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Introdução 



Introdução 

 Pecadinhos?!  

 Pecadões?!! 

 Pecados Imperdoáveis?! 

 Pecados em Modalidades?! 

 Pecados Incorporados?!? 



Pecado 

“Pecado é qualquer falta de 
conformidade, ativa ou passiva, 
com a lei moral de Deus. Isso 
pode ser uma questão de ato, 
pensamento e de disposição”. 

Millard Erickson.  



Resultado Pecado 

1º O que é Verdadeiro? 

Gn 2.17mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal não 

comerás; porque, no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás. 

 

Gn3.4 Então, a serpente disse à 
mulher: É certo que não morrereis.  

 



2º O que é Certo? 

Gn 2.17 mas da árvore do conhecimento do 
bem e do mal não comerás; porque, no dia 

em que dela comeres, certamente morrerás. 
 

Gn 3.5 Porque Deus sabe que no dia em que 
dele comerdes se vos abrirão os olhos e, 

como Deus, sereis conhecedores do bem e do 
mal. 

Resultado Pecado 



3º Quem sou? 

Gn 3.5 Porque Deus sabe que no 
dia em que dele comerdes se vos 
abrirão os olhos e, como Deus, 

sereis conhecedores do bem e do 
mal. 

Resultado Pecado 



O Homem 
Ef 2. 1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos 
vossos delitos e pecados, 2 nos quais andastes 

outrora, segundo o curso deste mundo, 
segundo o príncipe da potestade do ar, do 

espírito que agora atua nos filhos da 
desobediência; 3 entre os quais também todos 
nós andamos outrora, segundo as inclinações 
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e 

dos pensamentos; e éramos, por natureza, 
filhos da ira, como também os demais 



O Homem 

1º Achamos que somos bons 

Rm 3.10 como está escrito: Não há justo, nem um 
sequer,11 não há quem entenda, não há quem busque a 
Deus;12 todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; 
não há quem faça o bem, não há nem um sequer.13 A 

garganta deles é sepulcro aberto; com a língua, urdem 
engano, veneno de víbora está nos seus lábios,14 a boca, 

eles a têm cheia de maldição e de amargura;15 são os seus 
pés velozes para derramar sangue,16 nos seus caminhos, 
há destruição e miséria;17 desconheceram o caminho da 

paz.18 Não há temor de Deus diante de seus olhos. 



O Homem 

2º Achamos que temos as respostas 

Isaías 2.22 Parem de confiar no 
homem, cuja vida não passa de 
um sopro em suas narinas. Que 

valor ele tem? 



O Homem 

3º Achamos que somos os mais 
importantes... 

Sl 144.3 SENHOR, que é o homem para 
que dele tomes conhecimento? E o 

filho do homem, para que o 
estimes?4 O homem é como um 

sopro; os seus dias, como a sombra 
que passa. 



O Homem 

4º Meus direitos, pois.... 

Mc 10.45 Pois o próprio Filho do 
Homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida em 
resgate por muitos. 



Murmuração 



Murmurar Agride: 

1º Ao Senhor - Insuficiente 

2º Ao Próximo - Contamina 

3º A Si - Amargo 



Mas como???? 



Mas como???? 

Habacuque 1.2 Até quando, 
SENHOR, clamarei eu, e tu não me 
escutarás? Gritar-te-ei: Violência! 

E não salvarás?  



Mas como???? 
1Co10. 1 Ora, irmãos, não quero que ignoreis que 
nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos 
passaram pelo mar, 2 tendo sido todos batizados, 

assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 

3 Todos eles comeram de um só manjar espiritual 4 e 
beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam 
de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era 
Cristo. 5 Entretanto, Deus não se agradou da maioria 
deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. 

