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Exposição Básica das Escrituras 

A Condição do Homem: 

 O Homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, no entanto, usando de seu livre-

arbítrio (sua capacidade inerente de decisão), decidiu por um caminho diferente do qual o Senhor 

havia proposto. Este fato fez com que o pecado (desobediência a Deus) entrasse no mundo e 

permeasse a Natureza Humana: 

 

Gênesis 3:1-7 

1  Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR Deus tinha feito, disse 

à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 

2  Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, 

3  mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis 

nele, para que não morrais. 

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

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. 

6  Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para 

dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. 

7  Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de 

figueira e fizeram cintas para si. 

 

João 2:23-25 

23  Estando ele em Jerusalém, durante a Festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, 

creram no seu nome; 

24  mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. 

25  E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo 

sabia o que era a natureza humana. 
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Romanos 3:11-12 

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. 

 

Jeremias 17:9 

Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o 

conhecerá? 

 

Esta condição em que o próprio Homem se colocou, impede que se relacione com Deus (note 

como Jesus não confiava na multidão), pois Ele é santo e não admite a presença do pecado: 

 

Romanos 3:23 

pois todos pecaram e carecem da glória de Deus – (aqueles que pecaram, ou seja, todo mundo 

como veremos abaixo, não podem permanecer juntamente com a glória de Deus) 

 

Salmos 143:2   

Não entres em juízo com o teu servo, porque à Tua vista, não há justo nenhum vivente. 

 

Ezequiel 18:4  

Eis que todas as almas são minhas; como a alma do pai, também a alma do filho é minha; a alma 

que pecar, essa morrerá. 

 

 A palavra “morrerá” no original hebraico (twm – muwth) significa mais do que morte física, 

mas morte espiritual, ou seja, a incapacidade de se relacionar eternamente com Deus. 

 

Romanos 6:23 
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“porque o salário do pecado é a morte” – novamente nos enfatiza de que há um preço a ser pago 

(salário) pelos nossos pecados, e este preço é a morte (incluindo também a morte espiritual, ou 

seja, separação eterna de Deus). 
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O que eu posso fazer para mudar minha condição de separação eterna de Deus? 

 

Veja o que a Palavra de Deus fala sobre as tentativas humanas de se chegar até Ele através de sua 

própria justiça e boas obras: 

 

Isaías 64:6  

Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia; todos 

nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades, como um vento, nos arrebatam. 

 

Gálatas 3:10 (a)  

Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição; 

 

Efésios 2:8-9 

8 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;  

9  não de obras, para que ninguém se glorie.  

 

Fica evidente que não podemos nos tornar justos aos olhos de Deus por nós mesmo, pois não há 

obra produzida pelo homem que nos justifique (limpe nossos pecados). 

Mas por quê? - vamos ver como a Palavra responde a esta pergunta: 

 

Gálatas 3:10 (b)  

porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no Livro 

da lei, para praticá-las. 

 

Tiago 2:10 

Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. 
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Mateus 5:21-22 e 27-28 - note que o pecado está no nível do pensamento e não necessariamente 

da ação: 

21 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; e: Quem matar estará sujeito a julgamento. 

22  Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a 

julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal; e 

quem lhe chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. 

27 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. 

28  Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já 

adulterou com ela. 

 

Somente poderíamos ser considerados justos se nunca tivéssemos pecado em nossa vida toda 

(nem mesmo 1 só vez), pois se não fazemos todas as coisas da Lei de Deus (e já vimos que não 

conseguimos, pois somos pecadores), somos culpados perante o Santíssimo. 

 

Então, para que serve a Lei, se não consigo segui-la por mim mesmo? 

 

Romanos 3:19-20 

19 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca, e 

todo o mundo seja culpável perante Deus, 

20  visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o 

pleno conhecimento do pecado 

 

Note que a Lei serve como um padrão para sabermos o quanto estamos longe de Deus e também 

para que ninguém chegue diante d’Ele com a desculpa de que não sabia o seu verdadeiro estado de 

pecaminosidade (para que toda boca se cale diante de Deus). 

