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INTRODUÇÃO

4) Na pecaminosidade do 

homem que o destituiu da 

glória de Deus, e que somente 

o arrependimento e a fé na 

obra expiatória e redentora de 

Jesus Cristo é que podem 

restaurá-lo a Deus (Rm 3.23 e At 

3.19).



O QUE É PECADO?
Teologicamente, a doutrina do pecado 

é identificada como Hamartiologia. 

Essa palavra deriva de dois termos da 

língua grega, língua do Novo 

Testamento: “hamartia” e “logos”, que 

significam juntas “estudo acerca do 

pecado”. 

O termo “hamartia” tem, na sua 

etimologia grega, o sentido de “errar o 

alvo”.



PECADO E LIVRE-ARBÍTRIO

O pecado é um ato livre e voluntário do 

homem, porque ele é um ser moral, dotado 

da capacidade de perceber o certo e o 

errado. 

O homem é um agente moral livre para 

decidir o que fazer da sua vida (Ec 11.9).

O pecado é, de fato, uma ativa oposição 

a Deus, uma transgressão das suas leis, que 

o homem, por escolha própria (livre), 

resolveu fazer (Gn 3.1-6; Is 48.8; Rm 1.18-22; 

1Jo 3.4).



A UNIVERSALIDADE DO PECADO

Temos no Antigo Testamento alguns exemplos, 

tais como “não há homem que não peque” 

(1Rs 8.46) e “porque à tua vista não há justo 

nenhum vivente” (Sl 143.2). 

Paulo, na Carta aos Romanos, disse: “Não há 

um justo, nenhum sequer”, Rm 3.10-12; “Pois 

todos pecaram e carecem da gloria de 

Deus”, Rm 3.10-12. 

O apóstolo João afirma: “Se dissermos que 

não temos pecado nenhum, a nós mesmos 

nos enganamos, e a verdade não está em 

nós”, 1Jo 1.8.



PECADO E 

CULPA
Na linguagem do NT, “hamartia” tem 

ainda um sentido de “fracasso” ou de 

“transgressão”.

A palavra tem o sentido de “poder de 

engano do pecado”, como em 

Romanos 5.12 e Hebreus 3.13. 

Portanto, pecado é mais que um 

fracasso; é uma condição responsável 

que implica culpabilidade.



A PUNIÇÃO DO PECADO

A punição final do pecado é a 

morte eterna, ou seja, o juízo 

contra o pecado (Hb 9.27). 

A morte eterna é a culminância e 

complementação da morte 

espiritual (Rm. 6.23). 

Significa a retribuição positiva de 

um Deus pessoal (Mt 10.28; 2 Ts 1.9; 

Hb 10.31; Ap 14.11).



ARREPENDIMENTO E FÉ EM CRISTO

Na Bíblia, a palavra metanoia no grego significa 

“arrepender” significa “mudar de 

ideia/convicção”. 

A Bíblia também nos diz que arrependimento 

verdadeiro vai resultar em uma mudança de 

comportamento (Lc. 3:8-14; At. 3:19).

O livro de Atos aparenta se focalizar 

especialmente em arrependimento em relação à 

salvação (Atos 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). 

Na pregação de Pedro no Dia de Pentecostes 

(Atos 2), ele conclui com um chamado para as 

pessoas se arrependerem (Atos 2:38).



SALVAÇÃO EM CRISTO

A expiação pelo pecado foi a obra exclusiva 

de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não tinha 

pecado. A Bíblia diz: “Não há salvação em 

nenhum outro, pois, debaixo do céu não há 

nenhum outro nome dado aos homens pelo 

qual devamos ser salvos.”(At. 4:12);

Deus ainda diz: “O pecado não se compara 

com a oferta gratuita de Deus. Pelo pecado de 

um homem, muitas pessoas morreram. Pela 

graça de um homem, Jesus Cristo, muitas 

pessoas receberam, em abundância, a graça 

de Deus e a sua salvação.” (Rm. 5:15).



CONCLUSÃO

Ao estudarmos Efésios 2:9 podemos concluir 
que nós não estamos salvos“por obras, para 
que ninguém se glorie”, e reafirma e esclarece 
o significado do versículo 8, que a salvação 
não pode vir por obras, mas somente pela 
graça, mediante a fé – e isto não vem de vós, 
é dom de Deus.

Rm. 10.9-10 diz: “Se você confessar com a sua 
boca que Jesus é Senhor e crer em seu 
coração que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, será salvo. Pois com o coração se crê 
para justiça, e com a boca se confessa para 
salvação”.


