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Introdução

Existe uma palavra que não gostamos muito 
de ouvir, chama-se pecado. Etimologicamente a 
palavra pecado significa errar o alvo.O dicionário 
conceitua pecado como “qualquer transgressão ou 
erro, falta. Ação ou condição injusta ou cruel; malda-
de” (Minidicionário da Língua Portuguesa –Evanildo 
Bechara).

Já faz mais de 50 anos que meu pai faleceu.Ele 
gostava muito de caçar, era sua única diversão. Eu, 
menino, via meu pai voltando da caçada com latas 
cheias de carne. Naquela época não havia essas 
caixas térmicas ou isopor nem geladeira; então,as 
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carnes eram guardadas na gordura, em latas, 
durante um bom tempo, e assim comíamos o que 
tinha sido caçado.

Para toda caçada é necessário uma arma. Meu 
pai tinha uma espingarda e uma garrucha. Eu gos-
tava muito da garrucha porque tinha dois canos e 
bem na ponta era a mira (instrumento ótico usado 
em armas de fogo). Ele era um excelente atirador 
e contava até vantagens sobre isso.A mira da arma 
existia exatamente para não errar o alvo. E na vida 
também é assim, precisamos ter uma mira, para que 
não possamos errar o alvo. Na nossa vida, o maior 
revés é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pe-
cado é a morte (Romanos 6.23). A recompensa por 
errar o alvo é a morte. O prazer do pecado é pas-
sageiro, mas a consequência é muito triste.Nesta 
mensagem você verá que pecar é errar o alvo, mas 
é uma escolha, podemos viver uma vida de santida-
de assim como o Senhor nos ensinou. Boa leitura!
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SEdE SAntoS 
PorQuE Eu 
Sou SAnto

Em 1 PEdro 1.13-16: 
“Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede 

sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está 
sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como fi-
lhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que 
tínheis anteriormente na vossa ignorância; pelo con-
trário, segundo é santo aquele que vos chamou, tor-
nai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso 
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procedimento, porque escrito está: Sede santos, por-
que eu sou santo”.

Quando lemos nas Escrituras: “Sede imitadores 
de Deus como filhos amados”, não significa que ire-
mos imitar a Deus criando uma lua ou um planeta, 
mas o imitarmos em santidade.Ele diz: “Sede santos, 
porque eu sou santo”.O que distorce a santidade é 
errar o alvo, é o pecado. Para Deus não existe nem 
“pecadinho” nem “pecadão”, todo pecado tem como 
recompensa a morte. Talvez você pense que uma 
mentirinha à toa não faz mal. Querido(a), não existe 
mentirinha ou mentira grande, a mentira é uma só, 
e a consequência é a morte. A Bíblia diz que o pai da 
mentira é o Diabo (João 8.44).

Muitas vezes as pessoas não compreendem o 
que é ser cristão. Pensam que é somente ser aben-
çoado com bens materiais. Deus pode dar bens, 
mas essa não deve ser a nossa motivação, mas viver 
como Cristo viveu,andar como Ele andou, ser santo 
como Ele é santo. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 
2 nos ensinam a viver assim:“Portanto, também nós, 
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de 
testemunhas”.Quais são essas testemunhas? O ir-
mão ao nosso lado é um testemunho, os anjos do 
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Senhor são testemunhas“[...] desembaraçando-nos 
de todo peso e do pecado que tenazmente nos asse-
dia, corramos, com perseverança, a carreira que nos 
está proposta”. Peso é confusão, uma situação que 
sabemos que está errada, mas a aceitamos na nossa 
vida. Há uma diferença entre peso e pecado, diz o 
texto: “Desembaraçando-nos de todo do pecado que 
tenazmente nos assedia”.

O tempo todo o pecado no assedia, durante as 
vinte e quatro horas do dia, somos tentados.Jesus 
foi tentado e não foi apenas no deserto; Ele foi ten-
tado em todas as coisas, como lemos em Hebreus 
4, verso 15:“[...] ele foi tentado em todas as coisas, à 
nossa semelhança, mas sem pecado”. Ele foi assedia-
do como nós somos assediados, a única diferença é 
que Ele nunca cedeu a uma única tentação.
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rAZÕES PArA 
não PECAr

A única maneira de não pecarmos é termos a 
consciência, durante as 24 horas do dia, do que 
está escrito no verso 2 de Hebreus 12: “[...] olhan-
do firmemente para o Autor e Consumador da fé, 
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava 
proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da 
ignomínia, e está assentado à destra do trono de 
Deus”.

