
HAMARTIOLOGIA
TEOLOGIA SISTEMÁTICA II



A RELAÇÃO ENTRE O PECADO E AS 
DEMAIS REFLEXÕES TEOLÓGICAS



Pecado: reflexões 
teológicas

Natureza de Deus: Deus é perfeito?


Natureza humana: julgados segundo o padrão 
divino?


Salvação: há responsabilidade no homem?


As pessoas são inclinadas ao bem ou ao mal?



AGOSTINHO E 
PELÁGIO
DESENVOLVIMENTO 
HISTÓRICO



Desenvolvimento histórico

Agostinho:


“Para Agostinho, a total soberania de Deus 
e as idéias da genuína responsabilidade e 
liberdade do ser humano devem ser 
simultaneamente defendidas 
[…]” (MCGRATH, 2015, p. 506)



Desenvolvimento histórico
Agostinho:


Teve de combater dois tipos de heresia:


Maniqueísmo, representava uma forma de 
fatalismo (que atraiu, a princípio, o próprio 
Agostinho) que defendia a total soberania de 
Deus, mas negava a liberdade humana;


Pelagianismo, defendia o total livre arbítrio 
do ser humano, ao mesmo tempo em que 
negava a soberania de Deus.



Desenvolvimento histórico
Agostinho:


Adão possuía livre-arbítrio;


Após a queda, o homem ainda possui liberdade, 
mas inclinada para o pecado (“balança”);


Incapacidade de escolher e fazer o bem;


Graça = João 15:5; favor generoso e totalmente 
imerecido.



Desenvolvimento histórico
Pelágio:


Reagiu a ênfase de Agostinho na depravação radical do 
homem;


Ênfase na liberdade de escolha humana;


Entende essa liberdade como dom de Deus;


Não herdamos a depravação e culpa de Adão;


Graça = livre-arbítrio; compreensão de Deus pela razão 
humana; Lei mosaica; exemplo de Cristo;


Possibilidade de viver sem pecar / mérito.



“[Em vez de considerar os mandamentos de Deus como 
privilégio]... lamuriamos a Deus e dizemos, “Isso é muito 
duro! Isso é difícil demais! Não podemos fazê-lo! Somos 

apenas humanos e, portanto, somos impedidos pela 
fraqueza da carne!”. Que loucura! Que ostensiva presunção! 

Ao agir assim, acusamos o Deus da sabedoria de dupla 
ignorância — ignorância de sua própria criação e de seus 

próprios mandamentos. Seria como se Deus, esquecendo-
se da fragilidade da humanidade— a qual, afinal de contas, 
foi criada por ele mesmo! — nos tivesse ordenado algo que 
não pudéssemos fazer. E, ao mesmo tempo (que Deus nos 
perdoe!), imputamos ao justo injustiça e crueldade àquele 

que é santo, primeiro, ao reclamar que Deus nos ordenou o 
impossível e, segundo, por imaginar que alguns serão 

condenados por Deus pelo que não poderiam evitar; de 
forma que — e essa é a blasfêmia suprema! — concebe-se 
que Deus esteja buscando nossa punição, em vez de nossa 

salvação.”
––Pelágio (MCGRATH, 2010, p. 531)



Desenvolvimento histórico
Agostinho:


Devido a controvérsia pelagiana, as implicações da doutrina da graça 
tornaram-se evidentes;


A graça, de acordo com Agostinho, apenas permanece graciosa se não 
é nada mais nada menos do que um presente;


A graça reflete a liberalidade ou benevolência daquele que a concede 
(Deus);


Mas esse presente, no entanto, não é dado a todos;


Assim, a graça é concedida somente a alguns;


A graça, requer, portanto, o reconhecimento da particularidade da 
graça, em vez de sua universalidade.



Desenvolvimento histórico
Conclusão do pensamento de Agostinho:


Toda a humanidade foi corrompida pelo pecado e não consegue 
se libertar de seu domínio;


Apenas a graça tem o poder de libertar a humanidade;


Contudo, a graça não é concedida a todos, de uma maneira 
universal, ela é dada somente a alguns;


Como resultado, somente esses serão salvos — esses a quem se 
concede a graça;


Para Agostinho, a predestinação envolve o reconhecimento de que 
Deus não concede os meios de salvação para aqueles que não 
foram eleitos.



