O PECADO NA VIDA DO CRENTE
Introdução
O Pecado é ligado a nós pela carne, I João 2:16
Enquanto temos a carne temos o problema com o pecado (Rom 7:23, "nos meus membros")
A pessoa sem Cristo não tem forças para dominar o pecado, Rom 8:8
A pessoa em Cristo, por Cristo, tem forcas para dominar o pecado (I João 4:4).
É fato que o crente peca (Ecl 7:20; Prov 24:9), ele é fraco pela carne, mas ele é responsável a não
pecar (I Ped 1:15).
Há uma guerra, Gal 5:17; Rom 7:23.

I. O QUE ACONTECE QUANDO O CRENTE PECA?
A. O Crente Não Cessa de Ser Filho de Deus.
1. Somos nascidos de novo.
João 3:1-8 (pode tornar a ser desnascidos?)
Rom 8:14-17, "Filhos".
I Ped 1:23, Somos "de novo gerados" da semente incorruptível, (incorruptibilidade cessa quando?)
II Cor 5:17, Somos uma "nova criatura" (criação de Deus pode ser desfeita?)
2. Mas...
I João 1:5, A comunhão com Deus é quebrado. "Deus é luz" "não há trevas"
Amós 3:3, Como andarão...se não estiveram de acordo?"
Sal 51:1,10-12 "Torna a dar-me a alegria da Tua salvação..."
Êx: Pedro, Mat. 26:75, "...chorou amargamente"
3. Solução: I João 1:9
B. O Crente Não Perde a Vida Eterna.
Rom 6:23, vida eterna é um dom gratuito de Deus da qual nem mereceu no começo.
1. O Crente tem vida eterna
Rom 11:6 - Baseado na graça de Deus.
O que nos dá é vida eterna. Adão tinha vida condicional, ou melhor, probatória; só enquanto obedecia.
Israel tinha vida na terra prometida condicionamento; só enquanto cumpriu a lei; só enquanto não
adorava ídolos. Nós somos diferentes; Deus nos dá "vida eterna".
Rom 11:29 - "a eleição é sem arrependimento."
2. Mas...
O crente perde a segurança da salvação: 2 Ped 1:4-9; Sal 77:7-9; Lam 3:8. O crente perde o
sentimento, ou confiança da segurança.
Veja os exemplos de Jonas, Acã, Davi....
3. Solução: 1 João 2:1,2
C. O Crente Não Perde O Espírito Santo.
1. O crente tem o Espírito Santo eternamente.
João 14:16, "Para que fique convosco para sempre" ( O Espírito Santo é na vida do crente por
causa da obra de Cristo, não pela obra do crente. A obra de Cristo! Nada pode desfazer esta! )
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Efés 4:30, "estais selados para o dia da redenção" ( o dia no céu de corpo, alma, e coração).
Exemplo: 1 Cor 3:16 - Os membros na igreja em Corinto era dominados como tendo o Espírito Santo
(mesmo com praticas ruins!)
2. Mas...
Pode entristece-lo , Efés 4:30; Sal 51:11 ( O Espírito Santo não era dado como agora; perdeu
as bênção da operação do Espirito Santo)
Com o Espírito Santo entristecido, as vitórias na vida, as conquistas do pecado, o crescimento na
graça, é tudo prejudicado.
3. Solução.
Sal 139:1,23,24 Procure a limpeza espiritual continuamente.
Col 2:6, arrependimento, fé continuamente.
Gal 5:24,25, santificação para agradar Deus.
D. O Crente Não Torna Desqualificado para Ir ao Céu
1. Por Deus somos feitos idôneos.
• Col 1:12, “Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz" (Se Deus é Quem fez,
como é que alguém outro vai desfazê-lo? João 10:29)
• Heb 10:14, Em Cristo, aperfeiçoou, “para sempre" os que são santificados. Nenhum aperfeiçoado
vai ser condenado no inferno com a ira de Deus.
• Rom 8:29-30, os santificados são os mesmos que Deus antes conheceu e predestinou e chamou e j
justificou. Estes são também glorificados.