O amor de Cristo nos constrange. Constranger 
significa embaraçar, deixar sem espaço. Ele está 
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conosco em todo tempo; por isso, não precisa-
mos pedir que Ele venha à nossa presença, como 
muitos oram. Mas nós é que precisamos viver na 
presença Dele. Na caminhada cristã não há uma 
vida espiritual e outra secular. Não existe uma 
vida na igreja e outra fora da igreja. A nossa fé um 
relacionamento com o Senhor. Ou Jesus é tudo 
na nossa vida ou Ele não é nada. O coração do 
Senhor se alegra em se deleitar em nós, em se re-
gozijar em nós, e isso não é possível quando pe-
camos. As consequências do pecado são terríveis, 
destroem, o pecado traz morte. “Mas as vossas ini-
quidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; 
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, 
para que vos não ouça” (Isaías 59.2).

Vou mostrar algumas razões que a Bíblia traz 
para não pecarmos: 

1ª Um PEcado sEmPrE lEva a oUtro PEca-
do

Salmo 42.7: “Um abismo chama outro abismo, ao 
fragor das tuas catadupas; todas as tuas ondas e vagas 
passaram sobre mim”.Dizendo a “grosso modo”: “Um 
pecado puxa outro pecado”, assim como “uma men-
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tira puxa outra mentira”, e a vida vai se deteriorando. 
Quando oramos paramos de pecar, quando pecamos 
paramos de orar.

No Éden Adão disse: “A mulher que tu me deste”. Eva 
disse: “Foi à serpente”.Sempre há uma transferência. É 
como se houvesse uma dívida pequena, mas que para 
ser paga foi feito outra dívida maior, e novamenteou-
tra dívida maior ainda para pagar a última e assim por 
diante. Dívida não se paga com dívida, isso é apenas 
uma transferência fazendo com a dívida fique cada 
vez maior. Assim também é o pecado. Todo pecado 
não resolvido,não confessado e abandonado é uma 
brecha para vir, logo em seguida, outro pecado para 
consertar o anterior, trazendo tanta desilusão.

O rei Davi tropeçou ao ver Bate-Seba, o pecado da 
cobiça cresceu dentro dele. Ele poderia ter tido uma 
história totalmente linda, mas tanto sofrimento, san-
gue, desgraça e morte aconteceram porque um pe-
cado não resolvido gerou outro pecado ainda maior 
e assim por diante.“Um abismo chama outro abismo”.

2ª o PEcado traz a disciPlina dE dEUs
Em Hebreus 12.10 está escrito: “Pois eles 

nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor 
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lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina para 
aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua 
santidade”.

O propósito de Deus é que sejamos participan-
tes da sua santidade, participantes da Sua nature-
za. Não existe nada mais glorioso na Terra do que 
fazer parte da santidade de Deus. Muitas pessoas 
ficam impressionadas com milagres. O milagre im-
pressiona, mas no Último Dia alguns irão chegar 
diante de Deus e dizer: “Senhor, em teu nome eu fiz 
muitas coisas. Fiz um paralítico andar, um cego ver, 
em teu nome realizei muitas curas”. E o Senhor lhes 
dirá: “Quem são vocês? Eu não os conheço”. Quan-
do somos santos nos tornamos participantes da 
santidade de Deus. Temos visto muitos milagres e 
cremos em milagres, mas o que realmente precisa 
nos impressionar nas pessoas é a santidade na vida 
delas. Há uma inversão de valores, muitas vezes o 
espetáculo é mais valorizado do que a participação 
na santidade do Senhor.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam so-
mos beneficiados com a disciplina do Senhor, como 
está escrito: “Filho meu, não rejeites a disciplina do Se-
nhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Se-
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nhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho 
a quem quer bem” (Provérbios 3.11-12).

Nossa missão é testemunhar o poder do Senhor, 
o poder do Evangelho e as verdades das Escrituras. E 
para que essa missão seja sempre viva na nossa vida, 
precisamos acertar o alvo. E qual é esse alvo? Sermos 
santos como Ele é Santo.

As brigas de casal acontecem porque o alvo é o 
cônjuge. Certa vez fiquei de 22 horas às 4 horas da 
manhã na companhia de um casal que não parava de 
discutir. Fiquei lá até eles se reconciliarem, mas no dia 
seguinte eles estavam brigando novamente, porque 
o problema deles era o pecado.Quando marido e mu-
lher vivem em santidade, sem darem lugar ao diabo, 
vivem em harmonia. Assim também é com o genro e 
a sogra, o empregado e o patrão. O problema sobre a 
terra é o pecado. O jardim do Éden era um lugar mara-
vilhoso até a entrada do pecado. O diabo se tornou o 
que é por causa do pecado. 

