
LIÇÃO 3 – O MAIOR PROBLEMA 

 

Logo no começo da Bíblia (Gênesis 3), Deus revela como aconteceu o primeiro pecado. O resto da Bíblia 

trata das tristezas, as conseqüências e a solução do pecado, que é o maior problema da humanidade. 

 

I.  O QUE É O PECADO. 

 

A.  I João 3:4 - Fazer o mal. 

B.  Tiago 4:17 - Não fazer o bem. 

 

II.  QUAIS SÃO ALGUNS PECADOS ESPECÍFICOS? 

 

A. Gálatas 5:19-21 (veja o vocabulário no verso) 

B. Apocalipse 21:8 (veja o vocabulário no verso) 

C. Mateus 5:27-28 - Pecado no pensamento. 

 

III.   QUEM TEM PECADOS? - Romanos 3:23.  

 

IV. QUAIS SÃO AS CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO? 

 

A.  Isaías 59:1,2 - Separação de Deus (iniqüidade = Pecado). 

B.  Romanos 6:23 - Morte espiritual.  

C.  Lucas 16:19-31 - Inferno. Este é um exemplo de alguém que está sofrendo as 

conseqüências da morte espiritual. Quem merece sofrer eternamente no inferno? Todos 

nós! 

 

V.  QUAL É O PLANO DE DEUS PARA PERDOAR OS NOSSOS PECADOS? 

 

A. João 3:16, 36 - Deus mandou seu próprio Filho. Deus não quer nos dar a morte, mas a vida 

eterna. 

B.  I Pedro 2:21-25 - Cristo sofreu o castigo pelos nossos pecados. 

 

VI. QUEM É RESPONSÁVEL PELA MORTE DE JESUS? 

 

 A. Atos 2:22-24 - Todos nós! Pedro culpou uma multidão de mais de três mil pessoas pela 

crucificação de Jesus. Todos, em qualquer época, também são responsáveis pela morte de 

Cristo porque todos são pecadores. 

 

VII. O QUE DEVEMOS FAZER? 

 

A. Atos 2:37-38 - Devemos nos sentir aflitos por causa de nossos pecados, largá-los e ser 

batizados para receber perdão. (compunção = aflição; arrependimento = transformação da 

mente e vida; remissão = perdão). 

  B.  II Coríntios 7:9,10 - Devemos sentir tristeza e nos arrepender dos nossos pecados para 

sermos salvos. 

 

VIII.  APLICAÇÃO E DESAFIO 

 

A.  Pense sobre a gravidade dos seus próprios pecados. 

B.  Arrependa-se de todos os seus pecados a partir de agora. 

C.  Continue a leitura bíblica diária no livro de João. 

 

 

 



O Vocabulário 

 

Observações: As seguintes definições seguem o sentido das palavras na linguagem grega, a linguagem do 

Novo Testamento. 

 

Gálatas 5: 19-21 - As Obras da Carne 

 

 Prostituição  - Comércio do sexo 

 Impureza - Imoralidade em geral, sexo fora do casamento. 

 Lascívia - Sensualidade, ações indecentes (ex. pornografia, Carnaval, piadas imorais). 

 Idolatria - Culto prestado a ídolos, amor excessivo por alguém ou alguma coisa. 

 Feitiçaria - Bruxaria, encantamento, uso de objetos destinados a predizer o futuro. 

    (ex. Jogos de búzio, horóscopo, leitura das mãos ou cartas). 

 Inimizade - Hostilidade em geral 

 Porfia - Discussões, brigas. 

 Ciúme - Inveja, rivalidade. 

 Ira - Raiva, indignação. 

 Discórdia - Desarmonia 

 Dissensão - Formação de grupos que dividem a igreja 

 Facção - Separação em grupinhos para dividir o corpo, da palavra “heresia" que se refere 

     às doutrinas falsas 

 Inveja  - Não querer o bem para uma pessoa; desejo violento de possuir as coisas de uma 

      outra, pessoa 

 Bebedice - Ficar bêbado 

 Glutonaria - Comer muito e com avidez; também associada com orgias e festas imorais. 

 E coisas semelhantes a estas 

 

 Apocalipse 21:8 

 Covarde - O que não tem coragem de sofrer, inclusive a morte, pelo nome de Cristo. 

 Incrédulo - Uma pessoa sem crença ou fé 

 Abominável - O que é moralmente ou espiritualmente impuro 

 Assassino - Quem mata 

 Mentiroso - Quem mente e prática falsidade 

 

Veja também Romanos 1:28-32 (lista incompleta) 

 Injustiça - Falta de Justiça 

 Malícia - Maldade 

 Avareza - Excessivo apego ao dinheiro; falta de generosidade; mesquinhez. 

 Difamação - Tirar a boa reputação de alguém 

 Insolência - Ofensivo, desrespeitoso, grosseiro, malcriado. 

 Soberba - Orgulho, arrogância. 

 Presunção - Opinião ou juízo baseado nas aparências, desobediência aos pais. 

 Perfídia - Deslealdade, traição, infidelidade. 

 Sem Misericórdia - Não ter pena dos outros 

 

Veja também I Coríntios 6:9-20 (lista incompleta). 

Adúltero  - Quem viola a fidelidade conjugal. 

Efeminado  - Homem que quer parecer mulher.  

Sodomita  - Homossexual.  

Ladrão  - Quem rouba.  

Maldizente  - Quem fala mal dos outros.  

Pecados contra o corpo físico (ex. vícios, imoralidade).  

 

 