• Apoc 1:5, A condenação de todo o pecado do crente é pago pelo sangue de Cristo. (João 14:6 "vem
para o Pai....por Mim", I Ped 1:18,19, cordeiro imaculado e incontaminado.)
2. Mas....
I Cor 11:30; João 15:2, Pode ter uma vida tão suja que Deus encurta seu tempo aqui na terra.
3. Solução:
Vigiar, I Ped 4:7 (sede santificado).
Ocupar até que Ele venha, Lu 19:13; Efés 2:10.
E. O Crente Não Vai os Inferno para Eternamente ser Atormentado
1. O crente é salvo
I Tim 1:15, "salvar os pecadores"
II Tim 1:12, "é poderoso"
Tão certo que Deus abomina pecado, a injustiça e os que operam iniqüidade; tão certo que o
pecado destrói, incita medo, envergonha e engana, quanto é certo que Cristo pagou o preço inteiro
para nos apresentar irrepreensíveis a Deus (Judas 24).
I Ped 1:23; I João 3:1 - O crente é Filho de Deus "agora" e nasceu duma semente incorruptível.
Por isso mesmo, nenhum crente perde a vida eterno. Por isso mesmo nenhum filho de Deus vai para o
inferno mas estará onde Cristo está (Rom 8:17).
Rom 6:23 - O crente tem vida eterna. Sem Cristo tem morte eterna (Apoc 20:10-15).
Efés 4:30 - O crente tem o Espírito Santo. O que é santo não vai ser punido pelo pecado que
não tem.
2. O crente nunca será desqualificado para ir ao céu.
Col 1:12 - Pelo Pai somos feitos idôneos.
Heb 10:14 - Somos aperfeiçoados "para sempre".
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Há boas obras para serem operados pelo crente (Efés 2:10) que incluem um andar para
testemunhar diariamente de Deus (Mt 5:14-16) e uma batalha para ser feita pela fé. É propício
lembrar que as obras são os efeitos de ter Cristo já. Por ter Cristo nós amamos nos a Deus (I João
4:19). A nossa obediência é fruto do Espírito Santo de Deus nos ensinando, consolando e nos guiando
(João 14:26; 15:26; Gal 5:22,23).
As boas obras, bom testemunho, batalha feita pela fé ou a nossa obediência nunca são as
causas de ter Cristo ou a graça (I Tim 1:12-14).
Salvação é pela graça - NUNCA é merecida (Efés 2:8,9).
Salvação é por Cristo - NUNCA pelo homem (João 3:35,36).
O crente peca é um fato (vejam os exemplos de Abraão, Jacó, Davi, Moisés, Pedro) mas
nenhum destes pereceram no inferno. Foram restaurados (Sal 23:3), perdoados, EM CRISTO (II Tim
1:12).

II. O PERIGO DE PECADO NA VIDA DO CRENTE
OBS: Se você ama o pecado, deseja o pecado e pode pecar sem a mão de Deus te castigando, então a
verdade plena é que você não é crente nenhum. não se alude. Você precisa ser convertido em
CRISTO e assim ter uma nova natureza (II Cor 5:17).
A. A Comunhão com Deus está Quebrada
I João 1:5, "não há trevas"
Amós 3:3; Sal 51:1,10-12
Exemplo: Pedro - Mat. 26:75, "chorou amargamente"
Quando o crente não assenta bem no mundo pois o mundo aflige a sua consciência, e, quando
ele peca, ele não assenta bem com Deus, pois o céu esta fechado por ter o Espírito Santo entristecido.
Solução:
I João 1:9
Sal 51:1-4
B. O Poder para Ser um Servo Fiel é Destruído
Mat. 6:24, "Não pode servir a dois senhores"
Sal 66:18, "Se eu atender à iniqüidade no meu coração, O Senhor não me ouvira."
O servo de Deus proclama o que ele sabe; que Deus é compassivo, justo, etc.
O servo de Deus prega o que ele conhece; que Deus é gracioso ...
mas...
