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Consequências da queda
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o homem caído 

• O pecado se torna uma realidade universal e 
inevitável (Rm 5:12)

•  Com o pecado a morte assume 3 dimensões:

– Morte física (Gn 3:22-24) 

• reversível


– Morte espiritual (Ef 2:1-5) 

• reversível


– Morte eterna (Ap 21:8)

• IRREVERSÍVEL





a humanidade afetada  
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• A imagem de Deus no homem foi fortemente 
afetada

– Entretanto, o mais vil dos pecadores ainda retém 

um pouco da imagem de Deus  (Geisler, 2010)

• É por causa da imagem de Deus no homem que 

o assassinato é proibido (Gn 9:6)

• É por causa da imagem de Deus no homem que 

não podemos amaldiçoar (Tg 3:9-10)


efeitos do pecado sobre a 
imagem de deus no homem 
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• O homem já nasce caído  (Sl 51:5; 58:3; Ef 2:3) 

– Ninguém precisa ser ensinado a pecar - é inerente 

à natureza humana

– Inevitavelmente um ser humano pecará - não há 

alternativa

• É impossível que alguém deixe de pecar nesta 

vida - mesmo um regenerado  (1Jo 1:8 e 10)

• Tal condição não atenua a culpa (Rm 2:14-16; 14:12)


efeitos do pecado de adão 
à natureza humana 
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• Relacionamento com Deus

– morte espiritual

– Perda de comunhão (escondeu-se)

– Culpa e vergonha


• Relacionamentos horizontais deteriorados

– Egoísmo, orgulho, violência, vingança, cobiça, etc.


• Relação com a criação deteriorada

– A criação foi amaldiçoada (Gn 3:17) e geme (Rm 

8:20-22)


efeitos relacionais do 
pecado de adão 
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• O que os descendentes de Adão herdaram?

• Como cada alma é gerada?


efeitos Transmissivos do 
pecado de adão 
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•  Alternativa 1 (Arminianismo):

– Uma propensão ou inclinação ao pecado (que pode ser 

revertida com a conversão)

– A imputação do pecado de Adão é universalmente 

anulada pela morte de Cristo

– Cada alma nova é criada por Deus sem pecados 

(inocente) e se torna pecaminosa:

• sub alternativa 1: ou misteriosamente na concepção

• sub alternativa 2: ou quando pecar


efeitos Transmissivos do 
pecado de adão 
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• Alternativa 2 (Calvinismo):

– A pecaminosidade é irreversível e sua 

manifestação pode ser "atenuada" pela 
conversão e santificação

– Cada alma já é concebida pecaminosa e 

culpada em Adão

• O pecado de Adão é imputado a todos


efeitos Transmissivos do 
pecado de adão 
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•  O conceito de Depravação:

– Alternativa 1 (Arminianismo):

• Total (embora prefiram outra terminologia)- o homem caído 

está sujo (precisa ser limpo), doente (precisa ser curado) e 
na escuridão (precisa de luz) 

– O homem não consegue fazer nada isso por si e sem Deus

– Entretanto ele consegue se submeter ou resistir à oferta de  

Deus

– Alternativa 2 (Calvinismo):

• Total - o homem caído está tão depravado que perdeu sua 

capacidade de compreender e responder à mensagem de 
Deus


efeitos Transmissivos do 
pecado de adão 
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•  Efeitos sugeridos = variado (Nem 1 nem 2)

– A pecaminosidade é irreversível e sua manifestação pode ser 

"atenuada" pela conversão e santificação (1Jo 1:8 e 10; 1Jo 2:1)

– Cada alma já é concebida inevitavelmente pecaminosa por 

causa de Adão e se tornará culpada diante de Deus pelos seus 
próprios pecados. (Ez 18:1-4)

– Ninguém consegue realizar em si nenhuma obra que é exclusiva 

de Deus (Rm 2:4-5; Jo 6:44; Jo 6:63-65)

