de uma forma muito simples: "Porque, se 
pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a 
abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo" 
(Rm 5.17).  

Jesus, na sua vinda à terra, passou por situações em que as pessoas tinham sido 
assoladas pela morte física, mas ao depararem-se com Ele voltaram a viver. Vemos o 
milagre da ressurreição na Bíblia pelo menos em cinco ocasiões (Mc 9.35-42; Jo 11.1-
44; Le 7.11-15; At 9.36-41; 20.9-12).  

Estas passagens apenas introduzem a vitória de Cristo sobre a morte quando, num 
futuro, a morte física será completamente destituída: "Ora, o último inimigo que há de 
ser aniquilado é a morte" (1Co 15.26). 

 

Morte espiritual 

A maioria esmagadora dos pensadores cristãos acredita que a sentença dada por Deus a 
Adão (a de que morreria ao pecar) refere-se à morte espiritual, pois Adão não morreu 
fisicamente no mesmo dia, mas, alguns anos depois. Confira os dois textos a seguir e 
analise as diferenças de tempo. 

• "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia 
que dela comeres, certamente morrerás" (Gn 2.17); 

• "E foram todos os dias que Adão viveu, novecentos e trinta anos, e morreu" (Gn 5.5) 

Dizemos que uma pessoa está morta, biblicamente, quando está separada de Deus no 
sentindo espiritual. Esta "morte" é identificada pelo profeta Ezequiel como sendo de 
responsabilidade pessoal: 

'"Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma do pai, assim também a alma do 
filho é minha: a alma que pecar: essa morrerá" (Ez. 18:4). Alguns sectários veem neste 
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texto uma suposta extinção do ser humano, porém, mais à frente verificamos que se 
trata da morte no sentido espiritual, pois há possibilidade de a própria pessoa reverter o 
quadro: "Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos 
os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá; não morrerá" (Ez 
18:21). 

O apóstolo Paulo elucidou que, distantes de Deus estamos mortos: “E, vos vivificou, 
estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o 
curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora 
opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos 
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos 
por natureza filhos da ira, como os outros também" (Ef 2.1-3). 

 

Morte Eterna 

A morte eterna é a expansão e continuação da morte espiritual. Entende-se como um 
processo gradual. A morte física unida à morte espiritual resulta a morte eterna. É 
entendida como a eterna separação de Deus.  

Isso se dará após o juízo final, que é o julgamento dos mortos sem Cristo. O Apóstolo 
João fala dela como a "segunda morte": "Bem-aventurado e santo aquele que tem parte 
na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão 
sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos" (Ap 20.6).  

A primeira morte, em relação aos cristãos, é física e o Apóstolo João a relaciona com a 
primeira ressurreição". Note que o Ap. João não prevê e nem ensina uma “segunda 
ressurreição" pois o texto trata da eterna separação de Deus, logo, não se refere a um 
castigo conferido aos crentes. 

Após o juízo final, a morte juntamente com o Hades, será lançada no Lago de Fogo: "E 
deu mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles 
havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram 
lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte" (Ap 20.13,14). 
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8. O PECADO NAS SEITAS E RELIGIÕES 

É importante que o aluno de teologia saiba como as seitas e religiões entendem e 
pregam a doutrina do pecado para os seus adeptos, pois em poder destes 
conhecimentos, poderá utilizar-se das ferramentas da teologia e aprender a refutá-los.  

Seicho-No-le 

Dizem não existir na terra nenhum homem pecador, pois Deus jamais criou pecadores 
Negam também a existência das doenças e da morte. Não acreditam que a morte de 
Cristo tenha eficácia para perdoar pecados e chegam a afirmar a inexistência do pecado. 
Dizem que se o pecado existisse realmente, nem os budas todos do Universo conseguiria 
extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo. 

Igreja Local 

O líder do grupo Localista, Witness Lee, identifica o pecado como Satanás. Quando o 
homem pecou absorveu Satanás, ou seja, ele (Satanás) habita dentro do homem. Chega 
ao cúmulo de afirmar que o corpo do próprio Jesus foi invadido por Satanás e sendo 
assim ele teria de morrer, para que tanto o homem quanto Satanás morressem. Em 
suma, confunde atos pecaminosos com personalidade. Pecados são atos humanos que 
transgridem os mandamentos divinos, já o Diabo, a Biblia o apresenta como um ser 
pessoal (Jó 1.6; Jo 8.44; 12.31; ITs 3.5; 1Jo 5.18,19; Ap 12.9-12). 

