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Fundamentos Teológicos
Lição 9: O Pecado e a Queda

O Pecado e a Queda
Como aprendemos nas duas últimas lições, quando Deus 
completou sua obra de criação, ele declarou que “tudo havia 
ficado muito bom” (Gn 1:31). No entanto, ninguém olha para o 
mundo hoje e diz que é muito bom. Quase todos os que olham 
para o mundo concluem que não é assim que deveria ser. Algo 
aconteceu terrivelmente errado na boa criação de Deus – o 
pecado.
Mas o que exatamente é pecado? Ele afeta todo ser humano? 
Quão abrangente é a sua influência? Esta lição explorará 
essas questões.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
5.1 Nós cremos que, apesar de Deus ter criado o homem 
moralmente justo, ele foi desviado da Palavra de Deus e de 
Sua sabedoria pela astúcia do engano de Satanás, e escolheu 
provar do que era proibido, assim declarando sua 
independência, desconfiança e desobediência ao seu todo 
bondoso e gracioso Criador. Desta maneira, nossos primeiros 
pais, por esse pecado, destituíram-se de sua inocência e 
comunhão original com Deus.  

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
5.2 Nós cremos que, como o cabeça da raça humana, a queda 
de Adão se tornou a queda de todos os seus descendentes, de 
forma que corrupção, culpa, morte e condenação são próprias 
de todas as pessoas. Todas as pessoas são, portanto, 
corrompidas por natureza, escravizadas pelo pecado e 
moralmente incapazes de se deleitar em Deus e vencer sua 
própria preferência arrogante pelos prazeres efêmeros da 
autonomia.



30/07/17

3

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
5.3 Nós cremos que Deus sujeitou a criação à futilidade e toda 
a raça humana é, por justo motivo, passível de indizíveis 
misérias como doenças, decadência, calamidades e perdas.  
Portanto, toda adversidade e sofrimento no mundo são um eco 
e uma testemunha do imenso mal e depravação moral do 
coração humano; e todo novo dia de vida é dado 
misericordiosamente por Deus, como um adiamento do 
julgamento iminente, na esperança do arrependimento. 

E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer 
árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem 
e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você 
morrerá”. (Gn 2:16-17)
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que 
o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto 
mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do 
jardim’?”2 Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do 
fruto das árvores do jardim, 3 mas Deus disse: ‘Não comam do fruto 
da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do 
contrário vocês morrerão’ ”.4 Disse a serpente à mulher: 
“Certamente não morrerão! 5 Deus sabe que, no dia em que dele 
comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão 
conhecedores do bem e do mal”.6 Quando a mulher viu que a árvore 
parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, 
desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, 
comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. (Gn 3:1-6)



30/07/17

4

E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer 
árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem 
e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você 
morrerá”. (Gn 2:16-17)
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que 
o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto 
mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do 
jardim’?” Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto 
das árvores do jardim, mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da 
árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário 
vocês morrerão’ ”. Disse a serpente à mulher: “Certamente não 
morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos 
se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do 
mal”. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao 
paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se 
obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu 
marido, que comeu também. (Gn 3:1-6)

O Pecado Entrou no Mundo
• Pensando nessa ocorrência, defina o pecado em suas próprias palavras.
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O Pecado Entrou no Mundo
• Pensando nessa ocorrência, defina o pecado em suas próprias palavras.

• Espantem-se diante disso, ó céus! Fiquem horrorizados e abismados”, 
diz o Senhor. “O meu povo cometeu dois crimes: eles me 
abandonaram, a mim, a fonte de água viva; e cavaram as suas 
próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água.              
(Jer 2:12-13)

O Pecado Entrou no Mundo
• Antes de qualquer pecado na parte do homem, a serpente diz uma mentira a 

Eva. Mas como a serpente (Satanás) caiu do bom estado em que Deus criou 
todas as coisas? Isso é verdadeiramente um mistério. Mas talvez temos 
algumas dicas através de Isaías 14 e Ezequiel 28.

Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como 
foi atirado à terra, você, que derrubava as nações! Você, que dizia no 
seu coração: “Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das 
estrelas de Deus; eu me assentarei no monte da assembléia, no ponto 
mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas 
nuvens; serei como o Altíssimo”. Mas às profundezas do Sheol você 
será levado, irá ao fundo do abismo! (Isaías 14:12-15)
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O Pecado Entrou no Mundo
Assim diz o Soberano, o Senhor: “Você era o modelo da perfeição, 
cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no 
jardim de Deus; todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, 
topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e 
esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro; tudo foi 
preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um 
querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte 
santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era 
inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se 
achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você 
encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para 
longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio 
das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da 
sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu 
esplendor... (Ezequiel 28:12-17) 

O Pecado Entrou no Mundo
• Mas, independente da queda e o pecado de Satanás, sabemos disso: Deus não 