6 Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a 
fim de que não cobicemos as coisas más, como eles 

cobiçaram 



Mas como???? 
1Co 10.7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles; 
porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e 
beber e levantou-se para divertir-se.8 E não pratiquemos 
imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num 
só dia, vinte e três mil. 9 Não ponhamos o Senhor à prova, 

como alguns deles já fizeram e pereceram pelas 
mordeduras das serpentes. 10 Nem murmureis, como 
alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo 

exterminador. 11 Estas coisas lhes sobrevieram como 
exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós 

outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 

12 Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia.  



Comparação 



Povo Israel e Igreja 
Abençoado Materialmente Ex 13.21; Dt 
29.5; Ex 16.4 

Reação a Benção:  
Ex 14.11 Disseram a Moisés: Será, por não haver 
sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que 

morramos neste deserto? Por que nos trataste 
assim, fazendo-nos sair do Egito? 12 Não é isso o que 
te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos 
os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios 

do que morrermos no deserto. 



Abençoado Materialmente Ex 13.21; Dt 
29.5; Ex 16.4 

Reação a Benção:  

 O que Beber? Ex 15.23 e 24; Ex 17.3 

 O que comer? Ex 16. 1 a 3 

Povo Israel e Igreja 



Abençoado Espiritualmente  

1Co10 2 tendo sido todos batizados, 
assim na nuvem como no mar, com 

respeito a Moisés.  
 

Povo Israel e Igreja 



Abençoado Materialmente  

1Tm6.8 Tendo sustento e com que nos 
vestir estejamos contentes.   

Igreja e Povo Israel   



Abençoado Espiritualmente  

Ef 1.3 Bendito o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos tem 

abençoado com toda sorte de bênção 
espiritual nas regiões celestiais em Cristo, 
 

Igreja e Povo Israel   



Lideres que Cuidam, zelam  

1Pd 5.2 Pastoreai o rebanho de Deus que 
há entre vós não por constrangimento, 

mas espontaneamente, como Deus quer; 
nem por sórdida ganância, mas de boa 

vontade; 
 

Igreja e Povo Israel   



Lideres que Alimentam na Palavra 

Hb 13.7 Lembrai-vos dos vossos guias, os 
quais vos pregaram a palavra de Deus; e, 
considerando atentamente o fim da sua 

vida, imitai a fé que tiveram.  

Igreja e Povo Israel   



Tratando a  
            Murmuração 



Reconhecer  Que: 



Sl32.5 Confessei-te o meu pecado e a 

minha iniquidade não mais ocultei. Disse: 

confessarei ao SENHOR as minhas 

transgressões; e tu perdoaste a 

iniquidade do meu pecado. 

É Pecado 



Jó 1.22 Em tudo isto Jó não pecou, nem 
atribuiu a Deus falta alguma. 

 
Jó2.10 Mas ele lhe respondeu: Falas 

como qualquer doida; temos recebido o 
bem de Deus e não receberíamos 

também o mal? Em tudo isto não pecou 
Jó com os seus lábios. 

 O Senhor é Suficiente 



At 4.4 Ouvindo isto, unânimes, 
levantaram a voz a Deus e 

disseram: Tu, Soberano Senhor, 
que fizeste o céu, a terra, o mar e 

tudo o que neles há;  

 O Senhor é Suficiente 



 Pelas Autoridades – 1Tm2.1,2 

 Pelos Perseguidores – Mt 5.44 

 Situações Adversas – At 16.22 

Influencio  Pessoas 

Ações Positivas - Orar 



 Cônjuge – Hb 13.13 

 Pais a Filhos – Ef 6.4 

 Irmãos em Cristo – Rm 15.14 

Influencio  Pessoas 

Ações Positivas – Exortar, Advertir 



Rm 12.2 E não vos conformeis com 
este século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade 

de Deus. 

 Preciso Mudar 



Conclusão  



 Conclusão 

Reconhecer: 

 1º É Pecado 

 2º O Senhor é Suficiente 

 3º Influencio Pessoas 

 4º Preciso Mudar 


