MORTOS PARA O PECADO
Texto: Rm 6.11-14
Introdução: Quando Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, Ele o fez na certeza de que os
que aceitassem o seu desafio, assumiriam uma postura totalmente antagônica com relação ao pecado.
Paulo ordena: "considerai-vos como mortos para o pecado". Portanto, o que nos é necessário fazer
para morrermos totalmente para o pecado?

I. FORMAR BASES SOBRE A PALAVRA DE DEUS
1. Abraão foi convidado a deixar a sua terra, parentela, Gn 12.1 “Ora, o Senhor disse a
Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei”.

2. A andar na presença de Deus e a ser perfeito, Gn 17.1 “Quando Abrão tinha noventa e nove
anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda em minha presença, e sê perfeito”

3. Davi escondeu a Palavra no coração, Sl 119.11;105 “Escondi a tua palavra no meu coração,
para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho”.

4. Pedro lançou a rede mediante a palavra de Jesus, Lc 5.5 “ Ao que disse Simão: Mestre,
trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos; mas, sobre tua palavra, lançarei as redes”.

5. As palavras de Jesus jamais passarão, Mt 24.35 “Passará o céu e a terra, mas as
minhas palavras jamais passarão”.

II. VIVER EM TOTAL E PERMANENTE VIGILÂNCIA
1. Em todo o tempo, Lc 21.36 “Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de
todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do homem”.

2. Em todas as coisas, 1 Tm 4.12 “Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os
fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza”.

3. Em nossa conduta, Sl 119.9 “Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o
de acordo com a tua palavra”. Pv 4.25-27 “Dirijam-se os teus olhos para a frente, e olhem as tuas
pálpebras diretamente diante de ti.26 Pondera a vereda de teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos.27
Não declines nem para a direita nem para a esquerda; retira o teu pé do mal”.

Ef 5.15,16 “Portanto, vede

diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, 16 usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus”.

4. Contra a tentação e o pecado, Mt 26.41 “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca”. Mc 14.38 (idem); Lc 22.46 “e disse-lhes: Por que
estais dormindo? Lenvantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação”. 1 Co 10.12 “Aquele, pois, que
pensa estar em pé, olhe não caia”.

5. A bênção de vigiar, Mt 25.10 “E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam
preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta”. Lc 12.37 “Bem-aventurados aqueles
servos, aos quais o senhor, quando vier, achar vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará
reclinar-se à mesa e, chegando-se, os servirá”.

III. CONSIDERAR QUE AQUELE QUE MORRE PARA O PECADO:
1. Não faz mais o que quer, Rm 6.6-8 “Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. 7 Pois quem está morto está
justificado do pecado. 8 Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos”

2. Está morto para o mundo, Cl 3.3 “porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em
Deus”.

3. É nova criatura, 2 Co 5.17 “Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas
já passaram; eis que tudo se fez novo”

4. Pertence a Cristo, Gl 5.24 “E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas
paixões e concupiscências”.

IV. TER NO CORAÇÃO A DETERMINAÇÃO DE SER FIELA DEUS
1. Daniel decidiu não se contaminar, Dn 1.8 “Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe
concedesse não se contaminar”.

2. José fugiu do pecado, Gn 39.12 “ Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo! Mas
ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora.”.

3. Jó decidiu ser fiel, Jó 13.15 “Eis que ele me matará; não tenho esperança; contudo defenderei os meus
caminhos diante dele”.

4. Paulo decidiu que nada e ninguém o separaria do amor de Deus, Rm 8.35-39 “Quem nos
separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou
a espada?36 Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados como
ovelhas para o matadouro.37 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.38
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem
futuras, nem potestades,39 nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do
amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”.

CONCLUSÃO: Quando Deus nos exorta acerca dos nossos pecados não é porque Ele está
querendo nos excluir de Sua presença, mas sim que tomemos a decisão certa de lançar mão do
único meio que nos pode redimir: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. ...E o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado" (1 Jo 1.9,7b)