é a origem do mal no universo, nem o mal provém de qualquer falha ou 
deficiência na criação de Deus. Sabemos também (Lição 5 e 6) que Deus 
ordenou soberanamente a queda de Satanás e de Adão/Eva, porque Deus é 
soberano sobre todas as coisas. A cruz de Cristo, o Cordeiro que foi morto, fez 
parte do plano eterno de Deus desde antes da fundação do mundo (Lição 5).
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O Pecado Entrou no Mundo
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça 
dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se 
pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois 
desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e 
sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por 
meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis; 
porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe 
renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração 
insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e 
trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança 
do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso 
Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu 
coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de 
Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar 
do Criador, que é bendito para sempre. Amém. (Romanos 1:18-25)

O Pecado Entrou no Mundo
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça
dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se 
pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois 
desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e 
sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por 
meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis; 
porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe 
renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração 
insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e 
trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança 
do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso 
Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu 
coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de 
Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar 
do Criador, que é bendito para sempre. Amém. (Romanos 1:18-25)



30/07/17

8

A Culpa e a Corrupção Herdadas
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo 
pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram; 
pois antes de ser dada a Lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em 
conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de 
Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de 
Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação 
entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de 
um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus 
Cristo, transbordou para muitos! Não se pode comparar a dádiva de Deus com a 
consequência do pecado de um só homem: por um pecado veio o julgamento que trouxe 
condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se 
pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que 
recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por 
meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só 
transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de 
justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por 
meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, 
por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. (Romanos 5:12-19)

A Culpa e a Corrupção Herdadas
• Descreva os paralelos entre Adão e Cristo, especificamente entre a 

transgressão de Adão e a obediência de Cristo. 
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A Culpa e a Corrupção Herdadas
• Descreva os paralelos entre Adão e Cristo, especificamente entre a 

transgressão de Adão e a obediência de Cristo. 
• Adão foi um “tipo” de Cristo. Da mesma forma que Adão foi nossa 

“cabeça” e representante, Cristo também é a nossa cabeça. E da mesma 
forma que o resultado do pecado de Adão foi morte e condenação, o 
resultado da obediência de Cristo é vida e justificação. 

A Culpa e a Corrupção Herdadas
• O que significa “porque todos pecaram”? Ou seja, “porque todos 

pecaram” em Adão? Ou porque todos pecaram como resultado do 
pecado de Adão? Ou algo diferente?
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A Culpa e a Corrupção Herdadas
• O que significa “porque todos pecaram”? Ou seja, “porque todos 

pecaram” em Adão? Ou porque todos pecaram como resultado do 
pecado de Adão? Ou algo diferente?
• Veja novamente:
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na 
condenação de todos os homens, assim também um só ato de 
justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 
Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem 
muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da 
obediência de um único homem muitos serão feitos justos.
(Romanos 5:18-19)

A Culpa e a Corrupção Herdadas
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos 
quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem 
deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora 
está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, 
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades 
da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como 
os outros, éramos por natureza merecedores da ira. (Efésios 2:1-3)
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A Culpa e a Corrupção Herdadas
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos 
quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem 
deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora 
está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, 
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades 
da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como 
os outros, éramos por natureza merecedores da ira. (Efésios 2:1-3)
• O que significa “mortos em suas transgressões e pecados”?

A Culpa e a Corrupção Herdadas
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande 
compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a 
minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo    
reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me 
persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, 
de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-
me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me 
concebeu minha mãe. (Salmo 51:1-5)
• O que significa “desde que me concebeu minha mãe”?
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A Inabilidade Total
• Se estamos unidos a Adão em seu pecado e herdamos uma morte 

espiritual desde a concepção, isso significa que sem a graça de Deus, 
somos totalmente incapazes de fazer qualquer bem espiritual. Isso 
tradicionalmente tem sido chamado de "depravação total", a primeira 
letra na sigla T.U.L.I.P. (D.E.E.G.P. em português – Depravação Total, 
Eleição Incondicional, Expiação Limitada, Graça Irresistível, 
Perseverança dos Santos). Vamos usar a frase “inabilidade total” para 
evitar confusão.

A Inabilidade Total
Como está escrito: “Não há nenhum justo, nem um sequer; não 
há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se 
desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém    
que faça o bem, não há nem um sequer”. “Suas gargantas são um 
túmulo aberto; com suas línguas enganam”. “Veneno de 
serpentes está em seus lábios”. “Suas bocas estão cheias  de 
maldição e amargura”. “Seus pés são ágeis para derramar 
sangue; ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não 
conhecem o caminho da paz”. “Aos seus olhos é inútil temer a 
Deus”. Sabemos que tudo o que a Lei diz, o diz àqueles que estão 
debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja 
sob o juízo de Deus. (Romanos 3:10-19)
• Quais são as evidências da escravidão da humanidade ao pecado?



30/07/17

13

A Inabilidade Total
Como está escrito: “Não há nenhum justo, nem um sequer; não 
há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se 
desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém
que faça o bem, não há nem um sequer”. “Suas gargantas são um 
túmulo aberto; com suas línguas enganam”. “Veneno de 
serpentes está em seus lábios”. “Suas bocas estão cheias  de 
maldição e amargura”. “Seus pés são ágeis para derramar 
sangue; ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não 
conhecem o caminho da paz”. “Aos seus olhos é inútil temer a 
Deus”. Sabemos que tudo o que a Lei diz, o diz àqueles que estão 
debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja 
sob o juízo de Deus. (Romanos 3:10-19)
• Quais são as evidências da escravidão da humanidade ao pecado?