“A natureza humana foi, com certeza, originalmente criada sem 
culpa e sem pecado (vitium); mas essa natureza, que cada um 
de nós agora herda de Adão, precisa de um médico, pois está 

enferma. Tudo o que ela tem de bom, por meio de sua 
concepção, vida, sentidos e mente, é proveniente de Deus, seu 
criador. Mas a deficiência que ofusca e incapacita todas essas 
excelentes habilidades naturais, motivo pelo qual essa natureza 
precisa ser iluminada e restaurada, não tem origem no criador 

irrepreensível, mas no pecado original, cometido por intermédio 
do livre arbítrio (liberum arbitrium). Por essa razão, nossa 

natureza culpada está sujeita a uma punição justa. Pois se agora 
somos uma nova criatura em Cristo, éramos, antes, filhos da ira, 
como todos os homens. Mas Deus, que é rico em misericórdia, 

devido ao grande amor com que nos amou, mesmo quando 
estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ressuscitou-

nos para a vida em Cristo, por meio de cuja graça somos salvos. 
Mas essa graça de Cristo, sem a qual nem as crianças nem os 
adultos podem ser salvos, não é concedida como recompensa 
por méritos próprios, mas é gratuitamente (gratis) concedida e, 

por esse motivo, é chamada graça (gratia)”
–Agostinho (MCGRATH, 2010, p. 510)



Desenvolvimento histórico
Condenação do pelegianismo em 431 - Concílio de Éfeso;


Porém predominou um semipelagianismo (sinergismo) - Deus e o 
indivíduo realizam juntos o que precisa ser feito para salvação;


Sínodo de Orange, em 529, condena o sinergismo, mas não insiste na 
predestinação absoluta nem na graça irresistível;


“É importante observar que Agostinho destacou que isso não 
significava que alguns eram predestinados à condenação. Significava 
que Deus havia escolhido alguns dentre a massa da humanidade caída. 
Os poucos escolhidos foram certamente predestinados à salvação. O 
restante não foi, de acordo com Agostinho, efetivamente condenado à 
perdição; eles meramente não foram eleitos para a 
salvação.” (MCGRATH, 2010, p. 531);



Vídeo



O QUE É PECADO?



O que é Pecado?
Quando se estuda a doutrina do pecado precisamos 
primeiramente compreender que não se trata 
simplesmente de atos errados;


Trata-se de uma disposição interior que nos inclina para 
atos errados;


Pecado é, portanto, “qualquer falta de conformidade, 
ativa ou passiva, com a lei moral de Deus. Isso pode ser 
uma questão de ato, de pensamento ou de disposição 
ou estado interior” (ERICKSON, 1997, p. 238).



O que é Pecado?

Pecado é rebelião e desobediência;


Pecado implica incapacidade espiritual;


Pecado é o cumprimento incompleto dos padrões 
de Deus;


Pecado é colocar outra coisa no lugar de Deus.



QUAL A ORIGEM DO 
PECADO?



De onde veio o pecado?

Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus 
não pecou e não deve ser culpado pelo pecado;


Foi o homem quem pecou, os anjos quem 
pecaram, e nos dois casos o fizeram por escolha 
intencional e voluntária;


Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra 
o caráter de Deus;



De onde veio o pecado?
“Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são 
juízo; Deus é fidelidade, e não há nele injustiça; é justo e reto” (Dt 
32:4);


Abraão pergunta com verdade e força nas palavras: “Não fará 
justiça o Juiz de toda a terra?” (Gn 18:25);


E Eliú diz com justiça: “Longe de Deus o praticar ele a 
perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça” (Jó 34:10);


De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça: “Deus 
não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta” (Tg 
1:13).



MAS COMO O PROBLEMA DO 
PECADO SE INICIOU PARA O 
HOMEM?



