O que é o pecado?
UL odeia o pecado. Porque nossos pecados nos separam
dEle. Que aqueles que pecam ganham a sua paga, a morte. Mas
o que quer dizer isso? O que é o pecado? Por acaso existe na
Palavra de Yahuh alguma definição dele? Estudemos sobre isso
agora.
A Palavra diz que você tem algo em comum com todos os
homens, mulheres e crianças que já existiram: “Porque todos
pecaram e destituídos
estão da glória de UL”
[רומיא
Romiyah
(Romanos)
3:23].
A
Palavra também diz que
ao
pecarmos
automaticamente
merecemos a penalidade
da
morte:
[רומיא
Romiyah (Romanos) 6:23
– “Porque o salário do
pecado é a morte, mas o
dom gratuito de UL é a
vida
eterna,
por
Yahushua
Ha
Mashiach”]. Mas o que é o pecado para receber como paga a morte?
Yahuh disse que os seus pecados o tem separado dEle [ ישעיהו- Yeshayahu (Isaías) 59:1,2 –
“Eis que a mão de Yahuh não está encolhida, para que não possa salvar; nem agravado o seu
ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o
vosso UL; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça”]. Ele
não pode ouvir as orações dos pecadores, Ele não pode falar a eles através de Sua Palavra, a não
ser que primeiro aja o arrependimento e que se deixem mudar em seu caminho do caminho do
pecado. Mas o que é o pecado que o tem feito separar-se de UL?
Até as pessoas que “conhecem” a Palavra não entendem o verdadeiro plano de redenção do
Eterno. Agora falarei como fala a grande maioria das pessoas que se dizem crentes: elas entendem
que deus voluntariamente permitiu que Jesus Cristo sofresse falsas acusações, humilhações,
torturas públicas e execução pública, tudo isso para que seu sangue derramado pagasse a
penalidade de morte que cada um de nós ganhou. Em outras palavras, que o “Cristo” teve que
morrer pelos pecados de todos os seres humanos, incluindo você.
Uma vez mais, o que é o pecado que você praticou, que na boca de nécios até sentenciou “Cristo” à
morte?
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Quando alguém que tenha muito
dinheiro, poder ou fama for surpreendido,
por exemplo, em um escândalo sexual ou
em algum escândalo de corrupção, seus
defensores tratam de desculpar sua ação.
Eles chegam ao ponto de parafrasear o
que foi dito pelo Mashiach repetindo o que
lemos em [ יוחנן- Yahuchanan (João) 8:7 –
“E, como insistissem, perguntando-lhe,
endireitou-se, e disse-lhes: Aquele que
de entre vós está sem pecado seja o
primeiro que atire pedra contra ela”].
Nesse momento ele estava falando aos
escribas e fariseus que o haviam rejeitado
e a uma mulher que havia sido pega
cometendo adultério. Querendo testa-lo,
eles queriam ver se o Mashiach a
condenaria ou não a ser apedrejada de acordo com a lei de Moshe. A maioria das pessoas que
citam esse o fazem para justificar más ações, mas eles nem sabem do que falam, pois não
continuam lendo para entender qual a lição desses versículos. Vamos ler mais uma parte do
capítulo, os versículos 9-11 – “Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a
um, a começar pelos mais velhos até aos últimos; ficou só Yahushua e a mulher que estava
no meio. E, endireitando-se Yahushua, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe:
Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém,
Senhor. E disse-lhe Yahushua: Nem eu também te condeno; vai-te, e não peques mais.”. Isso
é importante. Yahushua ordenou a mulher que fosse embora e parasse de pecar. Mas que quis dizer
Ele? Leiamos uma passagem da Palavra que tudo ficará claro: [ דברים- Devarim (Deuteronômio)
22:22-29 – “Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então
ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher; assim tirarás o mal de
Yashuru. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se
deitar com ela, Então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que
morram; a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher
do seu próximo; assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma
moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se
deitou com ela; Porém à moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte; porque, como
o homem que se levanta contra o seu próximo, e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a
achou no campo; a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem
achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem
apanhados, Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça cinquenta siclos de
prata; e porquanto a humilhou, lhe será por mulher; não a poderá despedir em todos os seus
dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai”]. Os
escribas e fariseus vivam tentando pegar Yahushua em alguma ação contrário a Lei de Yahuh,
portanto a resposta de Yahushua os deixou mudos, pois pela Lei teriam que estar presentes tanto o
homem como a mulher, e não apenas a mulher. Se ela foi pega em flagrante porque não trouxeram
também o homem que estava deitado com ela como diz a Lei?

A definição de pecado na Palavra de Yahuh
Muitos líderes religiosos ensinam que Yahushua morreu por nossos pecados. Eles ensinam
que Seu sangue derramado nos limpa dos pecados. Eles pregam sobre terem sido libertos da
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escravidão do pecado, mas também pregam a liberdade em relação à obediência às leis de Yahuh,
mas já percebeu que eles nunca definem o que é pecado – que eles nunca pedem para as pessoas
buscarem em suas Bíblias como UL define o pecado?