A Inabilidade Total
Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe 
obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem 
obedecem: escravos do pecado que leva à morte, ou da 
obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, 
embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a 
obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. 
Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da 
justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas 
limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros 
do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à 
maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à 
santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam 
livres da justiça. (Romans 6:16-20)
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A Inabilidade Total
• Como podemos ser livres dessa escravidão?!

A Inabilidade Total
• Como podemos ser livres dessa escravidão?!
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a 
carne deseja; mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a 
mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da 
carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a 
mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete 
à Lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne 
não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o 
domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus 
habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está 
morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da 
justiça. (Romans 8:5-10)
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Os Efeitos do Pecado
• Apesar de estarmos livres da escravidão ao pecado, nós ainda lutamos 

com o pecado em nossa caminhada cristã. Mas, o perdão do pecado na 
cruz significa que não existe consequências dos nossos pecados? 

Os Efeitos do Pecado
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a 
filhos: “Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com 
a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo 
aquele a quem aceita como filho”. Suportem as dificuldades, recebendo-as 
como disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é 
disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é 
para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim 
ilegítimos . Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e 
nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos 
espíritos, para assim vivermos! Nossos pais nos disciplinavam por curto 
período, segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o 
nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina 
parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, 
porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram 
exercitados. (Hebreus 12:5-11)
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Os Efeitos do Pecado
• Existe “pecadinho” e “pecadão”?

Os Efeitos do Pecado
• Existe “pecadinho” e “pecadão”?

� Por um lado, eu concordo com a afirmação que não existem diferenças de pecado 
porque há passagens na Bíblia como Tiago 2:10 que dizem: “Pois quem obedece a 
toda a Lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-
la inteiramente”. Essa passagens indicam que o grau de responsabilidade e culpa 
é o mesmo para a menor transgressão da lei de Deus. Então, em um sentido, todos 
os pecados são verdadeiramente iguais diante de Deus. Somos verdadeiramente 
culpados diante de Deus mesmo pela menor transgressão de Sua lei. Mas isso tem a 
ver somente com culpa.

� Por outro lado, isso não significa que alguns pecados não são piores do que outros, 
pois eles têm consequências maiores. Todos nós entendemos que alguns pecados têm 
repercussões piores (prisão, dependência química, ou até doenças como AIDS). No 
entanto, as consequências de diferentes pecados não são apenas físicas, mas 
também espirituais, afeitando nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que 
existem pecados que trazem maior desagrado ao Pai e trazem uma ruptura maior à 
nossa comunhão com Ele.
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Os Efeitos do Pecado
• A ideia de níveis de pecado é bíblica? Eu creio que sim. Quando Jesus 

estava diante de Pilatos, ele disse: “Não terias nenhuma autoridade 
sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele 
que me entregou a ti é culpado de um pecado maior” (João 
19:11). Apesar de condenar um homem inocente, o pecado de Judas foi 
“maior” do que o de Pilatos. 
• Em Ezequiel 8, o profeta é erguido por um anjo ‘nas visões de Deus’ e 

levado até Jerusalém, onde vê diferentes graus de idolatria ocorrendo 
nos arredores do Templo e o anjo declarando duas vezes a frase: ‘Verás 
abominações ainda maiores que estas’ (isto é, coisas detestáveis 
para Deus; 8.6,13,15; 8.17), depois de uma sequência de visões.
• Por que isso importa?

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
5.1 Nós cremos que, apesar de Deus ter criado o homem 
moralmente justo, ele foi desviado da Palavra de Deus e de 
Sua sabedoria pela astúcia do engano de Satanás, e escolheu 
provar do que era proibido, assim declarando sua 
independência, desconfiança e desobediência ao seu todo 
bondoso e gracioso Criador. Desta maneira, nossos primeiros 
pais, por esse pecado, destituíram-se de sua inocência e 
comunhão original com Deus.  
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
5.2 Nós cremos que, como o cabeça da raça humana, a queda 
de Adão se tornou a queda de todos os seus descendentes, de 
forma que corrupção, culpa, morte e condenação são próprias 
de todas as pessoas. Todas as pessoas são, portanto, 
corrompidas por natureza, escravizadas pelo pecado e 
moralmente incapazes de se deleitar em Deus e vencer sua 
própria preferência arrogante pelos prazeres efêmeros da 
autonomia.

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
5.3 Nós cremos que Deus sujeitou a criação à futilidade e toda 
a raça humana é, por justo motivo, passível de indizíveis 
misérias como doenças, decadência, calamidades e perdas.  
Portanto, toda adversidade e sofrimento no mundo são um eco 
e uma testemunha do imenso mal e depravação moral do 
coração humano; e todo novo dia de vida é dado 
misericordiosamente por Deus, como um adiamento do 
julgamento iminente, na esperança do arrependimento. 