CONCEPÇÕES SOBRE A 
ORIGEM DO PECADO



NATUREZA ANIMAL



Natureza animal
Homem como evolução dos animais;


Impulsos animais que perduram desde épocas 
remotas;


Hoje somos menos pecadores do que 
antigamente (estamos evoluindo);


Pensamento popular entre 19 e 20;


Frederick R. Tennant;



Natureza animal
Estudo crítico do Pentateuco e aceitação da 
hipótese documental estava em seu auge;


Popularidade da teoria da evolução de Darwin 
(1858 - A origem das espécies);


Religião dos hebreus como resultado de um 
processo evolutivo;


Abandono da historicidade da Queda, pois o 
relato da criação era insustentável.



“Que diremos então? A lei é pecado? De maneira 
nenhuma! De fato, eu não saberia o que é pecado, 

a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu 
não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: 
‘Não cobiçarás’. Mas o pecado, aproveitando a 
oportunidade dada pelo mandamento, produziu 

em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem 
a lei, o pecado está morto.”

–Romanos 7:7-8



ANSIEDADE POR CAUSA DA 
FINITUDE



Ansiedade por causa da 
finitude

Reinhold Niebuhr e Albrecht Ritschl;


Origem do pecado (1): da finitude humana;


Origem do pecado (2): da liberdade por ansiar por 
algo mais;


Ritschl: o alvo da religião é eliminar a contradição 
acima (1 e 2);


Niebuhr: “contingência natural” (insegurança diante 
de problemas ameaçadores);



Ansiedade por causa da 
finitude

Para superar essa insegurança existem dois 
caminhos:


Afirmação da vontade: esforço para obter 
poder tal que ultrapasse os limites da 
condição de criatura humana;


Negar o caráter limitado do conhecimento 
humano: orgulho intelectual.


Ambos prejudicam a harmonia criação;



Ansiedade por causa da 
finitude

São formas fundamentais de pecado;


Duas dimensões:


Religiosa: rebeldia contra Deus;


Moral: injustiça contra outras pessoas.



“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



Ansiedade por causa da 
finitude

Humanos = incapazes;


Porém, capazes de visualizar a possibilidade de conhecer ou fazer tudo;


Ansiedade para Niebuhr: conceito de angústia de Kierkegaard:


Desorientação diante da liberdade;


Olhar para baixo em um local alto;


Tentação de pular, mas medo das consequências;


Poder de ser e não ser = angústia;


Consciência de ser livre, porém, sujeito a limites (pré-condição do 
pecado / não é pecado em si, mas pode dar ocasião a ele).



Ansiedade por causa da 
finitude

Ansiedade para Niebuhr é:


“[…] o estado espiritual inevitável de qualquer pessoa que esteja 
na situação paradoxal de liberdade e finitude. É a experiência 
subjetiva da tentação - ‘ansiedade é a descrição interna de estado 
de tentação’.” (ERICKSON, 2015, p. 568)


Dois caminho que resultam no pecado:


Negação da finitude: orgulho e autoexaltação;


Liberdade humana: viver meramente em função dos impulsos 
particulares da natureza humana.


A finitude em si não é pecaminosa: a tensão entre a finitude e liberdade 
pode produzir fé ou pecado.



LUTA ECONÔMICA



Luta econômica
Origem na luta econômica;


Pecado da perspectiva de Êxodo 1-3;


Ênfase nas dimensões sociais e econômicas do 
pecado;


James Cone afirma: “Pecado não é 
principalmente uma impureza religiosa, mas a 
opressão social, política e econômica imposta ao 
pobre.”



“Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o 
trigo. Por isso, embora vocês tenham construído 
mansões de pedra, nelas não morarão; embora 

tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão 
do seu vinho.


Pois sei quantas são as suas transgressões e 
quão grandes são os seus pecados. Vocês 

oprimem o justo, recebem suborno e impedem 
que se faça justiça ao pobre nos tribunais.”