3ª o tEmPo gasto com o PEcado é dEsPEr-
diçado Para sEmPrE

1 Pedro 4.2: “[...] para que, no tempo que vos resta 
na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos 
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homens, mas segundo a vontade de Deus”.O apósto-
lo diz sobre o tempo que nos resta, pois não sabe-
mos qual é esse tempo. Não conseguimos voltar o 
tempo que já passou, mas o que nos sobra“já não 
vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas 
segundo a vontade de Deus”.

Qual é a vontade de Deus? Toda a vontade de 
Deus pode ser resumida nisso: “Sede santos como eu 
sou santo”. A vontade de Deus não é um catálogo 
de instruções.A santidade é a nossa relação com 
o Senhor, a ponto de Paulo dizer: “[...] logo, já não 
sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse vi-
ver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho 
de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por 
mim”. 

4ª o PEcado traz tristEza ao coração dE 
dEUs

Efésios 4.30: “E não entristeçais o Espírito de Deus, 
no qual fostes selados para o dia da redenção”. O 
Espírito Santo é Deus, por isso, todas as vezes que 
pecamos entristecemos a Deus. A Palavra diz que o 
pecado nunca agrada a Deus, pelo contrário, sem-
pre o entristece (Romanos 8.4-11).
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Quando convertemos recebemos um selo que 
nos capacita a não errar o alvo. Portanto, para pe-
carmos precisamos tirar todas as salvaguardas que 
o Senhor nos deu. Não há um único pecado que 
não entristeça ao Senhor. Vivemos para alegrar ao 
Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Pode-
mos alegrar ou entristecer ao Senhor, é uma esco-
lha. Ou sermos fonte de alegria ou de tristeza. 

5ª o nosso PEcado coloca Um fardo 
imEnso sobrE os nossos lídErEs EsPiri-
tUais

Hebreus 13.17: “Obedecei aos vossos guias e sede 
submissos para com eles; pois velam por vossa alma, 
como quem deve prestar contas, para que façam isto 
com alegria e não gemendo; porque isto não aprovei-
ta a vós outros”.

Sempre oro por cada pessoa que Deus coloca 
em minha vida, por cada ovelha a mim destinada 
a pastorear, não consigo guardar o nome de todos, 
mas coloco todos diante do Senhor. Todos os pasto-
res da Lagoinha intercedem para que cada pessoa 
possa viver a vida de Deus. Oramos para que Deus 
a guarde, para que cresça e experimente a vontade 
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do Senhor. Há oração sobre a sua vida, mas se não 
obedecer ao Senhor, o resultado é o sofrimento. É 
uma escolha, você precisa desejar a santidade, en-
tender que o pecado leva a caminhos de morte.

Sobre cada irmão há intercessão, lágrimas, ge-
midos. Quando um cristão peca, uma angústia o 
consome. Há algum tempo passei um mês choran-
do por causa do pecado de um irmão. Era um peso 
tão grande. Um mês chorando, não por um pecado 
meu, mas de uma ovelha; há tantas confusões por 
errar o alvo. 

6ª o PEcado ProdUz mUita tristEza ao 
coração

Salmo 38, verso 18: “Confesso a minha iniquida-
de; suporto tristeza por causa do meu pecado”.

A tristeza não é apenas fruto das coisas exterio-
res, mas a vida é maculada pelo pecado. A pessoa 
precisa reconhecer que pecou, que errou, mas aci-
ma de tudo, que temos o Espírito Santo e podemos 
viver uma vida santa, sem pecado.

A pessoa que peca está vivendo fora dos 
princípios da Palavra. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, 
está escrito exatamente isso: “Filhinhos meus, estas 



19

coisas vos escrevo para que não pequeis”. Pecar é 
errar o alvo, errar o propósito que Deus tem para 
a sua vida.

“Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado jun-
to ao Pai, Jesus Cristo, o Justo”. Se errarmos o alvo, 
temos um Advogado junto ao Pai, Jesus, o Justo. 
Aquele que é salvo não vive em pecado, não vai er-
rar o alvo a todo tempo, mas se ele errar, ele tem 
Jesus, o Justo, como Advogado junto a Deus.

