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Introdução



Se você não lê 
jornais, você é 

desinformado. Se 
você lê jornais, você 

é mal informado. 
Mark Twain



Eles saíram de nosso meio; 
entretanto, não eram dos 

nossos; porque, se tivessem 
sido dos nossos, teriam 

permanecido conosco; todavia, 
eles se foram para que ficasse 
manifesto que nenhum deles é 

dos nossos.
1Jo 2.19



Eu, na verdade, ainda que 
ausente em pessoa, mas 
presente em espírito, já 

sentenciei, como se 
estivesse presente, que o 
autor de tal infâmia seja,

1Co 5.3



em nome do Senhor 
Jesus, reunidos vós e 
o meu espírito, com o 
poder de Jesus, nosso 

Senhor,
1Co 5.4



entregue a Satanás 
para a destruição da 
carne, a fim de que o 
espírito seja salvo no 
Dia do Senhor Jesus.

1Co 5.5



Embora as Escrituras 
definam claramente a 
salvação em Cristo, a 

experiência de vida com o 
chamado povo de Deus traz 
dúvidas acerca da realidade 

da salvação de alguns.



Quero abordar certas 
dúvidas que 

esclarecidas nos 
ajudam a definir nossa 
compreensão e ação 
como povo de Deus. 



1ª Dúvida: É possível o crente 
participar das obras das trevas?  



É possível! 



Porque vocês podem estar 
certos disto: nenhum 

imoral nem impuro nem 
ganancioso, que é idólatra, 
tem herança no Reino de 

Cristo e de Deus. 
Ef 5.5



Ninguém os engane com 
palavras tolas, pois é por 
causa dessas coisas que 
a ira de Deus vem sobre 

os que vivem na 
desobediência.

Ef 5.6



Portanto, não 
participem com 

eles dessas 
coisas. 

Ef 5.7



Se dissermos que não 
temos pecado nenhum, 

a nós mesmos nos 
enganamos, e a 

verdade não está em 
nós.

1Jo 1.8



Se dissermos que não 
temos cometido 

pecado, fazemo-lo 
mentiroso, e a sua 

palavra não está em 
nós.

1Jo 1.10



Não é possível! 



E não sejais 
cúmplices nas obras 

infrutíferas das 
trevas; antes, 

porém, reprovai-as.
Ef 5.11



2ª Dúvida: Qual o papel do filho de 
Deus diante da impiedade?  



E não sejais 
cúmplices nas obras 

infrutíferas das 
trevas; antes, 

porém, reprovai-as. 
Ef 5.11



Não pode ser cúmplice



Porque outrora vocês 
eram trevas, mas 
agora são luz no 

Senhor. Vivam como 
filhos da luz,

Ef 5.8



9 pois o fruto da luz 
consiste em toda 
bondade, justiça e 

verdade; 10 e aprendam a 
discernir o que é 

agradável ao Senhor. 
Ef 5



Deve reprová-la



E não sejais 
cúmplices nas obras 

infrutíferas das 
trevas; antes, 

porém, reprovai-as. 
Ef 5.11



Se o seu irmão pecar 
contra você, vá e, a sós 
com ele, mostre-lhe o 
erro. Se ele o ouvir, 

você ganhou seu irmão.
Mt 18.15



Mas se ele não o ouvir, leve 
consigo mais um ou dois 

outros, de modo que 
qualquer acusação seja 

confirmada pelo 
depoimento de duas ou três 

testemunhas.
Mt 18.16



Se ele se recusar a ouvi-
los, conte à igreja; e se 
ele se recusar a ouvir 

também a igreja, trate-o 
como pagão ou 

publicano. 
Mt 18.17



Irmãos, se alguém for 
surpreendido em algum 
pecado, vocês, que são 

espirituais deverão restaurá-lo 
com mansidão. Cuide-se, 
porém, cada um para que 
também não seja tentado.

Gl 6.1



3ª Dúvida: Há vantagem ao cristão 
se envolver com o pecado?



Natureza do pecado 



Ao contrário, cada 
um é tentado pela 

sua própria cobiça, 
quando esta o atrai e 

seduz.
Tg 1.14



Então, a cobiça, depois 
de haver concebido, dá 

à luz o pecado; e o 
pecado, uma vez 

consumado, gera a 
morte.

Tg 1.15



E não sejais 
cúmplices nas obras 

infrutíferas das 
trevas; antes, porém, 

reprovai-as.
Ef 5.11



Porque o que eles 
fazem em oculto, 

o só referir é 
vergonha. 

Ef 5.12



Que fruto colheram 
então das coisas das 
quais agora vocês se 
envergonham? O fim 

delas é a morte!
Rm 6.21



Pela fé Moisés, já 
adulto, recusou 

ser chamado filho 
da filha do faraó,

Hb 11.24



preferindo ser 
maltratado com o povo 
de Deus a desfrutar os 

prazeres do pecado 
durante algum tempo.

Hb 11.25



Luz suplanta as trevas



Mas todas as coisas, 
quando reprovadas 
pela luz, se tornam 
manifestas; porque 

tudo que se manifesta 
é luz.

Ef 5.13



Conclusão: 
Não tenha dúvidas



Pelo que diz: Desperta, 
ó tu que dormes, 

levanta-te de entre os 
mortos, e Cristo te 

iluminará.
Ef 5.14



pois o fruto da 
luz consiste em 
toda bondade, 

justiça e verdade; 
Ef 5.9


