
ESTUDO DE PG ON-LINE (29/09/2020)      

Tema:   “MÁSCARAS, PECADO E RELIGIÃO”  

Quebra-gelo (5m): Você já se acostumou com o uso de máscaras nessa pandemia? 

Versículo chave: “Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, 

todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu desejo será contra 

ti, mas a ti cumpre dominá-lo.” Gn.4.7  
Cantem: “Coração igual ao Teu”  

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO: A imprensa brasileira estampou nos últimos dias de agosto deste ano dois personagens do 

universo evangélico brasileiro, com projeção na política nacional, denunciados como protagonistas de 

supostos crimes que chocaram o país. Não vamos discutir os fatos em questão, mas vamos conversar sobre os 

alertas que isso traz para nós, cristãos.  

CUIDADO COM A MALIGNIDADE DO PECADO! O pecado é muito sutil. Ele aninha-se primeiro no 

coração. No começo parece um fiapo podre, mas depois torna-se correntes grossas. No começo é apenas um 

filete d’água, depois vira um oceano. Um abismo vai chamando outro abismo. O pecado vai tomando conta 

da mente, das emoções e vai, também, determinando o comportamento. O pecado é maligníssimo. É o pior de 

todos os males. É pior do que a própria morte. O pecado afasta o ser humano de Deus, rompe sua comunhão 

com o próximo e destrói a vida por dentro. A ganância torna os homens amantes do dinheiro e por amor ao 

dinheiro, a raiz de todos os males, homens que se diziam honestos, envolvem-se com esquemas de corrupção, 

assaltam os cofres públicos, buscam enriquecimento ilícito e maculam a honra do evangelho. Como podemos 

nos proteger na malignidade do pecado em nosso coração?      

CUIDADO COM A INSACIABILIDADE DA COBIÇA! A cobiça é a mãe de muitos outros pecados. 

Nesse ventre maldito são gestados desejos perversos. Ali se aninham víboras peçonhentas que picam como 

basilisco. Aqueles que não se contentam com o que têm, vivem insatisfeitos e jamais se fartam. São sempre 

ávidos por terem mais, por querem mais e, para alcançar esses anseios egoístas, fecham os olhos à sensatez, 

tapam os ouvidos à voz da justiça e avançam, açodadamente, contra a vida, a honra, os bens, o nome e a 

família do próximo. Para consumar seus propósitos nefastos, fazem aliança com comparsas da mesma laia, e 

assim, na mesma medida que conservam as máscaras da religiosidade, são capazes das mais vis 

perversidades. Como a cobiça e a ganância podem dominar a nossa vida? 

TENHA CONSCIÊNCIA DA INEVITABILIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS! Toda causa tem um 

efeito. Todo crime tem uma consequência. O engano do pecado, porém, torna a pessoa cega e seus praticantes 

destituídos de racionalidade. O transgressor imagina que não será apanhado na prática de seus desvios. O 

pecado, porém, vai cobrar de seus súditos um preço mais caro do que gostariam de pagar, vai levá-los mais 

longe do que gostariam de ir e vai retê-los mais tempo do que gostariam de ficar. O pecado produz vergonha 

e opróbrio. O dinheiro roubado torna-se combustível para a destruição daquele que o surrupiou. O sangue 

derramado torna-se uma voz a ressoar nos ouvidos de Deus, clamando justiça. A verdade dos fatos é que o 

crime não compensa. Ele destrói tanto aquele contra quem é praticado como aquele que o pratica. O crime, 

porém, é mais perverso e mais escandaloso quando praticado em secreto por aqueles que o condenam em 

público. O crime é mais trágico em seus efeitos quando é manejado pelas mãos daqueles que se dizem 

cristãos, pois ao praticarem o que condenam, abrem caminho para que o nome de Deus seja blasfemado entre 

os descrentes. Leia novamente o texto de Gn.4.7 e comente sobre os ensinamentos que ele lhe traz.  

             

PARA FINALIZAR:  Que Deus tenha misericórdia de nós, livrando-nos de tropeços e escândalos. Que Deus 

tenha misericórdia de sua igreja, para que ela não seja levedada pelo fermento da hipocrisia. Que Deus tenha 

misericórdia da nossa nação, para que nessa terra jamais prospere a injustiça e a violência. Que Deus nos 

livre, sobretudo, daqueles crimes que vêm acobertados pelo manto da religião.  

   

DESAFIE O SEU PG A GANHAR PELO MENOS UMA PESSOA PRA JESUS AINDA ESSE ANO! 

PARTICIPE TAMBÉM DAS NOSSAS ATIVIDADES DE FORMA PRESENCIAL! 
 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