Quando Jesus advoga diante do Pai, Ele não fica 
levantando argumentos com o Pai, mas mostra as 
nossas feridas. Ele não diz que fomos fracos, que 
não vigiamos, apenas mostra as chagas. Ele mos-
tra as marcas do seu sangue.O que Jesus faz e está 
fazendo agora diante do Pai é interceder por nós, 
para que a graça venha sobre a nossa vida. O que 
Deus tem para nós é muito maior do que possamos 
pensar. Ele deseja que façamos a vontade Dele aqui 
na Terra. 

Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 2 
e 3: “Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sóli-
do; porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda 
agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, 
havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim 
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que sois carnais e andais segundo o homem?”.Há 
um momento que precisamos fazer uma escolha: 
ou andamos segundo os homens, sempre errando 
o alvo, ou vivemos segundo a vontade do Senhor, 
que é viver uma vida santa. Pecado é uma escolha: 
ou caminho segundo os homens ou segundo a von-
tade do Senhor.

7ª QUando PEcamos todos sofrEm
Se o filho peca, a família sofre, se a mãe peca, os 

filhos sofrem. Pecar é errar o alvo. Temos que viver 
uma vida santa por causa do nosso irmão, não po-
demos ser escândalo para ele e nem um peso para 
o nosso pastor. Vejamos o que está escrito em 1 Co-
ríntios 10, verso 24: “Ninguém busque o seu próprio 
interesse, e sim o de outrem”. Isto é, toda ação em 
nossa vida reflete em nossa casa, na vida do outro. 
Não estamos sozinhos.É como uma pedra jogada 
no meio de um lago, ela produz ondas que vão se 
propagando até a margem, assim também tudo 
que fazemos vai chegando até o nosso próximo.

A nossa vida é para inspirar o nosso próximo. 
Inspirar a família, o nosso testemunho, nosso 
trabalho inspira os colegas. Nosso exemplo é 
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Jesus, nunca pude imaginar Jesus carrancudo, ao 
contrário, Ele era jovem e alegre, comunicativo. 
Precisamos imitá-lo.

Certa vez fui ao supermercado e comprei ma-
çãs muito bonitas, mas ao passar no caixa, amoça 
registrou o valor de uma maçã inferior. Pensei que 
tinha errado e saí da fila para conferir o valor. Voltei 
e disse à moça que o preço estava errado, ela tinha 
registrado um valor menor. A fila estava enorme 
todos ficaram olhando. Parece algo pequeno, mas 
precisamos fazer a diferença. Para que carregar a 
culpa? Será que vale a pena carregar um fardo des-
ses? Aquela moça sempre vai se lembrar desse dia.

8ª o nosso PEcado caUsa rEgozijo aos 
inimigos do Povo dE dEUs

Isaías 52.5: “Agora, que farei eu aqui, diz o SE-
NHOR, visto ter sido o meu povo levado sem preço? 
Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o SENHOR; e 
o meu nome é blasfemado incessantemente todo o 
dia”.

Há pessoas que odeiam os cristãos e, quando 
pecamos, eles vibram. Por isso, nada é mais terrível 
do que errar o alvo.Meu pai era um excelente 
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atirador, porque ele mirava para acertar o alvo, 
não se distraía, pois se distraísse erraria o alvo. 
Precisamos ficar atentos.
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todo 
PECAdo trAZ 

ConSEQuênCIAS 
QuE dEStroEm

Estava no seminário quando li um livro de cer-
to autor que dizia: “Senhor, faça-me santo, tão santo 
quanto um pecador perdoado por ti, pode ser santo”. 
Deus lhe deu sensibilidade. Muitas vezes partici-
pamos de uma celebração ao senhor e saímos dali 
muito alegres, com um propósito, mas outras vezes 
saímos como entramos. 

A Palavra diz: “Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, 
vosso adversário, anda em derredor, como leão que 
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ruge procurando alguém para devorar” (1Pedro 5.8). 
A maneira de ele devorar é nos levando a pecar; e o 
pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salá-
rio do pecado é a morte.

Viva uma vida santa, uma vida leve. Não há 
nada melhor do que viver de maneira leve. Quem 
é cheio do Espírito é como o vento, tão leve, não 
sabe para onde vai, não sabe de onde vem. Por 
isso, se una ao Senhor. A vida é bela para aque-
les que têm o Senhor. Amado(a), tudo na vida é 
uma escolha, então, escolha viver em santidade. 
Podemos passar um dia inteiro sem pecar, uma 
semana, um mês sem pecar. Tudo é uma escolha. 
O santo não é aquele que não se suja, o santo é 
aquele que sempre se limpa.

