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Lição 4 
O Pecado 

 
     Imagine que um amigo seu lhe tenha ofertado um palácio repleto de belezas. A única exigência ou 
condição que lhe pôs foi a de não saltar da torre porque senão morreria. 
     Entretanto, chega ao palácio um inimigo seu que lhe diz: “Quem te disse que não saltasses? Vá, 
salta. É uma experiência fantástica. Vais-te sentir a voar. Além disso, terás a possibilidade de ter uma 
panorâmica diferente do palácio. Não te preocupes quando chegares ao solo; pensa apenas em todas as 
coisas que irás apreciar durante a queda.” 
     Será que iria a correr saltar da torre? Claro que não. Seria insensato confiar no conselho do inimigo 
e fazer o que ele sugeria. 
     Adão e Eva passaram por uma experiência similar. Deus colocou-os num lindo jardim e deu-lhes o 
domínio sobre ele. Autorizou-os a comer de toda a árvore à excepção de uma. Mas entretanto, veio o 
inimigo, Satanás, que lhes disse que comessem da fruta da árvore proibida que Ele não lhes faria mal. 
E em vez de confiarem na palavra de Deus, confiaram na dele. Foram bem loucos! 
     Como vimos na lição anterior, o Homem foi criado perfeito mas, por causa da sua desobediência, o 
pecado entrou na sua vida. Como definir o pecado? Foi Adão quem introduziu pecado no mundo? 
Qual o castigo para o pecado? Podemos escapar-lhe? Os versículos bíblicos desta lição dão-nos a 
resposta. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Definição de Pecado 
A Origem do Pecado 
A Solução para o Pecado 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever a natureza e consequências do pecado. 
Apreciar a obra de Cristo na remoção do pecado do Homem. 
 
DEFINIÇÃO DE PECADO 
Objectivo 1: Indicar descrições do pecado. 
     Pecado é desobedecer às leis de Deus. É dizer a Deus: “Sou mais importante que Tu. Não 
reconheço autoridade à Tua Palavra.” Pecado é rebelião. 
     “Ninguém tem o direito de me limitar”, poderá talvez pensar. “Faço o que me apetece”. Deus 
estabeleceu-nos limites por uma razão – o nosso bem. Por exemplo, Deus sabe que a amargura e o 
ódio podem provocar sérias dores de cabeça; o desejo de vingança pode provocar úlceras. Estas 
atitudes também magoam as pessoas. Ora, Deus mostrou o Seu amor por nós estabelecendo certos 
limites ou leis, como nossa protecção. Então, é pecado irmos contra ou ultrapassarmos esses limites. 
Em 1 João 3:4, lemos: “Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é 
iniquidade.” 
     “Estará certo fazer aquilo que nem me magoa nem a mim nem aos outros?” Não! Tudo é legítimo 
APENAS e SE estiver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Podemos pensar que haja alguma 
coisa que não nos magoe nem aos outros e o nosso pensamento estar errado. Por exemplo, há pais que 
pensam que não devem obedecer à lei de Deus relativa à correcção dos filhos porque se o fizessem, 
eles ficariam confusos ou frustrados. Numa revista recente, surgiu um artigo que diz: “É tempo de 
disciplinarmos os nossos filhos.” A opinião do Homem muda. Primeiro, diz que determinada coisa não 
nos faz mal mas depois chega à conclusão que afinal sempre fazia. A única conduta segura que nos 
resta é obedecer às leis de Deus entendamos ou não a sua razão de ser. 
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Para Fazer 
 
1  Pecado é 
 a) tudo o que achamos ser errado. 
 b) ser-se descoberto a fazer algo de errado. 
 c) rebelião e desobediência às leis de Deus. 
 
2  Deus estabeleceu limites ao comportamento do Homem porque Ele 
 a) queria frustrar Adão e Eva. 
 b) não quer que o Homem se alegre ou seja livre. 
 c) ama o Homem e quer o seu melhor. 
 
3  Ir contra os limites estabelecidos por Deus 
 a) está correcto desde que não prejudique ninguém. 
 b) é permitido desde que não sejam descobertos. 
 c) é por vezes necessário para nos livrarmos de dificuldades. 
 d) é algo que nunca devemos fazer. 
 
A ORIGEM DO PECADO  
Objectivo 2: Saber como entrou o pecado no mundo. 
     Satanás tentou o Homem levando-o a pecar e o Homem cedeu à tentação. Em 1 João 3:8, lemos: 
“Quem comete o pecado é do Diabo; porque o Diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se 
manifestou: para desfazer as obras do Diabo.” Foi Satanás que introduziu o pecado no mundo mas isso 
não livra o Homem da sua culpa. O Homem é também responsável. 
     Adão não tinha de ceder à tentação de Satanás. Sabemos que a tentação não provém de Deus.  
Tiago 1:13-14 diz: “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser 
tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria 
concupiscência.” 
     Não é pecado sermos tentados. O próprio Jesus foi tentado pelo Diabo. Mas já é pecado ceder à 
tentação. Quão diferente seria o mundo se Adão não tivesse cedido! 
     Que aconteceu ao Homem quando pecou? Deus disse que ele morreria se ele desobedecesse. Não 
morreu imediatamente mas tornou-se mortal no momento em que pecou. A morte começou a operar 
no seu corpo, alma e espírito. 
      
“... 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 todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). 
 
     O castigo para o pecado hoje é o mesmo dado a Adão e Eva – a morte. Romanos 5:12 expressa 
assim essa ideia: “a morte espalhou-se por toda a raça humana”. Em Romanos 6:23, lemos: “... o salário 
do pecado é a morte...”. Não, o pecador não morre fisicamente no momento em que comete pecado. 
Por vezes, até parece que prospera. Mas, apesar das aparências, a morte está a operar nele e, 
eventualmente, não só morrerá fisicamente como também espiritualmente. A morte espiritual significa 
separação de Deus. 
 

Para Fazer 
 
Nestes exercícios pode ser mais do que uma resposta certa que completa a frase. 
 
4  O pecado entrou no mundo 
 a) por meio de Satanás que pecou desde o princípio. 
 b) porque Adão cedeu à tentação de Satanás. 
 c) quando Adão desobedeceu deliberadamente a Deus. 
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5  Desde que o pecado entrou no mundo 
 a) Satanás já não tenta mais ninguém. 
 b) somos todos pecadores e podemos ser tentados. 
 c) existe a morte tanto física como espiritual. 
 
A SOLUÇÃO PARA O PECADO 
Objectivo 3: Saber de que modo pode um pecador escapar ao castigo do pecado. 
     Lembra-se da história contada no início desta lição? Quem saltasse da torre do palácio morreria 
pela certa. Mas se um amigo seu estivesse perto e colocasse uma rede mesmo por baixo da janela? 
Quem saltasse e caísse na rede teria a vida salva. 
     Deus deu-nos um modo de escaparmos ao castigo do pecado que é a morte espiritual e a eterna 
separação de Deus. Escapamos aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Numa das próximas 
lições, analisaremos os versículos que nos dizem como escapar e ser salvos. Por agora, basta decorar 
dois versículos que nos mostram como escapar ao castigo do pecado. 
 
“Mas, Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores” (Romanos 5:8). 
 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça” (1 João 1:9). 
 

Para Fazer 
 
6  Transcreva e reflicta sobre 1 João 4: 9-10.        
 
             
 
             
 
                 
 
             
 
7  Complete a seguinte afirmação: Um pecador só pode escapar ao castigo do pecado 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