 

Conclusão: 

 

Se você não entende qual a sua verdadeira condição, ou seja, o quanto você é doente devido ao 

seu pecado e o quanto isto te afasta do convívio com Deus (inclusive eterno) e ainda que não há 
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nada que você possa fazer para mudar esta condição, será inútil continuarmos, pois se não há 

consciência da sua doença, não haverá a busca do remédio. 
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Para pensar: Como conciliar os 2 atributos da Natureza Divina (Justiça e Amor)?  

Salmos 145:17 - Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. 

1 João 4:8 - Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 

 

Se Deus condenar o Homem pela eternidade estará sendo justo, pois dará o pagamento dos 

pecados, mas não estará sendo amoroso; se Deus perdoar a todos, estará sendo amoroso, pois 

trará o Homem novamente para o Seu convívio eterno, mas não estará sendo justo por não dar 

punição ao pecado, como vimos acima.  
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O Evangelho  - o único remédio para o pecado 

 

Agora que você já entendeu sua condição perante Deus, que o impede de se relacionar com Ele 

(independente de suas obras, religião, etc) e que o torna doente por Natureza, chegou a hora de 

falar sobre o remédio para isto, ou seja, depois de uma má notícia, chegou a hora de receber a 

“boa notícia” que é o significado da palavra “Evangelho”.  

 

Efésios 2:8-9 

8  Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; 

9  não de obras, para que ninguém se glorie. 

 

I Coríntios 15:3-8 

3  Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, 

segundo as Escrituras, 

4  e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 

5  E apareceu a Cefas (Pedro) e, depois, aos doze. 

6  Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até 

agora; porém alguns já dormem. 

7  Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos 

8  e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim (Paulo), como por um nascido fora de 

tempo. 

 

Colossenses 1:13-20 

13  Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, 

14  no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 

15  Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; 

16  pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, 

sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio 

dele e para ele. 
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17  Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. 

18  Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em 

todas as coisas ter a primazia, 

19  porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude 

20  e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo 

todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 

 

Somente o sacrifício de Jesus na Cruz é poderoso suficiente (e nada mais) para “limpar” seus 

pecados diante do Pai – Deus jamais teria dado seu único Filho para morrer por aqueles que não 

merecem (ainda mais daquela forma) se houvesse outro plano qualquer que pudesse conciliar 

Seu amor e Sua justiça. 

 

Veja como um profeta que viveu + de 700 anos antes de Cristo descreve Seu sacrifício e note como 

ele é eficaz pra pagar os pecados que na verdade pesavam sobre nós: 

 

Isaías Cap 53: (pense nos momentos da cruz, ao ler o texto abaixo) 

 

1. Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o braço do Senhor?    

2. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai duma terra seca; não tinha 

formosura nem beleza; e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o 

desejássemos.    

3. Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, 

como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.    

4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; 

e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.    

5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.    

6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; mas o 

Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.    

7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, 

e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca.    



 

 

Mandato Bíblico ao Evangelismo                Henrique S. F. Blandy - EBA 

10 

8. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado; e quem dentre os da sua geração considerou que ele 

fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo?    

9. E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse 

cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.    

10.Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; quando ele se puser como 

oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias (ressureição), e a vontade do 

Senhor prosperará nas suas mãos.    

11.Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu 

servo justo justificará a muitos, e as iniqüidades deles levará sobre si.    

12.Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo; 

porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou 

sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.  

 

 

 

 

 

Espero que este seja o início de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o único Deus, 

criador dos Céus e da Terra e Salvador por meio do Seu único Filho, nosso Senhor Jesus. 

 

Esta é minha oração para você e toda sua família! 

 

Abraço, 

 

 

(Seu Nome) 

 