Já aprendemos nesta mensagem que pecar é 
basicamente errar o alvo. Muitas vezes as pessoas 
acham que pecado é somente aquele que é gran-
de, uma mentira enorme, que existe “pecadão” e 
“pecadinho”. Porém, não existe um único pecado 
que não tenho sido a causa de Jesus ser crucifica-
do. E não existe um único pecado que o sangue 
que Ele derramou não tenha o poder de purificar, 
perdoar e restaurar.
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Todo pecado não confessado e abandonado 
traz consequências. Arrependimento não é des-
culpa, é uma mudança de atitude. É experimentar 
o avivamento. Muitos imaginam que avivamento é 
algo epidérmico, ou seja, ir a um culto e pular, cho-
rar. Mas avivamento, basicamente, é sermos a cada 
dia mais santos, mais parecidos com Jesus. Aviva-
mento é viver e permitir que a vida do Senhor se 
manifeste na nossa vida de um modo intenso.Avi-
vamento é vivermos o sonho Deus aqui na Terra. É 
trazermos a glória do Senhor em tudo o que fizer-
mos. É vivermos todos os princípios de uma famí-
lia, sermos testemunhas da verdade das Escrituras. 
Avivamento é tomarmos posse das promessas de 
Deus. É encarnarmos os mandamentos do Senhor. 
No avivamento repousa esta verdade: não pecar. 
Nossa autoridade vem da nossa santidade.

Estamos falando das razões para não pecarmos 
e todo pecado traz consequências que destroem, 
como podemos ver na oração de Davi, Salmo 51. 
Arrependimento não é sentir tristeza pelo peca-
do, arrependimento é mudança. É como uma pes-
soa que caminha em uma direção e dá meia volta, 
abandona aquele caminho e toma outra direção. A 
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vontade do Senhor é que cada um possa viver uma 
vida santa, pura, leve.

O pecado é um peso, a pessoa perde a alegria, 
a saúde, o prazer. Quando uma pessoa peca passa 
a viver numa situação de carnalidade e por conta 
disso perde o próprio sentido de existir.

O Salmo 51 é uma oração de agonia, oração de 
um homem que experimentou tanto a graça do Pai, 
mas, logo depois de um pecado terrível, perdeu a 
alegria.Veja-o:

 “Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua 
benignidade; e, segundo a multidão das tuas mise-
ricórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me 
completamente da minha iniquidade e purifica-me 
do meu pecado. Pois eu conheço as minhas trans-
gressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. 
Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau 
perante os teus olhos, de maneira que serás tido por 
justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na ini-
quidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis 
que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito 
me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com his-
sopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo que a 
neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem 
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os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus 
pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria 
em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de 
mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua 
presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-
-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um 
espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgresso-
res os teus caminhos, e os pecadores se converterão 
a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da 
minha salvação, e a minha língua exaltará a tua jus-
tiça.Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca ma-
nifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em 
sacrifícios; do contrário, eu tos daria; e não te agradas 
de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o es-
pírito quebrantado; coração compungido e contrito, 
não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo 
a tua boa vontade; edifica os muros de Jerusalém. En-
tão, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holo-
caustos e das ofertas queimadas; e sobre o teu altar se 
oferecerão novilhos”.

Davi, vivendo esse momento delicado, clamou 
quando o peso, a angústia e as lágrimas o domina-
vam. Ele dizia: “Restitui-me a alegria da tua salvação”.
Uma pessoa vivendo em pecado não sente alegria e 
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sempre achará desculpa para o seu pecado.A nossa 
força está na alegria, sabermos que o nosso nome 
está escrito no Livro da Vida, e que somos filhos do 
Senhor. Na sua angústia Davi pediu: “Cria em mim, ó 
Deus, um coração puro, renova dentro de mim um es-
pírito inabalável”. Que nada possa tirar, roubar esta 
convicção donosso coração.
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o CAmInho 
do PECAdo é A 

mortE

Nesta caminhada temos aprendido que pecar é 
errar o alvo e errar o alvo significa errar o caminho. 
Provérbios 14, verso 12, diz: “Há caminho que ao ho-
mem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de 
morte”.

