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ANATOMIA DO MAL: MÃOS, CORAÇÃO E PÉS 

Mensagem 13 de 16 

Data: 12/12/2010 

Introdução 

16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 

que ele detesta: 17 olhos 
altivos, língua mentirosa, 

mãos que derramam 
sangue inocente,    

 Pv 6 

18 coração que traça planos 
perversos, pés que se 

apressam para fazer o mal, 
19 a testemunha falsa que 
espalha mentiras e aquele 

que provoca discórdia entre 
irmãos.   

 Pv 6 

Há seis coisas que 
o SENHOR odeia, 
sete coisas que 
ele detesta:    

 Pv 6.16(NVI) 

Seis coisas o 
SENHOR aborrece, 

e a sétima a sua 
alma abomina: 

 Pv 6.16(RA) 
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16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 
que ele detesta: 17 ... (3ª) 

mãos que derramam sangue 
inocente, 18 (4ª) coração que 
traça planos perversos, (5ª) 
pés que se apressam para 

fazer o mal,  Pv 6 

1º Ângulo:  
Violência contra um alvo injusto 

“Quem derramar sangue 
do homem, pelo homem 

seu sangue será 
derramado; porque à 
imagem de Deus foi o 

homem criado.  

 Gn 9.6 

23 Mas, se houver danos 
graves, a pena será vida 

por vida, 24 olho por 
olho, dente por dente, 
mão por mão, pé por 

pé,  

 Ex 21 

queimadura por 
queimadura, ferida 

por ferida, 
contusão por 

contusão.  
 Ex 21.25 

olhos altivos, 
língua mentirosa, 

mãos que 
derramam sangue 

inocente,  Pv 6.17 
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2º Ângulo:  
A profundidade do mal 

Ação e intenção 

“Vocês ouviram o que 
foi dito aos seus 

antepassados: ‘Não 
matarás’, e ‘quem matar 

estará sujeito a 
julgamento’.  

 Mt 5.21 

Mas eu lhes digo que qualquer 
que ficar irado contra seu irmão 

estará sujeito a julgamento. 
Também, qualquer que disser a 

seu irmão: ‘Racá’, será levado ao 
tribunal. E qualquer que disser: 
‘Louco!’, corre o risco de ir para 

o fogo do inferno.  
 Mt 5.22 

27 “Vocês ouviram o que foi 
dito: ‘Não adulterarás’. 28 

Mas eu lhes digo: qualquer 
que olhar para uma 

mulher para desejá-la, já 
cometeu adultério com 

ela no seu coração.      

 Mt 5 

14 “Não adulterarás. 15 “Não 
furtarás. 17 “Não cobiçarás a 

casa do teu próximo. Não 
cobiçarás a mulher do teu 

próximo, nem seus servos ou 
servas, nem seu boi ou 

jumento, nem coisa alguma 
que lhe pertença”.   Ex 20 
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16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 
que ele detesta: 17 ... (3ª) 

mãos que derramam sangue 
inocente, 18 (4ª) coração que 
traça planos perversos, (5ª) 
pés que se apressam para 

fazer o mal,    Pv 6 

Pois do interior do 
coração dos homens vêm 
os maus pensamentos, as 
imoralidades sexuais, os 

roubos, os homicídios, os 
adultérios,  

 Mc 7.21 

22 as cobiças, as maldades, 
o engano, a devassidão, a 

inveja, a calúnia, a 
arrogância e a insensatez.   
23 Todos esses males vêm 

de dentro e tornam o 
homem ímpuro’ “.   Mc 7 

20 Meu filho, escute o 
que lhe digo; preste 
atenção às minhas 

palavras. 21 Nunca as 
perca de vista; guarde-

as no fundo do coração,  

 Pv 4 

22 pois são vida para quem 
as encontra e saúde para 
todo o seu ser. 23 Acima 
de tudo, guarde o seu 

coração, pois dele 
depende toda a sua vida.   

 Pv 4 

3º Ângulo:  
Pressa em fazer o mal 
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(4ª) coração que traça 
planos perversos, (5ª) 
pés que se apressam 

para fazer o mal,    

 Pv 6.18 (NVI) 

coração que trama 
projetos iníquos, 

pés que se 
apressam a correr 

para o mal,  
 Pv 6.18 (RA) 

Não é bom ter zelo 
sem conhecimento, 
nem ser precipitado 

e perder o 
caminho.    

 Pv 19.2 (NVI) 

Não é bom 
proceder sem 
refletir, e peca 

quem é 
precipitado.  

 Pv 19.2 (RA) 

19 Meus amados irmãos, 
tenham isto em mente: 

Sejam todos prontos para 
ouvir, tardios para falar e 

tardios para se irar, 20 pois a 
ira do homem não produz a 

justiça de Deus.    

 Tg 1 

26 “Quando vocês 
ficarem irados, não 

pequem”. Que o sol não 
se ponha enquanto vocês 
estiverem irados, 27 e não 

dêem lugar ao diabo.    

 Ef 4 
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Façam todo o 
possível para 
viver em paz 
com todos.   

 Rm 12.18 

Amados, nunca procurem 
vingar-se, mas dêem 

lugar à ira de Deus, pois 
está escrito: “Minha é a 
vingança; eu retribuirei”, 

diz o Senhor.      

 Rm 12.19 

Pelo contrário: “Se o seu 
inimigo tiver fome, dê-lhe 
de comer; se tiver sede, 

dê-lhe de beber. Fazendo 
isso, você amontoará 
brasas vivas sobre a 

cabeça dele”.     Rm 12.20 

Não se deixem 
vencer pelo mal, 

mas vençam o 
mal com o bem.  

     

 Rm 12.21 

Conclusão 

não torneis a 
ninguém mal por 

mal; esforçai-vos por 
fazer o bem perante 
todos os homens;      

 Rm 12.17 (RA) 
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Sei que nada de bom 
habita em mim, isto é, 

em minha carne. Porque 
tenho o desejo de fazer 
o que é bom, mas não 

consigo realizá-lo.    

 Rm 7.18 

19 Pois o que faço não é o bem 
que desejo, mas o mal que 

não quero fazer, esse eu 
continuo fazendo. 20 Ora, se 
faço o que não quero, já não 

sou eu quem o faz, mas o 
pecado que habita em mim.    

 Rm 7 

21 Assim, encontro esta lei 
que atua em mim: Quando 
quero fazer o bem, o mal 
está junto a mim. 22 Pois, 

no íntimo do meu ser 
tenho prazer na lei de 

Deus;    Rm 7 

mas vejo outra lei atuando 
nos membros do meu 

corpo, guerreando contra a 
lei da minha mente, 

tornando-me prisioneiro da 
lei do pecado que atua em 

meus membros.   Rm 7.23 

24 Miserável homem que sou! 
Quem me libertará do corpo 

sujeito a esta morte? 25 Graças a 
Deus por Jesus Cristo nosso 

Senhor! De modo que, com a 
mente, eu próprio sou escravo da 
lei de Deus; mas, com a carne, da 

lei do pecado.     

 Rm 7 

Porque, aquilo que a lei fora 
incapaz de fazer, por estar 

enfraquecida pela carne, Deus 
o fez, enviando seu próprio 

Filho, à semelhança do homem 
pecador, como oferta pelo 

pecado. E assim condenou o 
pecado na carne,     Rm 8.3 
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a fim de que as justas 
exigências da lei fossem 
plenamente satisfeitas 

em nós, que não vivemos 
segundo a carne, mas 
segundo o Espírito.      

 Rm 8.4 


