


- Nossa jornada...
1) Crescendo com as Provações

2) Vivendo com Sabedoria

3) A Origem do Pecado

4) O Ouvir e o Falar





- Tiago 1.13-16 - RA
1.13   Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado 

por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo 

mal e ele mesmo a ninguém tenta. 1.14   Ao 

contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, 

quando esta o atrai e seduz. 1.15   Então, a cobiça, 

depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o 

pecado, uma vez consumado, gera a morte. 1.16   

Não vos enganeis, meus amados irmãos. 



- Tiago 1.13-16 - NTLH
1.13   Quando alguém for tentado, não diga: “Esta 

tentação vem de Deus.” Pois Deus não pode ser 

tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém.  

1.14   Mas as pessoas são tentadas quando são 

atraídas e enganadas pelos seus próprios maus 

desejos. 1.15   Então esses desejos fazem com que o 

pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, 

produz a morte. 1.16   Não se enganem, meus 

queridos irmãos. 



- Tiago 1.13-16 - VIVA
13) E lembrem-se: quando alguém quer fazer o mal, 

nunca é Deus quem o está tentando, pois Deus nunca 

deseja praticar o mal e nunca tenta ninguém a praticá-

lo. 14) Mas a tentação é a fascinação dos próprios 

pensamentos e desejos maus do homem. 15) Estes 

maus pensamentos levam às más ações e, depois disse, 

ao castigo da morte aplicado por Deus. 16) Portanto, 

não se deixem enganar, caros irmãos. 



- Tiago 1.13-16 - NVT
13 E, quando vocês forem tentados, não digam: 

“Esta tentação vem de Deus”, pois Deus nunca é 

tentado a fazer o mal,[b] e ele mesmo nunca tenta 

alguém. 14 A tentação vem de nossos próprios 

desejos, que nos seduzem e nos arrastam. 15 Esses 

desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se 

desenvolve plenamente, gera a morte. 16 Não se 

deixem enganar, meus amados irmãos.





- Falar de Pecado...

Por que falar de pecado? 

Falar sobre a Origem do Pecado?

A palavra PECADO sumiu dos arraiais 

evangélicos brasileiros. 

Muito se fala em: prosperidade 

financeira, milagres, curas divinas...





- O pecado neste tempo...

Para modernas correntes da Psicologia, o 

homem não pode ser responsabilizado por 

seus atos por ser produto do ambiente.

Para outras, alguns de seus atos são mais 

uma questão de genética do que de opção. 







- O pecado neste tempo...

Olhando para nós... As pessoas não 

querem saber de Deus. Como dizia Lutero: 

“pecadora é a pessoa que não quer que 

Deus seja Deus. 

Consequentemente as pessoas não 

querem ouvir falar de pecado. Este é um 

papo careta, retrógrado, coisa de bitolado.





- Pecado?

Pecado é uma 

deliberada 

transgressão da 

vontade divina. 





- Conceitos...

Não atingir o alvo – Há uma palavra que 

significa não atingir o alvo

Todos nós somos falhos miseráveis; 

falhamos no maior de todos os nossos 

deveres e obrigações para com Deus. 

Deixamos de glorificar a Deus. Não 

atingimos o alvo.



- Conceitos...
 Desviar-se de um caminho certo – Há outra palavra 

que significa: desviar-se de um caminho certo, não 

andando de acordo com ele. 

 Transgressão – isto significa cruzar uma linha, 

fazendo o que Deus nos disse para não fazer. 

"Qualquer que comete pecado, também comete 

iniquidade; porque o pecado é iniquidade". 1 João 

3:4. 



- Conceitos...
 Pecado é um termo aberto, suscetível de 

numerosas concretizações, identificações, 

conteúdos. 

 Porém, pecado não pode deixar de ser chamado de 

pecado. Deus continua sendo o juiz do pecado. 

 Para anular o pecado ainda é necessário seu 

perdão. Esta é a essência do evangelho: o perdão 

dos pecados e a reconciliação com Deus (2 Co

5.18-19)



- Tiago 1.13-16 - NVT
13 E, quando vocês forem tentados, não digam: 

“Esta tentação vem de Deus”, pois Deus nunca é 

tentado a fazer o mal,[b] e ele mesmo nunca tenta 

alguém. 14 A tentação vem de nossos próprios 

desejos, que nos seduzem e nos arrastam. 15 Esses 

desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se 

desenvolve plenamente, gera a morte. 16 Não se 

deixem enganar, meus amados irmãos.





- Salmo 51.5

“Eu nasci na iniquidade, 

e em pecado me 

concebeu minha mãe.” 



- Romanos 3.23

"Porque todos pecaram e 

destituídos estão da 

glória de Deus".



- Gênesis 3.9 e 13

“9 E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: 

Onde estás?  10 Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, 

porque estava nu, tive medo, e me escondi. 11 Perguntou-

lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da 

árvore de que te ordenei que não comesses? 12 Então, 

disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me 

deu da árvore, e eu comi. 13 Disse o SENHOR Deus à 

mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A 

serpente me enganou, e eu comi."



- Tiago 1.13 e 14 - NVT

13 E, quando vocês forem tentados, não 

digam: “Esta tentação vem de Deus”, pois 

Deus nunca é tentado a fazer o mal,[b] e 

ele mesmo nunca tenta alguém. 14 A 

tentação vem de nossos próprios desejos, 

que nos seduzem e nos arrastam. 





- 3 Verdades Importantes...
 A culpa é nossa e não do Diabo. Ele pode nos 

influenciar, ele pode nos tentar, são as tentações 

externas, mas nos é que damos a palavra final.

 Isto significa que o pecado está dentro do homem, e 

não na cultura, na sociedade ou nas estruturas 

sociais e econômicas. Nós como seres humanos é 

que desvirtuamos tudo onde estamos.



- 3 Verdades Importantes...
 O pecado é interno e não externo ao homem. O 

próprio Jesus o corrobora, ao dizer ser o coração 

humano a fonte dos maus desígnios e da sua 

própria impureza (Mc 7.21). 

Verdade é que o ser humano não só 

comete pecado, ele é pecador. 





- 4/4...

QUEM SÃO OS PECADORES? 

POR QUE SOMOS PECADORES? 

QUAIS SÃO OS RESULTADOS DO PECADO?

COMO SE PODE REMOVER O PECADO? 