Eu respeito a todos, mas tem certas coisas que 
são difíceis de entender. Não tenho nada contra 
futebol e até moro perto do Estádio do Mineirão, e 
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em dia de jogo ouço a multidão gritando palavrões. 
Muitos cristãos estão deixando esses hábitos entra-
rem em sua vida. É preciso cuidado. O que eu quero 
dizer éque não somos deste mundo. Eu não tenho 
nada contra o futebol, mas é muito difícil entrar 
em uma carvoaria com a roupa branquinha, ficar lá 
por duas horas e não se sujar. Você pode torcer por 
qualquer time, o problema não é esse; o que quero 
dizer é o seguinte: Eleve o alvo. O Senhor nos com-
prou, nós somos filhos. A nossa vida, o nosso prazer 
é Ele.

Na Palavra está escrito que quando fizermos al-
gum voto, não devemos tardar em cumpri-lo, por-
que Deus não se agrada de votos tolos. Somos cris-
tãos e ser cristão significa refletir a vida do Senhor, a 
nossa vida é entrega ao Senhor, cumprir o que pro-
metemos. Ao entregar nossa vida a Jesus, fazemos 
um voto, um compromisso ao dizer: “Jesus, entra 
na minha vida, eu O recebo, me entrego ao Senhor”. 
E “quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em 
cumpri-lo; porque não se agrada de tolos. Cumpre o 
voto que fazes” (Eclesiastes 5.4).

Há 38 anos entreguei minha vida a Renata e 
ela entregou a dela a mim. Na minha aliança está 
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escrito: “Renata, engrandecei ao Senhor comigo”; 
e na dela também. Aliança é para lembrar. Ao 
participar da Ceia nos lembramos do preço que 
Jesus nos comprou, para que fôssemos livres e 
pudéssemos compartilhar da Sua santidade. Não 
tem nada melhor do que viver uma vida santa.
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nEnhumA 
tEntAção 
é SuPErIor 
AS noSSAS 

forçAS

O próprio Senhor Deus disse, como vemos em 
Gênesis 4, versos 6 e 7: “Então, lhe disse o SENHOR: 
Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblan-
te? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? 
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Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz 
à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre 
dominá-lo”.

Muitas vezes chamamos o pecado com a nossa 
língua, com a nossa maneira de falar. Muitos dizem: 
“Estou estressado”. Não estou dizendo que todo es-
tresse é resultado do pecado, mas na maioria das 
vezes é resultado de uma vida que está fora da von-
tade do Senhor.

Deus fala: “[...] eis que o pecado jaz à porta; o seu 
desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo”. Por 
quanto tempo o pecado bate à porta? Enquanto 
respirarmos. Jesus no início do seu ministério sofreu 
tentação para pecar. Esta não foi a única tentação 
que sofreu. Diz a Palavra que Jesus foi tentado em 
todas as coisas, como fomos tentados. Não há ne-
nhuma tentação que experimentamos que Jesus 
não tenha experimentado, mas Ele nunca cedeu a 
nenhuma tentação. 

Você e eu é que vamos dominar, porque pecado 
é uma escolha, e é umaescolha que temos de fazer 
entre Jesus e o pecado. Entre a luz e as trevas. É uma 
escolha entre a vida e a morte. 1 João 2.9, diz: “Aque-
le que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora, 
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está nas trevas”. O pecado pode demonstrar o quan-
to estamos comprometidos com o Senhor e com a 
Sua Palavra.Vivemos um tempo em nosso país em 
que as estatísticas dizem que 20% da população 
brasileira é evangélica, mas existe uma diferença 
muito grande entre ser evangélico e ser verdadeira-
mente comprometido com o Senhor. As obras irão 
demonstrar. Sonhamos e queremos ver nossa Terra 
Impactada pelo Evangelho, com pessoas compro-
metidas com o Senhor e Sua Palavra. 
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PECAr 
SIgnIfICA não 
AmAr A CrISto

O amor pelo Senhor é como uma cerca para não 
pecar. Em 1 João 2.5-6, está escrito: “Aquele, entre-
tanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeira-
mente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto 
sabemos que estamos nele: aquele que diz que per-
manece nele, esse deve também andar assim como 
ele andou”. Andar na Terra como Jesus andou? Não 
é um padrão alto demais? Querido(a), podemos, a 
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cada dia, guardar a Palavra, sermos aperfeiçoados 
no amor de Cristo e permanecermos nele. Nossa fé 
não é uma fé de regras, a Bíblia não é um manual do 
que pode ou não pode, ela apresenta um modelo 
que é o Senhor. E o cristão é aquele que reflete a 
imagem do Senhor. Quanto mais parecidos com o 
Senhor somos, quanto mais amarmos a santidade, 
mais andaremos como Jesus andou.
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A QuEStão dA 
dISCIPlInA

