
Descendo a escada moral 
15.10.17 | Fernando Leite



Introdução



Vocês estavam 
mortos em suas 
transgressões e 

pecados, 

Ef 2.1



nos quais costumavam 
viver, quando seguiam a 

presente ordem deste 
mundo e o príncipe do poder 
do ar, o espírito que agora 

está atuando nos que vivem 
na desobediência.

Ef 2.2



Anteriormente, todos nós 
também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da 

nossa carne, seguindo os 
seus desejos e pensamentos. 
Como os outros, éramos por 
natureza merecedores da ira.

Ef 2.3



Como prisioneiro no 
Senhor, rogo-lhes 

que vivam de maneira 
digna da vocação que 

receberam.
Ef 4.1



Assim, eu lhes digo, e 
no Senhor insisto, que 
não vivam mais como 
os gentios, que vivem 
na futilidade dos seus 

pensamentos.
Ef 4.17



Diferentemente do 
acaso, a decadência 
humana resulta de 

suas próprias 
atitudes e escolhas.



Aqui vemos os degraus 
da decadência humana 

que explicam a realidade 
da humanidade e motiva 

o filho de Deus a se 
distanciar dessa 

realidade.





1º Degrau: 
Dureza do coração



Eles estão obscurecidos no 
entendimento e separados 
da vida de Deus por causa 

da ignorância em que 
estão, devido ao 

endurecimento dos seus 
corações.

Ef 4.18



Pois desde a criação do mundo 
os atributos invisíveis de Deus, 
seu eterno poder e sua natureza 

divina, têm sido vistos 
claramente, sendo 

compreendidos por meio das 
coisas criadas, de forma que tais 

homens são indesculpáveis;
Rm 1.20



porque, tendo conhecido a 
Deus, não o glorificaram 

como Deus, nem lhe renderam 
graças, mas os seus 

pensamentos tornaram-se 
fúteis e os seus corações 

insensatos se obscureceram.
Rm 1.21



2º Degrau: 
Ignorância



Eles estão obscurecidos no 
entendimento e separados 
da vida de Deus por causa 

da ignorância em que 
estão, devido ao 

endurecimento dos seus 
corações.

Ef 4.18



Então, replicou: 
Pai, eu te imploro 
que o mandes à 

minha casa 
paterna, 

Lc 16.27



porque tenho cinco 
irmãos; para que lhes 
dê testemunho, a fim 
de não virem também 

para este lugar de 
tormento. 

Lc 16.28



Respondeu 
Abraão: Eles têm 

Moisés e os 
Profetas; 

ouçam-nos. 
Lc 16.29



Mas ele insistiu: Não, 
pai Abraão; se alguém 
dentre os mortos for 

ter com eles, 
arrepender-se-ão. 

Lc 16.30



Abraão, porém, lhe 
respondeu: Se não ouvem a 

Moisés e aos Profetas, 
tampouco se deixarão 
persuadir, ainda que 

ressuscite alguém dentre 
os mortos.

Lc 16.31



3º Degrau: 
Alienação de Deus



Eles estão obscurecidos no 
entendimento e separados 
da vida de Deus por causa 

da ignorância em que 
estão, devido ao 

endurecimento dos seus 
corações.

Ef 4.18



pois todos 
pecaram e estão 
destituídos da 
glória de Deus,

Rm 3.23



4ª Degrau: 
Mente obscurecida



Eles estão obscurecidos no 
entendimento e separados 
da vida de Deus por causa 

da ignorância em que 
estão, devido ao 

endurecimento dos seus 
corações.

Ef 4.18



5ª Degrau: Andar na futilidade 
do pensamento



Assim, eu lhes digo, e 
no Senhor insisto, que 
não vivam mais como 
os gentios, que vivem 
na futilidade dos seus 

pensamentos.
Ef 4.17



6º Degrau: 
Insensibilização



Tendo perdido toda a 
sensibilidade, ele se 

entregaram à 
depravação, cometendo 
com avidez toda espécie 

de impureza.  
Ef 4.19



7º Degrau: 
Se entregaram à depravação



Tendo perdido toda a 
sensibilidade, ele se 

entregaram à 
depravação, cometendo 
com avidez toda espécie 

de impureza.  
Ef 4.19



Conclusão: 
O que temos a ver com isso?



Todavia, não foi 
assim que vocês 
aprenderam de 

Cristo. 
Ef 4.20



Bem-aventurado o homem 
que não anda no conselho 
dos ímpios, não se detém 

no caminho dos pecadores, 
nem se assenta na roda dos 

escarnecedores.
Sl 1.1



Antes, o seu prazer 
está na lei do 

SENHOR, e na sua 
lei medita de dia e 

de noite. 
Sl 1.2



Ele é como árvore plantada 
junto a corrente de águas, 
que, no devido tempo, dá o 
seu fruto, e cuja folhagem 
não murcha; e tudo quanto 
ele faz será bem sucedido.

Sl 1.3



Os ímpios não são 
assim; são, porém, 
como a palha que 
o vento dispersa. 

Sl 1.4



Por isso, os perversos 
não prevalecerão no 

juízo, nem os 
pecadores, na 

congregação dos 
justos. 

Sl 1.5



Pois o SENHOR 
conhece o caminho 
dos justos, mas o 

caminho dos ímpios 
perecerá.

Sl 1.6


