APRENDA A VIVER LIVRE DO PECADO
O pecado já foi vencido, todos os seus pecados já foram perdoados. O que precisamos fazer hoje é
apropriar-nos dessa verdade. O que é pecado? Errar o alvo. Alvo: Expressar a glória de Deus. Gênesis
1.26-27 Onde nasceu o pecado? Ezequiel 28: 1-19 Depois de ser salvo: Mas depois que você converte
fica um pouco diferente. Já não basta crer, é necessário também confessar. “Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça (1Jo 1:9). Estas palavras
foram escritas para os crentes, portanto, para apagar o registro de seus pecados cometidos depois de
convertido você precisa confessá-los diante de Deus. O Perdão já foi liberado, o sacrifício de Jesus
perdoa até o pecado que não cometemos, mas quando nos arrependemos, nos apropriamos do seu
perdão. Para vencer o pecado, você precisa: 1 – Nascer de novo. Atos 10:43: “por meio de seu nome,
todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados”. Apagar o registro de seus pecados cometidos
antes de se converter depende apenas de crer. Se você creu no Senhor eles já foram perdoados.
Somente quando você reconhece Jesus como o Senhor, você é liberto da sua natureza pecaminosa.
Nada que você faça pode te livrar da natureza do pecado. É uma obra do sacrifício de Jesus e para
recebê-lo, basta que você creia. Quando você crê, os seus pecados foram perdoados e agora você
passa a lidar com o ato pecaminoso. O pecado deixa de ser uma prática e passa a ser um terrível
acidente. Pensamento de quem ainda não nasceu de novo: 1.1 - Se não perco a salvação, então posso
pecar livremente. Se tenho um pai amoroso, ao desfrutar do amor e cuidado dele o que isso vai
produzir em mim? Eu vou quebrar a cara por causa disso? Vou sair envergonhando o nome dele por
isso? O amor de Cristo nos constrange! (2 Co 5.14) O amor de Jesus nos leva a entregar nossas vidas a
Ele. 1.2 - Se é apenas confessar o pecado que tenho perdão, então é muito simples.
(Lucas 6 – Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele,
então Jesus não pode me deixar nunca). Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andamos nas
trevas, mentimos e não praticamos a verdade. (1 Jo 1.6). 2 – Fugir das situações que podem te levar ao
pecado. 2 Tm 2:22-24 – “FUJA dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz,
com aqueles que, de coração puro invocam o Senhor. EVITE controvérsias tolas e inúteis, pois você
sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para com
todos, apto para ensinar, paciente...” 1 Co 6:18 – “FUJAM da imoralidade sexual...” 1 Co 10:14 –
“Portanto, meus amados irmãos, FUJAM da idolatria.” 1 Tm 6:11 – “Você, porém, homem de Deus,
FUJA de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão.” Deus não
fica impressionado com a sua capacidade de suportar a tentação sem pecar, ele se agrada da sua
atitude de fugir do pecado. Processo em que acontece o pecado: 2.1 – Atrai sua atenção. No primeiro
estágio o diabo vai procurar chamar a sua atenção para o pecado. Ele faz isso através dos seus olhos,
ouvidos e tato. Ele mostra algo interessante que você gostaria de ter. Você precisa cortar o processo
nesse ponto se realmente deseja a vitória. Procure evitar lugares, pessoas e circunstâncias que o fazem
pecar. Jesus disse em Mateus: 5:29: “Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois
te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno.” O que
Jesus estava dizendo era que se uma amizade o faz pecar encerre tal amizade; se o namoro o faz pecar,
termine o namoro, se a televisão o faz pecar, jogue-a fora. Na luta contra o pecado você precisa ser
radical com aquilo que o faz pecar. 2.2 – Desperta um extinto natural. Depois que o inimigo atrai sua
atenção, ele vai despertar os seus instintos naturais. O que são instintos naturais. O que são instintos?