Existem pecados que a própria sociedade pune, 
aqueles que, de certa maneira, pagamos por eles. 
Temos que ter certa sensibilidade.Hebreus 12.10, 
diz: “Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segun-
do melhor lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina 
para aproveitamento, a fim de sermos participantes 
da sua santidade”. Deus deseja que você e eu par-
ticipemos da sua santidade. Você pode dizer que 
nunca conseguiríamos viver assim. Deus nunca nos 
pediria algo sem nos dar as condições de fazê-lo. 
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Mas Ele diz: “Sede santos porque eu sou santo”.A pa-
lavra santo significa separado. A partir do momen-
to que entregamos nossa vida a Jesus, passamos a 
ser santos, separados. Nada é tão lindo quanto ser 
santo. Ser santo é ter a sensibilidade de viver intei-
ramente para Cristo, ser completamente Dele. Se 
somos dele, descansamos, a preocupação, a agonia 
e a ansiedade desaparecem.

Vemos ainda de uma forma gloriosa a questão 
da disciplina. No texto de Hebreus 12.10 é feito um 
paralelo: “Eles nos corrigiam por pouco tempo”.Mui-
tos pais não corrigem seus filhos e por conta disso 
sofrem as consequências. Alguns pais pensam que 
a disciplina é sinônimo de filho revoltado, mas a 
diferença é esta, querido(a), ele ficará revoltado se 
não for disciplinado.

Quando meu filho André tinha 15 anos, ele ti-
nha o cabelo grande, louro, muito bonito. Certo dia 
ele e outros adolescentes da igreja foram dormir na 
casa de um deles e resolveram pichar o portão do 
vizinho. O vizinho bravo chamou a polícia e os ga-
rotos foram levados para a delegacia. Os pais foram 
chamados. Levei meu filho para casa e o disciplinei. 
Eu chorava mais do que ele, mas depois o abracei, o 
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perdoei e nós oramos juntos. No dia seguinte aque-
le cabelo bonito foi cortado bem curtinho.Quando 
fomos a Jerusalém ele estava comigo e segurava 
minha mão com tanto carinho. 

Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim 
de sermos participantes da sua santidade. 

O pecado nos torna inimigos de Deus
Não há meio termo, ou somos amigos do Senhor 

ou do mundo. Ou Jesus é tudo na nossa vida ou não 
será nada. Veja o diz Tiago 4, verso 4:“Infiéis, não com-
preendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? 
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se 
inimigo de Deus”.

A nossa fé é simples, muitas vezes complicamos 
tudo.A Palavra diz que o mundo jaz no maligno (1 
João 5.19). Ou seja, o mundo é dominado pelas trevas, 
existe um sistema pelo qual o mundo é regido e não 
podemos compactuar com os valores que esse siste-
ma prega, que estão fora dos princípios da Palavra de 
Deus.“A amizade do mundo é inimiga de Deus e aque-
le que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo 
de Deus”.Temos que viver amando o Senhor, ou seja, 
sermos amigos de Deus. Jesus quer que sejamos seus 
amigos, que caminhemos junto a Ele. 
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não há 
rEComPEnSA 

PElo 
SofrImEnto 

Por CAuSA do 
PECAdo

Quando alguém sofre por causa do pecado, não 
há recompensa nenhuma, mas quando sofre por 
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causa da justiça ele tem a recompensa. Veja o que 
está escrito em 1 Pedro 4.15-16: “Não sofra, porém, 
nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfei-
tor, ou como quem se intromete em negócios de ou-
trem; mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe 
disso; antes, glorifique a Deus com esse nome”.

Um exemplo é a moça que está com o casamen-
to marcado, mas o noivo quer que tenham relações 
sexuais antes, porém, ela diz não. Então, vem a 
chantagem, que se ela não ceder o casamento aca-
ba. Ela terá que fazer uma escolha.“Se sofrer como 
cristão, não se envergonhe disso; antes, glorifique a 
Deus com esse nome”. Deus disse: “Eu honro os que 
me honram” (1 Samuel 2.30).É tempo de sondar o 
coração e perguntar: Eu tenho andado com Deus?

