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COMO VENCER O PECADO?
Texto: Colossenses 3: 1 a 10

O pecado não é uma coisa ruim de ser feita, muito
pelo contrário é muito bom, é contagiante, envolvente
e atraente. Nos seduz, mas as conseqüências são
desastrosas, por isso temos uma urgente
necessidade de lutar contra o pecado.

O tema “PECADO” é muito amplo, por causa disso temos uma
área na teologia que estuda somente o PECADO. Nós não
vamos estudar tudo sobre pecado, vamos ser mais práticos.
Diante da Bíblia vamos ver uma forma de vencer o pecado.
A 2 ou 3 séculos atrás a Igreja se preocupava mais com o
pecado. Hoje já não se fala muito sobre PECADO nas igrejas
por ser um tema que constrange e é desconfortante, pois
todos nós somos pecadores.
No mundo inteiro todas as pessoas de todas as culturas e em
todas as épocas, falam de pecado. A mais de 4.000 anos
atrás já se estudavam sobre o pecado.

Do texto que lemos podemos retirar algumas orientações para vencer a luta contra o pecado.
1) O que devemos fazer?

Devemos fazer uma verdadeira guerra contra o pecado. Colossenses 3: 5 a 10
O PECADO não é uma coisa com que podemos conviver ou se adaptar a ele.
O lema do Estados Unidos é: “Não negociamos com terroristas”. O nosso lema deve ser: “Não negociamos com o pecado”.
A guerra é para matar o pecado nas nossas vidas.
2) Por que devemos fazer?

O porquê de fazer uma verdadeira guerra contra o pecado está bem claro no texto em que lemos. Colossenses 3: 6
A prática do pecado pertence à velha vida. Devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem.
3) Como devemos fazer?

Existem algumas práticas para deixar de pecar como a prática adotada pelos católicos chamada PHN (Por Hoje Não). Seria se
esforçar para não pecar por um dia. Como é a idéia do (AA) Alcoólicos Anônimos (não beber por hoje). Vencer um dia de cada vez.
Será que conseguiríamos viver uma vida sem pecados, adotando essa ou qualquer outra prática? Pra responder essa pergunta
devemos ler Romanos 7: 19 a 25.
Conclusão: “ Sem Jesus Cristo somos nada ”
Paulo desabafa no versículo 25 de Romanos 7 quando diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
Não adianta tentarmos fazer nada sozinhos. No texto que lemos inicialmente Colossenses 3: 1,2 e 3 fala sobre buscar as coisas de
cima, sem elas não podemos vencer o pecado, esse câncer que nos separa de Deus.
Se quisermos vencer o pecado temos que olhar para Deus e não para o pecado, pois a força pra vencer o pecado não vem de nós
mesmos, mas do próprio Deus.
Só há um caminho para buscar as coisas que vem de cima como está na Bíblia em Colossenses 3: 1 e 2. Esse caminho é através
da Palavra de Deus e da Oração, somente mergulhando na leitura da Bíblia e mantendo uma vida de oração é que nos
fortaleceremos e conseguiremos vencer o pecado.
Deixe que o Espírito de Deus dirija a sua vida e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Galatas 5:16.
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