Espiritismo kardecista 

Para este segmento, o pecado é simplesmente um mal praticado por alguém e é (o mal) 
até justificado como um instrumento de expiação que comprova a justiça divina, levado 
a cabo pelo sofrimento infligido por uma pessoa a outra e podendo ser amenizado 
através das reencarnações. Segundo esse pensamento, não é errado matar, roubar e 
praticar toda a sorte de males, visto que o malfeitor estará contribuindo para que a outra 
pessoa tenha suas faltas expiadas. 

Islamismo 

O pecado não é herdado, mas algo que o ser humano adquire ao fazer o que não 
deveria. Ensinam que seria o cúmulo Deus condenar a raça humana por causa de um 
pecado individual praticado há milhares de anos. Não há respaldo para a doutrina do 
pecado herdado nas palavras de Jesus e dos profetas que viveram antes dele, dizem. As 
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boas obras suplantam as más, sendo assim Cristo não poderia vir para redimir a raça 
humana.  

Meninos de Deus 

Defendem atos imorais (sexo em várias formas) nos conceitos bíblicos, interpretando a 
Palavra de Deus de forma digna de ser considerada blasfêmia. Os membros desta seita 
praticam sexo de forma normal entre eles sem nenhum constrangimento e são 
incentivados à prática. E livre, nesta seita, a prática do adultério, do homossexualismo, 
do sexo entre crianças, sexo grupal e outras perversidades. Tudo isso não se constitui em 
pecado para eles. 

Ciência Cristã 

O homem não está perdido espiritualmente, para os adeptos da Ciência Cristã. Ele só 
pode se perder em sentido material. Todo pecado é da carne, assim, não pode ser 
espiritual. O pecado existe, aqui ou no além, apenas enquanto durar a ilusão de que 
haja mente na matéria. É a noção de pecado, e não uma alma pecaminosa, o que se 
perde. O pecado, a moléstia, tudo quanto parece real ao sentido material, é irreal na 
Ciência divina. O homem é incapaz de pecar, adoecer e morrer. 

Judaísmo 

O judaísmo não enfatiza o pecado original, mas a virtude e retidão originais. Embora no 
judaísmo seja reconhecido que o homem comete atos e pecado, não há o senso de que 
o homem é totalmente depravado e indigno, segundo se vê na teologia cristã. No 
judaísmo, a expiação do pecado é obtida por meio da retidão pessoal, o que inclui o 
arrependimento, orações e boas obras. Não havendo, assim, necessidade de um 
Salvador. 
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Considerações finais.... 

O pecado, do ponto de vista teológico, propaga os seus efeitos negativos na comunhão 
direta do homem com Deus, colocando o homem contra o seu Criador, contra ele 
próprio e contra os seus semelhantes. É esta é a causa de tantos males e desgraças a 
humanidade.  

O Senhor Jesus nos mostra um quadro do ser humano em que não se vê nada que o 
exima deste fardo pesado chamado pecado. Graças a Deus por Jesus que veio restaurar 
a condição anteriormente perdida pelo homem: "O Espirito do Senhor é sobre mim, pois 
que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do 
coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em 
liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do SENHOR" (Lc 4.18,19 cf. Is 61.1). 
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QUESTIONÁRIO 

1. Defina o que é pecado. 
2. Explique, porque o pecado não são atos isolados?  
3. Das 17 citações de pecado, cite 5 definições de pecado.  
4. Explique a visão de pecado no ensino de 3 pais apostólicos.  
5. Explique as definições que distorcem a concepção bíblica de pecado.  
6. Quem é o autor do pecado? Explique.  
7. Explique a diferença entre “pecado original” em Calvino e “culpa herdada” em 

Armínio. 
8. Cite alguns versículos que tratam sobre a universalidade do pecado. 
9. Qual a razão do calvinismo enfatizar o “pecado original”? 
10. Todos os pecados são iguais perante D’us? Explique. 
11. Explique o que é o pecado imperdoável. 
12. Quais as consequências do pecado? 
13. Explique o pensamento das seitas em relação ao pecado. 
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