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O assunto que vamos abordar neste estudo, visa trazer luz ao teu entendimento, mostrando que nunca estivemos em 
pecado. Para que possamos entender nossa posição atual diante de Deus, primeiramente vamos definir o que era o pecado. 

Pecado - Substantivo masculino.
Violação de um preceito religioso.
Desobediência a qualquer norma ou preceito; falta, erro.

"aula 008” 

"a destruiÇÃo do pecado"

Porque serei misericordioso para com suas 
iniquidades, E de seus pecados e de suas 
prevaricações “não me lembrarei mais”.  
HEBREUS. 08: 12.

Havia uma regra, um preceito, o qual sendo violado (a) constituía falta 
grave, e esta ação denominava-se; pecado. A regra em questão 
chamava-se lei de Moisés. 
A ação de pecar era algo tão serio, que ao violar essa regra, o individuo 
podia perder sua vida. Por isso Paulo definiu que este pacto, como um 
ministério de morte. E se o “ministério de morte” gravado com letras em 
pedras foi com glória... 2ª CORINTIOS. 3: 7.

Deus então em sua imensa sabedoria. decide dar um fim a esse pacto, 
com esse ato o seu intento é tirar (a ação), o pecado desta terra. Ele 
anuncia isso através do profeta Zacarias, vejamos esta preciosa 
evidência:

Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué; sobre esta pedra 
única estão sete olhos; eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o 
Senhor dos Exércitos, “e tirarei o pecado desta terra num só dia”. 
ZACARIAS 3: 9.

Ao fazer isso ele coloca o homem em uma posição, na qual jamais pode 
ser encontrado em pecado, pois ao extinguir a lei, a regra, o 
mandamento; não há mais a possibilidade de infringi-lo (a).
Se não existe mais, como sofreremos punição?

De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a 
fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez 
se manifestou, para “tirar o pecado” pelo sacrifício de si mesmo. 
HEBREUS. 9: 26.

Porque “o fim da lei” é Cristo para justiça de todo aquele que crê. 
ROMANOS. 10: 4.

Com este sacrifício ele nos fez perfeitos para sempre:

Porque com uma única oferta, fez perfeitos para sempre aos 
santificados. HEBREUS. 10: 14.

Estamos sem rugas e sem manchas, “irrepreensíveis” diante de Deus.

Para que sejamos encontrados em pecado, Cristo teria que ter falhado 
em sua morte e ressurreição. Se você crê nesse sacrifício, também tens 
que crer que jamais pecou ou que um dia poderá pecar.

“E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã; e ainda estais em vossos 
pecados”. 1ª CORÍNTIOS. 15: 17.
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ESCREVA "F" PARA FALSO E "V" PARA VERDADEIRO:

O PECADO NÃO EXISTE MAIS (     )

O FIM DA LEI É CRISTO (     )

O PECADO FOI TIRADO DA TERRA EM UM DIA (     )

HOJE ESTAMOS PERFEITOS PARA SEMPRE (     )

A LEI ERA UMMINISTÉRIO DE MORTE (     )
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