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PELO PECADO



A CONDIÇÃO HUMANA

Regenerados
Não

Regenerados

• Nascemos em pecado, necessitamos de regeneração (Sl

51.5; Rm 3.23; Jo 3.3-8).

• Nossa vontade, nossas ações e nossos pensamentos

são naturalmente corrompidos (Rm 3.10-12; Ef 2.1-3).



TREVAS E CEGUEIRA ESPIRITUAIS

• Essa é a situação em que o homem se encontra até que

Deus, por meio do Espírito Santo, o ilumine para

compreender a mensagem do Evangelho.

“Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou 

para o Reino do seu Filho amado, em quem temos a 

redenção, a remissão dos pecados”

(Cl 1.13-14; cf. Mt 4.16; At 26.18; Ef 5.8; 1Pe 2.9).

“...o homem natural não compreende as coisas do Espírito 

de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-

las, porque elas se discernem espiritualmente” (1 Co 2.14).



ALIENAÇÃO DA VIDA COM DEUS

• A pessoa não regenerada está alienada da vida que Deus

nos propõe para agradá-lo e gozar de sua presença.

“...o homem natural não compreende as coisas do Espírito 

de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-

las, porque elas se discernem espiritualmente” (1 Co 2.14).

• Essa alienação se revela:

1. Na indisposição e incapacidade pessoal de se inclinar

para Deus; e

2. Na disposição e capacidade pessoal de se inclinar para o

que é contrário a Deus (Ef 2.2-3).



28 ARTIGOS DA NOSSA DECLARAÇÃO DE FÉ

Art. 7º - Da Queda do Homem

O homem, assim dotado e amado pelo Criador, era

perfeitamente feliz; mas, tentado por um espírito rebelde

(chamado por Deus de Satanás), desobedeceu ao seu

Criador; destruiu a harmonia em que estivera com Deus,

perdeu a semelhança divina; tornou-se corrupto e

miserável, deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte.

Ref.: Gn 1:31; Gn 2:16-17; Rm 5:12.



28 ARTIGOS DA NOSSA DECLARAÇÃO DE FÉ

Art. 8º - Da Consequência da Queda

Estas não se limitam ao primeiro pecador. Seus

descendentes herdaram dele a pobreza, a desgraça a

inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir bem

o que Deus manda; por consequência todos pecam,

todos merecem ser condenados, e de fato todos

morrem.

Ref.: Sl 50:7; 1Co 15:21.



O REMÉDIO PARA ESSA MENTE CORROMPIDA

❑ Temos que fixar nossa mente, nosso desejo nas coisas

que o Espírito Santo nos propõe.

“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as 

coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à 

destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e 

não nas que são da terra; Porque já estais mortos, e a 

vossa vida está escondida com Cristo em Deus” 

(Cl 3.1-3; cf. Fp 4.8-9; Gl 5.22-25).



O HOMEM NATURAL X O HOMEM ESPIRITUAL

❑ O homem natural é procedente do 1° Adão; o homem

espiritual é procedente do 2º Adão (Cristo).

❑ O primeiro Adão foi feito alma vivente; o último Adão ,

espírito vivificante (1Co 15.45).

❑ O homem natural confia em suas habilidades racionais e

vive de acordo com suas próprias vontades e decisões; o

homem espiritual reconhece sua total dependência de

Deus (Jr 17.5; Jo 15.4-5; Sl 20.7).

❑ O homem natural está cego espiritualmente (2Co 4.3-4).



CONCLUSÃO

A mente no estado natural é tão depravada e corrompida 

que é incapaz de entender e aceitar as coisas de Deus, e 

passar a funcionar de acordo com elas, a não ser que o 

Espírito a ilumine para isso. Caso contrário, a alma 

humana não poderá e não irá receber Cristo como Senhor 

e Salvador, visto que permanecerá escravizada pelo 

pecado (Lc 4.18-19; Jo 8.32-36).



PERGUNTAS
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