Instintos são tendências naturais inatas que Deus mesmo criou em nós. Não precisamos aprendê-las, já
as temos quando nascemos. Por exemplo, temos o instinto de sobrevivência, por isso não há
necessidade de se ensinar o bebê a mamar. Ele já nasce sabendo. Existem também instintos sexuais e
instintos de defesa. A tentação é baseada nesses instintos. Desta forma, depois que o inimigo prende a
sua atenção, ele vai despertar um instinto. Suponha que Deus disse: “não comerás pizza” (É claro que
ele não disse isso). O diabo vem e coloca uma pizza bem na sua frente. A sua atenção é presa pela visão
e pelo odor. Nesse ponto você deveria sair correndo, mas em vez disso fica parado, então,
involuntariamente sua boca se enche d´água. Isso é o seu instinto. Ainda não é pecado, você ainda

pode fugir. Mas alguns pensam que somente porque a boca se encheu d´água eles já pecaram e então
desistem de lutar e se entregam. Não faça isso. Ser tentado ainda não é o ato pecaminoso. Todos nós
podemos ser tentados.
2.3 – Extinto transforma-se em desejo. O instinto uma vez despertado torna-se em desejo. Se não lidou
com o problema no estágio anterior, agora você terá muita dificuldade. O desejo é a tentação no seu
grau máximo. Você somente vencerá nesse ponto com a ajuda de alguém. Procure um irmão ou o
discipulador imediatamente. Mas você ainda pode vencer por que a Palavra diz em 1 Cor. 10:13 que
“Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com
a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.” 2.4 – Desejo transforma-se em
intenção ou ato pecaminoso. Nesse estágio o pecado é cometido. É quando o desejo vira intenção.
Desejo é diferente de intenção. Podemos ter um desejo e num conflito ardentemente lutarmos contra
ele. Mas quando o desejo vira intenção é porque já decidimos pecar. Para Deus a intenção é igual a
ação. Jesus disse em Marcos 5:28 que “qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no
coração, já adulterou com ela”. A única solução agora é confessar e deixar, como já ensinamos
anteriormente. 2.5 – Você se esconde. “Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que
andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre
as árvores do jardim.” Gn. 3.10 Depois que Adão pecou, ele se escondeu no meio das árvores do
jardim. O mesmo acontece, ainda hoje, com cada um de nós. Nossa primeira reação depois de pecar é
se esconder, ou seja, deixamos de ir aos cultos e quando vamos, nos sentamos em um lugar afastado e
isolado. Fugimos dos irmãos do PG e nos escondemos de Deus. Essa é a tática do diabo para mantê-lo
no pecado. Quebre essa cadeia. Uma vez que você pecou confesse o pecado imediatamente e procure
a comunhão com Deus e com os irmãos como proteção. O único jeito de viver vitoriosamente é fugindo
do que nos desperta o desejo, cortando aquilo que nos faz pecar. Não importa em que estágio esteja,
corte o processo, clame por Jesus! Conclusão É tempo de chamar o pecado de pecado e fugir de todos
os caminhos que podem te levar a pecar. - Se o namoro te faz pecar, termine. - Se a Internet te faz
pecar, não acesse sozinho. - Se tem um outdoor no caminho que te faz pecar, vá pelo outro. - Se o seu
amigo te faz pecar, corte a amizade. - Se o carro faz pecar, vende e ande de ônibus - Se o emprego te
faz pecar, seu patrão é o Senhor, peça demissão. - Se o dinheiro te faz pecar, deixe-o bloqueado em
algum investimento. Se você se sente envergonhado pelo pecado nesta noite e se a acusação do
maligno tem tomado conta da sua vida, faça como Pedro fez quando caiu em pecado e negou a Jesus:
Lc 22.61-62 “O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra
que
o Senhor lhe tinha dito (...). Saindo dali, chorou amargamente.” 1 – Reconheceu o olhar amoroso de
Jesus. 2 – Lembrou-se da Palavra (Aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora). 3 –
Se arrependeu, chorando amargamente. Apesar da queda, Pedro viveu como um vencedor, se
apropriou da vitória de Jesus. Após o perdão ele não se escondeu, ele se arrependeu e continuou na
caminhada com Jesus hoje. Se você tem sido escravizado pelo diabo, hoje é dia de salvação, reconheça
o olhar do Senhor sobre sua vida nesta noite.
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