Se o servo está praticando pecado, se tem mãos sujas, se não tem comunhão viva com O
Senhor, como é que ele vai ter algo para proclamar ou pregar? Como ele vai ser um testemunho
quando o céu parece fechado, o espírito parece morto e as sua experiências estão confusas?
Solução:
Mat. 6:33, "Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça..."
C. Seu Testemunho de Cristo é Danificado
Os pensamentos dos outros sobre Deus estão influenciados por ver
o seu testemunho.
Temos responsabilidade de sermos bons testemunhos - Tito 2:5; Heb 10:29
Mat. 5:13, "sal ... se for insípido"
I Cor 3:16,17; 6:19 - O crente é o templo do Espírito Santo. Pelo seu corpo, o crente mostra os
desejos do seu espírito e o ser da sua alma. Se tiver pecado na sua vida, uma vida suja vai ser vista
pelos outros que nos observem .
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Efés 1:23 - A igreja é o corpo de Cristo. Se os membros da igreja estão com pecado não
confessado e abandonado, como é que Cristo vai ser visto pelo mundo como santo? Pelo corpo se
comunica aos outros o que se tem por dentro.
Mt 5:14-16 - Somos luzes numa monte. Não podemos ser escondidos.
1. Quando peca, o crente provoca confusão no mundo
Quando um instrumento musical produz um som estranho, confusão é o resultado. O crente que
peca produz confusão aos que estão prestando o desenrolar da sua vida cristã.
2. Quando peca, o crente representa mal Cristo ao mundo
Cristo é vida, verdade, Deus. Quando uma vida que diz que é transformada por Cristo vive
pecaminosamente, ele mostra ao mundo que Cristo é fraco, falho e menos do que a Bíblia diz que Ele
é.
Solução:
Sal 139:23,24 - Arrependimento a Deus. Isso inclui a tristeza e abandono completa do pecado,
o buscar o poder de Deus para vencer o mal e a submissão à Sua vontade. Veja o exemplo de Pedro:
Mt 26:75; João 21:17,19.
Mt 5;23 - Arrependimento aos outros. Pecado publica necessita confissão publica para
consertar o mal feito. Veja o exemplo de Zaqueu em Lu 19:8.
Sal 119:9 - Obediência à Palavra de Deus mais intimamente.
D. Sua Posição no Céu é Determinada
Mt 19:30; I Cor 3:11-15; 15:41,42 - Há posições no céu.
Ter um lugar no céu é somente pela graça. Todos os crentes recebem o céu de igual forma.
Ter uma posição no céu é determinada pelo serviço a Cristo durante a sua vida terrestre.
Há coroas da justiça (II Tim 4:8), da vida (Tiago 1:12), da glória (I Ped 5:4; I Cor 9:25), para
nos lançar aos pés de Quem está no trono (Apoc 4:9-11). Temos um aviso solene: Não deixe
"ninguém tomar a Tua coroa" Apoc 3:11.
As obras determinem as coroas que temos e a posição no céu, I Cor 3:11-15. As obras feitas
na força da carne nos dão palha, feno e madeira. As obras feitas na força de Deus para a Sua glória
em amor nos dão ouro, prata e pedras preciosas.
Solução:
Gal 2;20 - Morrer a si.
Judas 24 - Viver por Ele.
E. Sua Vida Terá o Castigo de Deus
Heb 12:5-11
Apoc 20:11-15 - os pecadores terão os seus pecados castigados no tempo do porvir - no inferno.
Os crentes têm os seus pecados castigados no tempo presente, agora. A condenação já foi levado em
Cristo (Rom 8:1), mas a desobediência é corrigida na vida (Heb 12:6).
1. A correção
Rom 8:28; I Cor 11;32; Heb 12:10 - Vem do Senhor.
Tiago 1:2-4 - Vem pelos outros muitas vezes.
Prov 3:12; Apoc 3:19 - Mostra amor.
Heb 12:9,11 - Nos limpa.
TANTO MAIS SUJO QUE É, MAIS "CORREÇÃO" LEVA
2. Solução:
I João 1:9 - confissão.