–Amós 5:11-12



Luta econômica
Gustavo Gutiérrez: 


Pecado é voltar-se egoisticamente para si;


Pecar é recusar-se amar o próximo 
(consequentemente o próprio Senhor);


A recusa - pessoal ou coletiva - é a suprema 
causa da pobreza, da injustiça e da opressão;


Uso da violência pelos opressores para manter o 
sistema sem equidade.



INDIVIDUALISMO E A 
COMPETITIVIDADE



Individualismo e 
competitividade

Harrison Elliott;


Pecado não é algo inato, mas aprendido;


A competitividade individualista é adquirida como 
uma “segunda natureza”, podendo ser 
socialmente modificada;


Problema se encontra na estratégia educacional;



Individualismo e 
competitividade

Educação liberal é alvo de crítica em dois pontos:


(1) Excessivamente intelectual:


+ Racional


- Emocional


(2) Individualista:


Individualmente as pessoas acham que resolverão os 
problemas da humanidade;


Razão acaba se tornando serva do desejo egoísta do 
indivíduo;


Deveria enfatizar a cooperação / objetivos de um grupo.



AS CONSEQUÊNCIAS DO 
PECADO



As consequências do 
pecado

Relacionamento com homem-Deus (vertical);


Efeitos sobre o pecador;


Relacionamentos com outras pessoas (horizontal).



RELACIONAMENTO COM 
HOMEM-DEUS (VERTICAL)



Relacionamento com 
homem-Deus (vertical)

Desfavor divino:


Impacto no relacionamento de Deus com Adão e Eva;


Deus e Israel (Oseias 9:15; Jeremias 12:8; Juízes);


NT: mentalidade da carne é inimiga de Deus 
(Romanos 8:7 e Colossenses 1:21);


“Deus não é inimigo dos pecadores nem os odeia, 
mas fica bem claro que ele se enche de ira por causa 
do pecado.” (ERICKSON, 2015, p. 584)



“Ele zomba dos zombadores, mas concede graça 
aos humildes.”

–Provérbios 3:34



“Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a 
Escritura: ‘Deus se opõe aos orgulhosos, mas 

concede graça aos humildes’.”

–Tiago 4:6



“Da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais 
velhos. Sejam todos humildes uns para com os 
outros, porque ‘Deus se opõe aos orgulhosos, 

mas concede graça aos humildes’.”

–1Pedro 5:5



Relacionamento com 
homem-Deus (vertical)

Culpa (digno de punição);


Punição;


Morte:


Física;


Espiritual;


Eterna (Mateus 25:34-40).



“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 

nosso Senhor.”

–Romanos 6:23



“Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem 
com Deus a ira, pois está escrito: ‘Minha é a 

vingança; eu retribuirei’, diz o Senhor.”

–Romanos 12:19



“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.”

–Salmo 51:4



EFEITOS SOBRE O PECADOR



Efeitos sobre o pecador

Escravidão:


Pois o que faço não é o bem que desejo, mas 
o mal que não quero fazer, esse eu continuo 
fazendo. (Romanos 7:19)



Efeitos sobre o pecador

Fuga da realidade:


Da mesma forma, como o homem está 
destinado a morrer uma só vez e depois disso 
enfrentar o juízo […] (Hebreus 9:27)



Efeitos sobre o pecador

Negação do pecado:


E Deus perguntou: “Quem lhe disse que você 
estava nu? Você comeu do fruto da árvore da 
qual lhe proibi comer?” Disse o homem: “Foi a 
mulher que me deste por companheira que 
me deu do fruto da árvore, e eu comi”. 
(Gênesis 3:11-12)



Efeitos sobre o pecador

Autoengano:


Jeremias 17:9 (coração enganoso);


Mateus 7:3 (cisco no olho do outro);


2Samuel 12:1-15 (Davi confrontado por Natã).



Efeitos sobre o pecador

Insensibilidade (fariseus como exemplo - Mt 
12:24; 23);


Egocentrismo;


Inquietude (nunca está satisfeito).