Se fosse o caso então teriam que pedir às pessoas que lessem [ יוחנן א- Yahuchanan Alef (1
João) 3:4 – “Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade; porque o pecado é
iniquidade”] e explicar o que o apostolo Yahuchanan (João) escreveu sobre o pecado. Na maioria
das Bíblias de tradução portuguesa encontraremos que o pecado é iniquidade - iniquidade significa
transgressão da lei. Mas... De que lei?
Leiamos o que nos diz o Rabino Shaul: [ רומיא- Romiyah (Romanos) 7: 7 – “Que diremos,
pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei; porque
eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás”]. E perceberá que a
lei de Yahuh é que revela o pecado. Então de que lei falava o Rabino Shaul? Observe que a lei de
que os apóstolos falam são todas as que estão contidas na Torá. Observe que no texto lido em
Romanos 7: 7 o Rabino Shaul diz que não saberia o que era concupiscência se a lei não dissesse:
“Não cobiçaras”. Esse é um dos mandamentos da lei de Yahuh que está em [ שמות- Shemoth
(Êxodo) 20: 17 – “Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu
próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma do teu próximo”]. Portanto a lei que os apóstolos emissários citaram esta na lei de Yahuh –
essa que certos lideres da cristandade dizem ter caído com a morte de Yahushua no madeiro. Todos
os apóstolos e emissários ensinaram que pecamos quando transgredimos a lei de Yahuh.
Yahuchanan (João) também escreveu “Toda iniquidade é pecado” em [ יוחנן א- Yahuchanan
Alef (1 João) 5: 17. Como os mandamentos de Yahuh são justiça [ תהלים- Tehillim (Salmos) 119:172
– “A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça”], então
iniquidade – injustiça – pecado é o oposto. Ou seja, pecado é desobedecer aos mandamentos e leis
de Yahuh.
Yaakov (Tiago) ampliou isso. Leia: [ יעקב- Yaakov (Tiago) 2:10,11 – “Porque qualquer que guardar
toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse:
Não cometerás adultério, também disse: Não matarás. Se tu pois não cometeres adultério,
mas matares, estás feito transgressor da lei”]. Observe que novamente e utilizado os
mandamentos e Leis de Yahuh para demonstrar a iniquidade, ou seja, o pecado.
Mesmo sendo possível para as pessoas viverem uma vida sem fisicamente cometer
homicídio, adultério, ou roubar, ou mentir, mesmo assim todos terão pecado. Como pode ser isso?
Porque mesmo que obedeçamos à lei ao pé da letra, podemos estar quebrantando o espírito da lei –
isso também é pecado. Shaul (Paulo) dizendo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom,
também ensinou que a lei é espiritual. Leia  רומיא- Romiyah (Romanos) 7: 12,14. Yahushua
magnificou e ampliou a letra da lei, revelando sua intenção espiritual. Leia [ מתיתיהו- Mattityahu
(Mateus) 5: 27,28 – “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém,
vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu
adultério com ela”].
O pecado começa na mente. O que pensamos será eventualmente o que faremos [ משליMishle (Provérbios) 23:7 – “Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe,
te disse ele; porém o seu coração não está contigo”]. Veja o que diz Yahushua sobre isso: “Mas,
o que sai da boca, procede do coração [mente], e isso contamina o homem. Porque do
coração procedem os maus pensamentos, mortes [6º mandamento], adultérios [7º
mandamento], prostituição, furtos [8º mandamento], falsos testemunhos [9º mandamento] e
blasfêmias [3º mandamento]”. [ מתיתיהו- Mattityahu (Mateus) 15: 18, 19].
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Yaakov (Tiago) demonstra que quando os homens cultivam maus pensamentos eles
eventualmente produzem más ações. [ יעקב- Yaakov (Tiago) 1:14,15 – “Mas cada um é tentado,
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a
concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte”].
Por exemplo, todas as guerras, toda batalha, toda peleja que já ocorreu na historia da
humanidade aconteceram e acontecerão porque os homens cobiçaram algo que não lhes pertencia.
E porque os homens têm fracassado em controlar seus desejos carnais vivemos em um mundo
destroçado por dores, sofrimentos e angustias provocada pelas guerras. Leia [ יעקב- Yaakov (Tiago)
4:1, 2 – “De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos
vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, e nada tendes; matais, e
sois invejosos, e nada podeis alcançar; combateis e guerreais, e nada tendes, porque não
pedis”].

Exemplo da cobiça concebendo o pecado
Na Palavra de Yahuh encontramos uma historia que é o exemplo trágico de como do
pensamento e cobiça de um homem foi concebido o pecado – desobediência à lei – e ocasionou a
morte. Esse homem era o Rei Dawid. Em uma primavera, ao cair da tarde, enquanto Dawid
passeava pelo terraço da casa real ele viu uma mulher que tomava banho nua. [ ב שמואל- Shmuel
Bet (2 Samuel) 11: 2]. Ao invés de desviar o olhar e colocar essa imagem fora de sua mente, ele
ficou olhando. Ele permitiu a sua mente a se entreter com maus pensamentos – Dawid desobedeceu
ao 10º mandamento da Lei de Yahuh.