Sal 119:9; Apoc 3:19 - Observa a Tua Palavra.
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F. Sua Vida na Terra Pode Ser Encurtada
João 15:2; I Cor 11:30
O homem que se diz crente e pode pecar sem castigo e ter uma vida longa já é prova que este
não é crente.
O homem que é crente, se persistir no pecado, Deus pode fazer algo permanente para que não
causa opróbrio mais ao Seu nome.
Vejam os exemplos de I Cor 5:5; I Tim 1;19,20
Conclusão
Pecado sempre traz destruição e corrosão, seja de pouco ou de grande quantidade.
"Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?
"Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.
"Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a."
Salmos 34:12-14

III. COMO TER A VITORIA DO PECADO
A. Seja Atento
Mt 10:16, "Sede prudentes como as serpentes"
Mt 26:41, "Vigiai e orai"
Mar 13:33, "Olhai, vigiai e orai"
I Tess 5:6-8, Não durmamos ... mas vigiemos ... sejam sóbrios."
I Ped 5:8, "Sede sóbrios, vigiai"
Veja o exemplo de Pedro que não era atento. Confiou na carne e não no espírito; João 13:37;
18: 17, 25-27.
B. Seja Experiente
1. O que aconteceu uma vez pode acontecer outra vez
Gên. 12:10-20; 20:1-5, 12,13 - Abraão mentindo sobre a mulher várias vezes.
João 13:37; 18:17, 25-27 - Pedro negou não uma, mas três vezes.
Reconheça os sintomas! Não seja ingênuo! Aprenda de perceber as tentações ou situações que
fazem ti cair. Heb 12:1
2. O que aconteceu ao um outro, pode acontecer com você também
I Cor 10;13, "senão humana"
I Ped 5:9, "as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos"
Prov 16:18; 18:12; Atos 14:14,15 - somos da mesma carne, coração e capacidades dos outros.
Lembre-se das vitórias ou derrotas dos outros para ser experiente e sábio Luc 17:28-32 "Lembraivos da mulher de Ló"; I Tim 1:19,20, "Himeneu e Alexandre"; Rom 15:4, "Tudo que dantes foi
escrito, para nosso ensino foi escrito"
Não seja experiente na ignorância. Aprenda dos problemas e das situações anteriores que provocou
o pecado na sua vida e na vida dos outros!
3. O escape da última vez pode ser o mesmo que precisa outra vez, e uma outra vez, continuamente
I Cor 10:13, "escape, para que a possais suportar"
I Tess 5;22, "Abstende-se de toda a aparência do mal"
I Ped 5:9, "Resisti firmes na fé"
C. Seja Santo
Prov 4:23-26, "guarda o teu coração"
Mt 7:24-27, "Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha"
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Mt 13:33, "Olhai"; 26:41, "Vigiar e orai"
Efés 6:10-20 - Armadura de Deus; v.18, "orando em todo o tempo"
I Tess 5:17, "Orai sem cessar"
II Tim 2:15, "maneja bem a palavra da verdade"
Tiago 4:8, "Chegai a Deus"
I Ped 5:7, "sobre Ele"
Sendo espiritual na hora da tentação pode:
desviar o mal de vir até você
tirar você do meio do mal
ti sustentar na aflição
moderar as suas reações para não complicar mais a situação
Há perigo no pecado para qualquer pessoa, mas especialmente o crente. Para se afastar do
pecado, chegai a Deus. Tendo feito tudo para resistir, sede firmes.
"Alegrai-vos na esperança
Sede pacientes na tribulação
Perseverai na oração"
Romanos 12:12

*********************************************************************
Este estudo foi baseado nos comentários de Arthur W. Pink apresentados num livrinho
chamado Sins of the Saints (Pecados dos Santos) imprimido pelo Chapel Libraray de Pensacola,
Florida (EUA). A leitura do livro foi muito edificante para o missionário Calvin G. Gardner e por isso
ele desenvolveu este estudo e entregou-o nos cultos de quarta-feira na Missão Batista de Catanduva
em 1994. Que este seja edificante para outros na fé.
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