Deus quer que sejamos reflexo da vida dele aqui 
na Terra. Se há uma mistura de adoração e pecado, 
tudo fica muito difícil. Vejamos o que está escrito 
em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16: “Conheço 
as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem 
dera fosses frio ou quente! Assim, porque és morno 
e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-
te da minha boca”. Nós sequer sonhamos o que 
Deus tem para aqueles que querem viver uma vida 
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santa, para aqueles que O amam. Diz as Escrituras 
que: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem 
jamais penetrou em coração humano o que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam”. 

A Palavra diz “quem dera fosses frio ou quente! As-
sim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou 
a ponto de vomitar-te da minha boca”.Jesus é tudo 
na nossa vida ou ele não será nada. Nós somos dele 
ou não somos.Já dirigi dezenas de cultos fúnebres, 
mas nunca dirigi um culto fúnebre de alguém que 
estava semimorto, não existe semimorto.

Temos que estar firmados no Senhor, se perten-
cemos a Ele, devemosviver segundo os princípios 
Dele. Não existe meio termo é sim, sim, não, não. A 
Bíblia diz que o mundo aguarda a manifestação do 
Espírito de Deus. Em cada lugar que vivemos, com 
cada pessoa que passamos nossa vida, em cada en-
contro que possamos manifestar a vida, a alegria, a 
marca de Jesus de uma forma tão intensa.Caminhe 
com o Senhor!

O pecado adoece a nossa vida e os nossos rela-
cionamentos

Muitas vezes pode acontecer de o nosso corpo 
adoecer, não por causa de bactérias e de vírus, mas 
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por causa do pecado. Encontramos pessoas sendo 
carcomidas pela tristeza. Muitas tristezas têm cau-
sa patológica, mas a situação de pecado também 
causa tristeza e consome.Salmo 31.10:“Gasta-se a 
minha vida na tristeza, e os meus anos, em gemidos; 
debilita-se a minha força, por causa da minha iniqui-
dade, e os meus ossos se consomem”. Por causa do 
pecado a pessoa pode perdera alegria.

Salmo 69.6: “Não sejam envergonhados por mi-
nha causa os que esperam em ti, ó SENHOR, Deus dos 
Exércitos; nem por minha causa sofram vexame os 
que te buscam, ó Deus de Israel”.

Que não sejamos causa de tropeço na vida de 
ninguém. Que nossa vida seja cada vez mais pura, 
mais santa, mais irrepreensível e que o Senhor pos-
sa se alegrar em nós. O Espírito que habita em nós 
é chamado Espírito Santo e vivamos uma vida santa 
para a glória dele. O maior patrimônio, a maior he-
rança que podemos deixar para os nossos filhos é 
que eles possam dizer: “Meu pai é um homem santo; 
minha mãe é uma mulher santa”.

Una-se ao Senhor e será livre. Não é uma questão 
de viver cheio de regras, mas viver unido a Cristo. A 
Palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Ao 
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contemplar a cruz o que vemos é tanto amor por 
mim e por você. Viver a vida que o Senhor deseja 
significa produzir saúde, paz nos relacionamentos, 
alegria, é irradiar vida. Viva essa realidade!

Deus abençoe!

Márcio Valadão
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JESuS tE 
AmA E QuEr 

VoCê!

1º Passo: deus o ama e tem um plano 
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o seu  Filho unigê-
nito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
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2º Passo: o Homem é pecador e está 
separado de deus. “Pois todos pecaram e ca-
recem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)

3º Passo: jesus é a resposta de deus, 
para o conflito do homem. “Respondeu-lhe 
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo 14.6.)

4º Passo: é preciso receber a jesus em 
nosso coração. “Mas, a todos quantos o rece-
beram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“ 
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Jesus 
como Senhor e, em teu coração, creres que Deus 
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque 
com o coração se crê para justiça e com a boca 
se confessa a respeito da salvação.” (Rm 10.9-10.)

5º Passo: você gostaria de receber a 
cristo em seu coração? Faça essa oração de 
decisão em voz alta: “Senhor Jesus eu preciso 
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de Ti, confesso-te o meu pecado de estar 
longe dos teus caminhos. Abro a porta do 
meu coração e te recebo como meu único 
Salvador e Senhor. Te agradeço porque me 
aceita assim como eu sou e perdoa o meu pe-
cado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus 
planos para minha vida, amém”.

6º Passo: Procure uma igreja evangé-
lica próxima à sua casa.

Nós estamos reunidos na Igreja Batista da 
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro 
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.

Nossa igreja está pronta para lhe acom-
panhar neste momento tão importante da 
sua vida.

Nossos principais cultos são realizados 
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e 
18h horas. 

Ficaremos felizes com sua visita!
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