Este pecado o fez perguntar por ela (v. 3). Ele descobriu que ela era Bate-Seba, a esposa de
Urias, um de seus serventes mais fiel. Porém isso não deteve a Dawid de cometer adultério com ela
(v 4), desobedecendo assim o 7º mandamento da Lei de Yahuh. Dawid também desobedeceu ao 8º
mandamento da Lei de Yahuh pois pegou o que não lhe pertencia, ou seja, a esposa de Urias. Este
pecado teve como resultado a que Dawid e Bate-Seba concebessem um filho ilegítimo (v 5). Para
encobrir Dawid tratou de enganar a Urias, que havia estado longe em batalha, lutando fielmente por
seu rei. Chamando Urias, da frente de guerra, Dawid tratou de convence-lo a que fosse dormir com
Bate-Seba, para que pensasse que o filho por nascer fosse dele (v 6-13). Essa ação fez com que
Dawid desobedecesse ao 9º mandamento da Lei de Yahuh. Como Urias se negou a dormir com a
esposa, a montanha de pecados de Dawid o conduziram até o ponto de utilizar seus inimigos para
matarem Urias (v 14-17) e assim desobedecendo ao 6º mandamento da Lei de Yahuh. O que havia
iniciado com maus pensamentos na mente logo se converteu em muitos pecados – muitas vezes
desobedecendo à Lei de Yahuh ocasionando finalmente um homicídio. Pecado sempre cresce e
piora.

Yahuh odeia o pecado – a desobediência à lei
No futuro Dawid se arrependeu, chegou a ver seus pecados da forma que Yahuh os vê, como
uma terrível desobediência à Lei – iniquidade. Podemos ler o que Dawid escreveu sobre isso no
[ תהלים- Tehillim (Salmos) 5: 4, 5 – “Porque tu não és um UL que tenha prazer na iniquidade,
nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista; odeias a todos os que
praticam a maldade”].
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Depois que UL libertou os yashurum (yisraelitas) da escravidão, alimentou, protegeu e os
ajudou lhes deu a Terra Prometida, lutou por eles nas suas batalhas, mas eles continuaram a pecar,
ou seja, continuaram a desobedecer aos mandamentos da Lei de Yahuh. Leia [ תהלים- Tehillim
(Salmos) 78: 56-59 – “Contudo tentaram e provocaram o UL Altíssimo, e não guardaram os
seus testemunhos. Mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais;
viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram à ira com os seus altos, e moveram o
seu zelo com as suas imagens de escultura. UL ouviu isto e se indignou; e aborreceu a
Yashuru (Yisrael) sobremodo”]. Yahuh não pode e não tolerará o pecado e nem os que o praticam.
Salomão, o filho de Dawid escreveu: [ משלי- Mishle (Provérbios) 15: 26 – “Abomináveis são para
Yahuh os pensamentos do mau, mas as palavras dos puros são aprazíveis”]. Isso porque UL
sabe que se os maus pensamentos não forem eliminados sempre produzirão más ações. Veja o que
diz o profeta  ירמיהו- Yirmeyahu (Jeremias) no capitulo 44: 22, 23 – “De maneira que Yahuh não
podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes;
por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes,
como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra Yahuh, e não
obedecestes à voz de Yahuh, e na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes, por isso
vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Yirmeyahu (Jeremias) a todo o povo
e a todas as mulheres: Ouvi a palavra de Yahuh, vós, todo o Yashuru (Yisrael), que estais na
terra do Egito”.
O pecado – desobediência à lei de UL, nos separa de UL: Leia [ ישעיהו- Yeshayahu (Isaías)
59: 2 – “Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso UL; e os vossos
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça”]. e  ירמיהו- Yirmeyahu (Jeremias)
escreveu: 5: 25 – “As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam
de vós o bem”.
Quando Yahuh usou seu profeta Natã para confrontar Dawid, Dawid rogou a UL: Leia [ תהליםTehillim (Salmos) 51: 11 – “Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu
espírito de santidade”]. Dawid reconheceu sua transgressão – sua desobediência a Yahuh,
dizendo: Leia [ תהלים- Tehillim (Salmos) 51:3, 4 – “Porque eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é
mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares”]. Dawid
implorou a Yahuh dizendo: Leia [ תהלים- Tehillim (Salmos) 51:1, 2, 7, 9, 10 – “Tem misericórdia de
mim, ó Yahuh, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a
multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me
do meu pecado. (...) Purifica-me com hissope, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do
que a neve. (...) Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó UL, um coração puro, e renova em mim um espírito reto”].
O que significa pecar – desobedecer à lei?
Quando a Bíblia diz: “porque todos pecaram” quer dizer que todo mundo desobedeceu à lei
de Yahuh.
Quando a Bíblia diz: ‘a paga pelo pecado é a morte” quer dizer que ao ser desobedecida a
lei de Yahuh, automaticamente se herda a penalidade da morte. Quando UL diz que os seus
pecados o separam Dele, Ele está falando de você desobedecendo às Suas leis.
Então amados, pecado é a desobediência à Lei de Yahuh!
Sérgio Tagliavini Júnior
www.benefrayim.org.br
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