– Entretanto, a depravação não impede o exercício da livre 

escolha de se submeter ou resistir a ser levado por Deus até 
Cristo (Jo 5:39-40, Mt 23:37; At 7:51)


efeitos Transmissivos do 
pecado de adão 
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• Adão era nosso representante legal ?"
(1Co 15:21-23; Rm 5:12)

• Se sim:

– Alternativa 1 (Arminianismo):

• Embora culpa do pecado original tenha sido imputada 

(atribuída) a todos, a morte de Cristo anulou essa culpa 
universalmente


– Alternativa 2 (Calvinismo):

• Todos seus descendentes estão automaticamente 

condenados pela imputação (atribuição) da culpa do 
pecado original


efeitos jurídicos do pecado 
de adão 
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•  Se não (Sugerida):

– Ninguém pode ser considerado culpado pelo pecado de Adão

• As consequências do pecado original são atribuídas a 

todos os descendentes de Adão 

– A natureza humana ficou corrompida pelo pecado (morte)

– Essa corrupção (morte) passou a todos os descendentes 

– A evidência disso é que todos pecaram (Rm 5:12)


– Cada um é culpado (e condenado) pelos seus próprios 
pecados (Dt 24:16)

• Toda a humanidade é condenável diante de Deus


efeitos jurídicos do pecado 
de adão 
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efeitos jurídicos do pecado 
de adão 
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Adão	  

Cristo	  

Humanidade	  

Deturpação	  
(morte)	  

Imputação	  
(pecados)	  

Imputação	  
(jus9ça)	  

morte	  

Ressurreição	  

Rm 5:12 

2Co 5:21 Rm 4:24-25 

•  Nossa pecaminosidade nos afeta de tal maneira que é impossível desejarmos 
qualquer progresso espiritual sem a intervenção de Deus

–  Chegar a Cristo (Jo 6:44)

–  Obter salvação (Rm 9:16)

–  Obedecer (Fp 2:12-13)


•  Sem a ajuda de Deus, não nos achegaríamos a Cristo, nem seríamos salvos, 
nem seríamos santos

–  Alternativa 1 (Arminianismo)- Deus dá um passo em direção ao homem, o homem dá 

um passo em direção a Deus

–  Alternativa 2 (Calvinismo)- Deus - mediante um critério desconhecido - escolhe os 

eleitos para serem agraciados e escolhe nem dar chance aos demais - destinados à 
condenação


–  Alternativa sugerida não é nem a 1 nem a 2 - Deus "seduz, chama, convida" o homem 
perdido à Cristo e Deus conduz os não resistentes até Ele.

•  Deus convida e viabiliza  mas  não impõe o querer de ninguém


efeitos volitivos da 
pecaminosidade humana 
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• Satanás cega o "entendimento" dos pecadores 
incrédulos (2Co 4:3-4)

– Ou o sistema satânico, a mentalidade satânica dos 

filhos do Diabo

• A mente humana precisa ser renovada por Deus 

(Rm 12:1-2; Ef 4:22-24)

– A mudança na mente nos 2 textos está no 

imperativo e na voz passiva


efeitos mentais da 
pecaminosidade humana 
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• Caminha segundo curso deste mundo 
controlado por Satanás (Ef 2:2)

• Um súdito do império das trevas (Cl 1:13)

• Filho do Diabo (Jo 8:44; 1Jo 3:8 e 10)

• Cego pelo Diabo (2Co 4:4)

• Seguidor de Satanás (1Tm 5:15)

• Aprisionado pelo Diabo (2Tm 2:25-26; "

Mt 16:18)


o homem caído em relação 
a satanás 
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•  Banido da presença de Deus (Rm 3:23)

•  Sem Deus (Ef 2:12)

•  Inimigo de Deus(Cl 1:21)

•  Alheio à vida de Deus (Ef 2:18)

•  Separado do povo de Deus (Ef 2:12)

•  Sem esperança (Ef 2:12)

•  Filho da ira (Ef 2:3)

•  Passível da vingança de Deus (2Ts 1:8-9)

•  Passível da penalidade eterna (2Ts 1:8-9)


o homem caído em relação 
a deus 

19



