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               REGREDINDO 
3º ESTUDO 

 
Isaias 1:4  
 
Características gerais da condição de pecado: 
 
Visão do evangelho: 
 
Como se explica tanta divisão? 
 
Onde temos o diagnostico correto da situação? 

o Somente na “Bíblia”. 
 
Cura espiritual,  

 Seguir Isaias – v. 4 
 

Pecado: 
o O profeta nos mostra a torpeza do pecado aqui. 

 
“Ai” – “Ai da nação pecadora”: 

o Sentimento de admiração e perplexidade, 
o Dt 7:6 ; 14:2 
o  “Que tragédia”! 

 
Adão e Eva no principio: 

o O que eram no inicio nas mãos de Deus? 
 
Duas perguntas: 

o Como reagimos ao estado do mundo hoje? Surpresos? 
Lucas 16:15   

 
Propósito da Bíblia, da pregação: 

o Desmascarar! 
 
Qual a perplexidade do profeta? 

 1º Lugar : 
o  Caráter terrível do pecado e o que produz! 

3 principios: 
o O que faz o homem e mulher abandonar o Senhor e retroceder? 

 
O Filho pródigo é igual ao mundo. 

 (Lucas 15:11-32) 
 
Mas o que fizeram os homens de acordo com a Bíblia? 

o Deixaram tudo de lado. 
 
As pessoas estão preocupados com isto? 

o Mas é isso que a Bíblia ensina. 
o Romanos 8:7  

 
O que é inclinação da carne? 
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 É obstinação (teimosia/relutante/cabeçudo). 
Pecado básico: atitude errada para com Deus. 

 
Homens e mulheres =criados para glorificar a Deus e goza-LO. 

o Gênesis 3:1 ..... É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 
 
O que o mundo acha dos religiosos? 

o “Piegas” e “estreitos”. 
Rm 8:7-8 

 
Os 10 Mandamentos de Deus: 

o Dt 4:5 -8  
 
Reação dos homens e mulheres: 

o Qual o  prazer em viver assim? “Estreita”. 
 
E o adolescente: 

o Acha o Maximo e admirável não crer em Deus! 
 
Isaias: 

o Lembrar  que este caminho é um retrocesso. 
o “Ah nação pecadora”? Loucos? Néscios! 

 
2º Principio: (Versiculo 4) 

o Efeito do pecado: 
É  demonstrado pelo tipo de vida adotado pela rejeição de Deus. 
Jr 6:15-21; 44:15-17 
Não brincaram com o pecado, nem tocaram a superfície, estão carregados. 

 
 Convertidos: 

o Assim são os convertidos, como o “filho prodigo”, “elas caem em si”! 
 
 
Termo: “Iniquidade” – “um povo carregado de iniqüidade”. 

o Iniquidade = significa injustiça, ausência terrível de justiça. 
 
Maligno = Ruim ou pernicioso. 
 
Filhos corruptores: 

o São pecadores, iniquos e malignos e também corruptores. 
Corrompem a si e corrompem aos outros. 

o Não parece que está aqui hoje e leu todos os jornais e assistiu os telejornais: 
Oseias 4: 1-2 

o Corrupto = podre, se decompondo, depravado, degradado. 
 
O Mundo: 

o Cheio de orgulho e confiança em suas realizações!!! 
o Dt 6:25  
o  Acreditar em Deus, na sua justiça, e 10 mandamentos? É puro insulto? 
Sabe qual a terra prometida? CORRUPÇÃO. 

. A corrupção em cada setor e depto. 
Cristianismo é sobre vida, sobre viver e sobre os fatos. 
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A Biblia nos ensina a viver neste mundo e encarar os fatos. 
 

O que as pessoas fazem: 
 Rejeitam a Deus, recusam seus mandamentos. 

 
A sujeira dos jornais e da televisão,  

As sugestões iniquas, as insinuações, brincar com sexo – que é um dos dons de Deus. 
 Romanos 1: 21-32; 3:13-18; 2 Tim 3:1-5 

o Viver esta vida,  algo estupendo. 
 

O filho prodigo: 
Dentro da casa do pai, insatisfeito, deixou o lar. 
Resultado = se encontra com o porco, alfarrobas,  sem um centavo no bolso, 

vazio e desesperado, literalmente no chiqueiro. 
Que Deus abra nosso olhos, antes que seja tarde demais.  

 Sl 119:18,33,34,35,36,37 
 

Ultimo principio do v. 4 
o  “Blasfemaram do Santo de Israel” provocaram o Santo de Israel. 

 
Grande a mensagem da Biblia: 

o Rm 2:4-5  
o O Santos de Israel, é o criador, Juiz da humanidade e afirmou que haverá um dia de 

julgamento. 
o I João 1:5 “Deus é luz, e não há Nele treva alguma” 
o Sl 16:11 ;Sl 37:4.(NVI) 
o Lucas 17: 26-29 
o E nos dias de Ló – Jesus falando – “...Assim como foi nos dias de Noé, será também 

nos dias do Filho do Homem” 
 
Julgamento de Deus: 

o Todos compareceremos diante de Deus no julgamento. 
Apc 20:12; 2 Pe 2:9-10;Jd 14-15;Ec 12:14;Lc 12:2-3;  

o Os Cristão no tribunal de Cristo. 
 
Por exemplo = Um avarento. 

o Tudo o que quer = entesourar dinheiro. 
o Lucas 12:16-21  
o Esta entesourando. 

Mt 12:36-37  
o Paginas viradas, tudo que faço, fazemos ou pensamos ou imaginamos está escrito no livro. 

o Hb 4:13  
o Jó 34:21-23  

 
Outra imagem usado na Biblia: 

o Galatas 6:7-8  
 