RELACIONAMENTOS COM 
OUTRAS PESSOAS (HORIZONTAL)



Relacionamentos com 
outras pessoas (horizontal)

Competitividade (Tg 4:1-2);


Incapacidade de se solidarizar (oposto de Fl 
2:3-5);


Incapacidade de amar (1Co 13).



COMO O PECADO DE ADÃO 
NOS ATINGE?



CULPA HERDADA



Culpa Herdada
Somos considerados culpados por causa do pecado de 
Adão;


Paulo explica os efeitos do pecado de Adão da seguinte 
maneira: “Portanto [...] por um só homem entrou o pecado 
no mundo, e pelo pecado, a morte, assim [...] a morte passou 
a todos os homens, porque todos pecaram” (Rm 5:12);


O contexto mostra que Paulo não está falando dos pecados 
que as pessoas efetivamente cometem no dia-a-dia, pois 
todo o parágrafo (Rm 5:12-21) trata da comparação entre 
Adão e Cristo.

W. Grudem



CORRUPÇÃO HERDADA



Corrupção Herdada
Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de 
Adão;


Além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do 
pecado de Adão, também herdamos uma natureza 
pecaminosa como conseqüência do pecado dele;


Essa natureza pecaminosa herdada é às vezes denominada 
simplesmente “pecado original”, e às vezes, mais 
precisamente, “poluição original”;


O termo “corrupção herdada” parece exprimir com mais 
clareza a idéia em vista.

W. Grudem



Corrupção Herdada
A. Na nossa natureza, carecemos totalmente de bem 

espiritual perante Deus. Não é certo dizer que 
algumas partes de nós são pecaminosas, e outras 
puras. Antes, cada parte do nosso ser está maculada 
pelo pecado - o intelecto, as emoções e desejos, o 
coração (o centro do desejos e dos processos 
decisórios), as metas e motivos e até o corpo físico. 
Diz Paulo: “Sei que em mim, isto é, na minha carne, 
não habita bem nenhum” (Rm 7:18) e “para os impuros 
e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como 
a consciência deles estão corrompidas” (Tt 1:15).

W. Grudem



Corrupção Herdada
B. Nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o 

bem espiritual perante Deus. Essa idéia está ligada à anterior. 
Não só em nós, pecadores, falta o bem espiritual, mas também 
a capacidade de fazer qualquer coisa que agrade a Deus, e 
ainda a capacidade de nos aproximar de Deus por nossas 
próprias forças. Paulo diz que “os que estão na carne não 
podem agradar a Deus” (Rm 8:8). Além disso, a respeito de dar 
fruto para o reino de Deus e fazer o que lhe agrada, diz Jesus: 
“Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15:5). De fato, os descrentes 
não são agradáveis a Deus, senão por outra razão qualquer, 
simplesmente porque seus atos não advêm da fé em Deus e do 
amor por ele, e “sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb 11:6).

W. Grudem



MODELOS



Modelos

Pelagianismo;


Arminianismo;


Calvinismo.



DIMENSÃO SOCIAL DO 
PECADO



Dimensão social do 
pecado

Ênfase na individualidade…


Mas existe uma responsabilização do mal social:


"Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. "Embora os 
seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se 
tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como 
púrpura, como a lã se tornarão. (Isaías 1:18);


Lavem-se! Limpem-se! Removam suas más obras para longe 
da minha vista! Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o 
bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem 
pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. (Isaías 
1:16-17).



Dimensão social do 
pecado

Qual a dificuldade em reconhecer o pecado 
social?


1. Não fazemos a escolha pelo mal 
diretamente (ativa);


2. Condicionado pela filiação a determinado 
grupo (sem empatia);


3. Nosso egoísmo nos impede de perceber o 
egoísmo de outro grupo (lucro).



Dimensão social do 
pecado

Mundo:


1. Sistema organizado por forças espirituais 
do mal;


2. Está sob o controle de Satanás;


3. O mundo corrompe.



Dimensão social do 
pecado

Como vencer o pecado social?


