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A PROFUNDIDADE DO PROBLEMA 
4º ESTUDO 
Isaias 1: 5-6   

 
ISAIAS: 

 Mensagem de toda Bíblia. 
 Os homens não compreendem  a causa de seus problemas. 

o Não gostam da mensagem. 
 

ISAIAS FAZ O QUE A BIBLIA FAZ! 
o Face a face com a enfermidade e depois o remédio. 

O Evangelho, o caminho da salvação. 
 Único que pode tratar e curar estas enfermidades. 

 
O PERIGO ESTÁ LÁ FORA 

o Sociedade se desintegrando ao nosso redor. 
o Colapso moral, acelerado. 
o Sòmente a intervenção de Deus para curar. 

 
 

QUAL É ENTÃO A CAUSA? 
o Romanos 7 “Isto” diz Paulo, está “arruinando minha vida, arruinando tudo, 

este pecado dentro de mim”. 
o Argumento Bíblico: 

O pecado está em todos e é a essência do problema. 
 

O MUNDO NÃO ACREDITA NISTO 
o 1º Lugar: acredita em educação e conhecimento. 
o 2º Lugar : Se dá o nome de Doença: 

Defendido por muitos: Doença psicológica. 
PERGUNTA: 

o Porque a situação está como está? 
o Como chegou a isto? 
o Apascentam-se de cinzas.(Is 44:20) 

 
RESPOSTA: 

o Nunca compreenderam a verdade do ensino bíblico sobre o pecado. 
 

SOMENTE DEUS ATRAVES DE JESUS. 
o Romanos 8: 3  Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava 

enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em 
semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado; e, com efeito, 
condenou Deus, na carne, o pecado, 
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VERSICULO 5: 
o Conseqüências do pecado. 

 
“PORQUE SERÍEIS AINDA CASTIGADOS?” 

o Cativos, corpo inteiro coberto de chagas e feridas purulentas. 
 

VEJA O CARÁTER DO PECADO: 
 Afeta a vida inteira: 

 
O QUE ISAIAS DIZ? 

 Os homens são maus. 
o Do mais humilde ao mais nobre, todos culpados. 
Romanos 3: 10 ,11,23  

 
OS MANDAMENTOS DE DEUS É PARA TODOS! 

o Na Igreja temos: 
Coléricos, fleumáticos, alguns bons em artes, musica, matemática, 

mas quanto ao pecado, sem distinção.. 
 

o Pecado não é somente questão de conduta ou vontade. 
Ele nos faz pensar erradamente. Lembram-se de Rm 12:1-2, Ef 4:23; 

 
Rm 7:14,15,18  

 
PAULO DESCOBRIU SOZINHO: 

o Ele diz: “Não, não, sou um monte de contradições”( Rm 7:19,24)   
 
ESTE É O 1º PONTO APRESENTADO POR ISAIAS: 

o Mostra que o pecado é um poder tão terrível, que afeta a vida humana por 
completo em todos seus aspectos. 

 
ALGO PARA GERAÇÃO MODERNA APRENDER: 

o O homem em pecado não atende os ensinos de Deus dá através de Sua 
Palavra, e acima de tudo por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

o Um grande principio: (Pv 13:15) 
 

DEUS FEZ O HOMEM PERFEITO, NO PARAISO. 
Quando pecaram, Deus os puniu. 
Nem sempre reconhecem a punição, mas Deus retribui. 

 Ap 9:20-21 
 
O PODER DO PECADO EMBOTA O ENTENDIMENTO DAS PESSOAS 

o Após pecarem, enchem-se de vergonha e culpa. 
o Na manhã seguinte as coisas não parecem tão ruins, e assim vai. 
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UMA PERGUNTA? 
o Porque sempre abatidos? 

Resposta; O poder do pecado é maior do que nosso poder. 
o O pecado é o maior poder no mundo, exceto ao poder de Deus e Senhor 

Jesus Cristo. 
 
 
POR ULTIMO: 

o  “Se rebelarão mais e mais” escreveu o profeta. (Amos 4:6,8,9,10,11) 
o Voces estão fazendo pior. O que há em vocês? 
o Como é trágico descer a ladeira para as profundezas do pecado. 

 
ANTES DO DILUVIO 

o Noé construindo a arca e pregando mensagem de julgamento e justiça. 
o Qual o efeito? 

Pecaram ainda mais.(Gn 6:5) 
o Sodoma e Gomorra = O justo Ló, mas as pessoas piorando mais e mais. 
o Rejeitam seus apelos, Suas instruções, riem de suas punições.(1 Cor 15:32) 

 
PAULO EXPRESSOU O PODER DO PECADO: 

o Rm 7:5,7,8,10,11,12,13  
 
O QUE PAULO ESTÁ DIZENDO? 

o Eu por natureza como um homem no pecado, era tão vil que até mesmo a 
santa lei de Deus que me foi dada por Ele para me guiar e me corrigir no 
caminho da justiça e da santidade, até mesmo esta lei resultou no meu 
pecar, porque ao dizer que eu não fizesse certas coisas, meu desejo de 
fazê-lo era inflamado. 

 
ENTÃO NÃO HÁ NENHUMA ESPERANÇA? 

o Existe somente uma esperança. E não está em nós!! 
o O poder do pecado é maior que nós. 
o Somos testemunha vivas disto e todo mundo demonstra isto. 
o HÁ UMA ESPERANÇA; O PODER DE DEUS. 

Esse poder é o Evangelho.(Rm 1:16) 
 
O QUE O MUNDO NÃO PRECISA É: 

Conhecimento, ensinamentos, informação, tratamento medico, 
psicoterapia, progresso social, nem mesmo punição. 

 
O QUE O HOMEM PRECISA É: 

o Coração novo, nova natureza que odeia as trevas e ama a luz, ao invés 
de amar as trevas e odiar a luz. 
Tiago 4:7  
Veio para fossemos mais que vencedores.(Rm 8:31-39) 
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