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O pecado é um péssimo patrão 

Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não 

sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem 

obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo 

sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados 

do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que, 

assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para maldade, 

assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque, quando 

éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tínheis então das coisas de que agora vos 

envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, 

mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor  

(Romanos 6.15-23). 

ESTUDO 
Se existe um salário, é porque existe um patrão. O salário é danoso mesmo que num                
primeiro momento não pareça. O problema não é enquanto você trabalha para ele, é quando               
chega a hora de receber o pagamento. (Pergunta 1). O pecado não torna a vida ruim, ele                 
torna a eternidade desastrosa. Então, como lidar com ele?  

1. O arrependimento destrói a força do pecado (Lucas 13.3; Atos 3.19); 

Embora estejamos numa caminhada com Cristo, ainda estamos sujeitos a          
pecar. Por vezes, brincamos com o pecado sem medir os danos. Estamos            
vivendo no limite e achamos que a “consequência ruim” só vai acontecer com o              
outro, nunca comigo. Em vida nós ainda podemos nos arrepender, depois           
disso não há mais tempo. (Gálatas 5.1-3). (Pergunta 2). 

Enquanto a justificação nos livra da penalidade do pecado, a santificação nos            
livra do poder do pecado. Em breve a glorificação nos livrará da presença do              
pecado. (Pergunta 3, 4). 

2. A vigilância permanente é a garantia que não seremos seduzidos (Salmos 141.4) 

Nossa natureza é tendenciosa ao pecado, mas Jesus nos transforma          
através da Cruz! Nosso caráter é moldado de acordo com aquilo que nós nos              

 



 
 

submetemos (Romanos 12.2) e os ambientes que nos atraem dizem muito sobre            
nós, assim como nossos anseios podem indicar o nosso comportamento. 

Quando a presença de Jesus não atrai e o pecado não incomoda mais já              
não há mais dor para se arrepender. Por isso precisamos fazer um autoexame,             
identificar nosso padrão de comportamento e saber onde está nossa base, onde            
estamos firmados. O zelo pelo nosso relacionamento com Deus deve ser           
nossa responsabilidade (Salmos 119.11; 105). (Pergunta 5).  

3. A humilhação é a porta para a restauração. 

A dor causada pelo pecado aqui é só uma mesada, mas em Deus o melhor ainda                
está por vir. Não precisamos no submeter àquilo que aparenta ser uma glória             
terrena, porém passageira. (Pergunta 6).  

Se necessário, seja ainda mais radical com as coisas de Jesus e não dê              
atenção às pequenas coisas ao redor. Esteja consciente das suas escolhas e            
não se torne escravo daquilo que você já foi liberto. (2 Pedro 2.19-22; João              
8.34). 

PERGUNTAS 

1. Quais são os efeitos que o pecado pode causar tanto a longo prazo quanto a curto prazo                 
nas nossas vidas? 

2. Alguma vez você já subestimou o poder do pecado e acabou se dando mal? 

3. O que é se arrepender de verdade de um pecado? Quais comportamentos podem             
indicar esse arrependimento? 

4. O que significa passar por um processo de santificação?  

5. O quanto você tem zelado pelo seu relacionamento com Deus? Quando foi a última vez               
que você saudade de passar um tempo com Jesus? 

6. Se o salário é tão danoso, por que tem gente que ainda se submete? 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