1. Regeneração (indivíduo - social);


2. Reforma (via política ou resistência pacífica 
[Martin Luther King]);


3. Revolução (substituição das estruturas).



Dimensão social do 
pecado

Considerações:


O mal precisa ser atacado em várias frentes;


É individual (regeneração), mas também 
coletivo (reformas);


Cuidado com os extremismos.



TODOS SÃO PECADORES!



“Todos se desviaram, igualmente se 
corromperam; não há ninguém que faça o bem, 

não há nem um sequer.”

–Salmo 14:3



“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".”

–Romanos 3:10-12



“Se afirmarmos que estamos sem pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não 

está em nós.”

–1 João 1:8



E QUANDO O CRISTÃO PECA?



POSIÇÃO EM 
CRISTO
SE MANTÉM?



“Portanto, agora já não há condenação para os 
que estão em Cristo Jesus…”

–Romanos 8:1



VIDA 
ESPIRITUAL 
PREJUDICADA
O PECADO AFETA NOSSA VIDA 
ESPIRITUAL? 
O PECADO AFETA NOSSO 
RELACIONAMENTO COM DEUS? 
O PECADO AFETA NOSSO 
RELACIONAMENTO COM O 
PRÓXIMO?



“pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga 
todo aquele a quem aceita como filho. 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.”

–Hebreus 12:6;9-10



E AS CRIANÇAS?



“Sei que sou pecador desde que nasci, sim, 
desde que me concebeu minha mãe.”

–Salmo 51:5



Crianças x Pecado

A experiência mostra a realidade de que as 
crianças tem a tendência ao pecado desde muito 
cedo;


Se forem salvas, não é por seus próprios méritos, 
mas pela graça de Deus em Cristo Jesus.



EXISTE PECADO 
IMPERDOÁVEL?



Existe pecado 
imperdoável?

Várias passagens bíblicas falam de um pecado 
que não será perdoado;


Jesus diz em Mt 12:31-32,  Mc 3:29 e Lc 12:10;


Blasfêmia contra o Espírito Santo.



“Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e 
blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a 
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.


Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho 
do homem será perdoado, mas quem falar contra 
o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta 

era nem na era que há de vir.”

–Mateus 12:31-32



EXISTEM GRAUS DE 
PECADO?



A PERGUNTA PODE SER RESPONDIDA 
DE MODO AFIRMATIVO OU NEGATIVO, 
DEPENDENDO DO SENTIDO QUE SE DÊ…



Negativo
Culpa legal. No tocante à nossa posição legal perante 
Deus, qualquer pecado, mesmo aquilo que nos pareça um 
pecado leve, torna-nos legalmente culpados perante Deus;


Adão e Eva aprenderam isso no jardim do Éden, onde Deus 
lhes disse que um só ato de desobediência resultaria na 
pena de morte (Gn 2:17);


E Paulo afirma que “o julgamento derivou de uma só ofensa, 
para a condenação” (Rm 5:16);


Esse único pecado tornou Adão e Eva pecadores perante 
Deus, já incapazes de permanecer na santa presença divina.

W. Grudem



Afirmativo

Conseqüências na vida e no relacionamento 
com Deus. Por outro lado, alguns pecados são 
piores do que outros, pois trazem conseqüências 
mais danosas para nós e para os outros e, no 
tocante ao nosso relacionamento pessoal com 
Deus Pai, provocam-lhe desprazer e geram 
ruptura mais grave na nossa comunhão com ele.

W. Grudem



Afirmativo
As Escrituras às vezes falam de níveis de gravidade do pecado;


Estando Jesus diante de Pôncio Pilatos, disse ele: “Quem me 
entrega a ti maior pecado tem” (Jo 19:11);


A referência é aparentemente a Judas, que convivera com Jesus 
durante três anos e, no entanto, deliberadamente o traía 
entregando-o à morte;


Embora Pilatos tivesse autoridade sobre Jesus em virtude do seu 
cargo no governo, mesmo sendo errado permitir que um homem 
inocente fosse condenado à morte, o pecado de Judas era bem 
“maior”, provavelmente por causa do conhecimento bem maior e 
da malícia associada e esse conhecimento.

W. Grudem


