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O QUE É PECADO? 
 

A Bíblia ensina que pecado é qualquer ação (pensamentos, palavras, sentimentos e atos) 
ou omissão que contrarie a vontade declarada de Deus, no que diz respeito à conduta do 
ser humano. É a desobediência ou desrespeito ou descumprimento ou violação das suas 
ordenanças, leis e padrões divinos, o que nos torna reprováveis aos olhos de Deus. É errar 
o alvo estabelecido por Deus, quer de forma deliberada, quer por ignorância.   
“Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da 
lei.” (1Jo 3.4)  
“Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando.” (Tg 4.17) 
 
 

A Bíblia utiliza vários termos para designar o pecado humano, tais como, Concupiscência, 
Depravação, Desobediência, Engano, Erro, Falta, Impiedade, Iniquidade, Injustiça, Mal, 
Maldade, Malignidade, Perversidade, Rebeldia, Rebelião, Transgressão etc. 
“Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou 
desobediência recebeu justo castigo,” (Hb 2.2) 
“Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.” (Sl 51.2) 
“Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a 
iniquidade.” (Mt 7.23) 
“cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade; possuídos de inveja, homicídio, contenda, 
dolo e malignidade; sendo difamadores,” (Rm 1.29) 
“No seu coração há perversidade; todo o tempo maquina o mal; anda semeando contendas.” (Pv 
6.14) 
“Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos 
do lar.” (1Sm 15.23a) 
“Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de 
violência e engano a casa dos seus senhores.” (Sf 1.9) 
“A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a 
verdade pela injustiça;” (Rm 1.18) 
“Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.” (Sl 19.12) 
“porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba 
da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.” (1Jo 2.16) 
“As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o SENHOR.” (Ez 16.58) 
 
 

A Bíblia ensina que o pecado tem procedência diabólica:  
“Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. 
Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo.” (1Jo 3.8) 
 
 

A Bíblia ensina que o pecado atinge toda a raça humana, a partir de Adão e Eva:  
“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, 
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.” (Rm 5.12) 
“todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há quem faça o bem, não há nem um 
sequer.” (Rm 3.12) 
“pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,” (Rm 3.23) 
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A Bíblia ensina que o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna:  
“porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 
Jesus, nosso Senhor.” (Rm 6.23) 
“e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o 
Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não 
conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes 
sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder,” 
(2Ts 1.7-9) 
 
 

A Bíblia ensina que há um pecado imperdoável:  
“Por isso, vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens; mas a blasfêmia 
contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, 
ser-lhe-á isso perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, 
nem neste mundo nem no porvir.” (Mt 12.31-32)  
 


