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Introdução



Quem é o nosso Deus?Aquele que não poupou seu 
próprio Filho, mas o entregou 
por todos nós, como não nos 
dará juntamente com ele, e 
de graça, todas as coisas?

Rm 8.32



Quem é o nosso Deus?O ladrão vem apenas 
para roubar, matar e 

destruir; eu vim para que 
tenham vida, e a tenham 

plenamente.                        

Jo 10.10



Quem é o nosso Deus?Não se amoldem ao padrão deste 
mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para 
que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de 

Deus.

Rm 12.2



I 
O que é o pecado?



Quebra de padrãoTodo aquele que pratica 
o pecado transgride a 

Lei; de fato, o pecado é 
a transgressão da Lei.

1 Jo 3.4



Quebra de padrãoMas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita, que 

traz a liberdade, e persevera na 
prática dessa lei, não 

esquecendo o que ouviu mas 
praticando-o, será feliz naquilo 

que fizer.

Tg 1.25



A sedução do perigoQue fruto colheram então 
das coisas das quais 

agora vocês se 
envergonham? O fim 

delas é a morte! 

Rm 6.21



A sedução do perigoNão deixe que os seus pés se 
esfolem nem que a sua garganta 
fique seca. Mas você disse: ‘Não 

adianta! Eu amo os deuses 
estrangeiros,e continuarei a ir 

atrás deles’.

Jr 2.25



A sedução do perigoSe afirmarmos que temos 
comunhão com ele, mas 

andamos nas trevas, 
mentimos e não 

praticamos a verdade.

1 Jo 1.6



A sedução do perigo12 Sou como uma traça para 
Efraim, como podridão para o povo 

de Judá. 14 Pois serei como um 
leão para Efraim, e como um leão 

grande para Judá. Eu os 
despedaçarei e irei embora; eu os 
levarei sem que ninguém possa 

livrá-los.

Os 5



A sedução do perigoOu vocês acham que é 
sem razão que a Escritura 
diz que o Espírito que ele 

fez habitar em nós tem 
fortes ciúmes?        

Tg 4.5



II
As formas de 

pecar



As formas de pecar
1 Como é feliz aquele que tem 

suas transgressões perdoadas e 
seus pecados apagados! 2 Como 
é feliz aquele a quem o Senhor 

não atribui culpa e em quem não 
há hipocrisia!            

Sl 32



III
As 

conseqüências 



Depois de Cristo

Enquanto eu mantinha 
escondidos os meus 

pecados, o meu corpo 
definhava de tanto 

gemer.
Sl 32.3



Depois de Cristo

A tristeza segundo Deus não 
produz, não remorso, mas 

sim um arrependimento que 
leva à salvação, e a tristeza 
segundo o mundo produz 

morte.
2 Co 7.10



Depois de Cristopois o Senhor disciplina 
a quem ama, e castiga 

todo aquele a quem 
aceita como filho”.

Hb 12.6



Depois de CristoPois dia e noite a tua mão 
pesava sobre mim; 

minhas forças foram-se 
esgotando como em 

tempo de seca.

Sl 32.4



Conclusão



Disciplina

31 Mas, se nós tivéssemos o cuidado 
de examinar a nós mesmos, não 
receberíamos juízo. 32 Quando, 

porém, somos julgados pelo Senhor, 
estamos sendo disciplinados para 

que não sejamos condenados com o 
mundo.,

1 Co 11



Disciplina9 Agora, porém, me alegro, não 
porque vocês foram entristecidos, 
mas porque a tristeza os levou ao 

arrependimento. Pois vocês se 
entristeceram como Deus desejava, 

e de forma alguma foram 
prejudicados por nossa

2 Co 7.9-10



Disciplina

10 A tristeza segundo Deus 
não produz, não remorso, 

mas sim um arrependimento 
que leva à salvação, e a 

tristeza segundo o mundo 
produz morte. 

2 Co 7.9-10



TratamentoSe confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel 

e justo para perdoar os 
nossos pecados e nos 

purificar de toda injustiça

1 Jo 1.9



TratamentoQuem esconde os seus 
pecados não prospera, 

mas quem os confessa e 
os abandona encontra 

misericórdia.

Pv 28.13


