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O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?

1. ABSTRACT.1
This study is based on the bible. We are writing to
demonstrate the error of doctrines, which preach total
depravity and transmission of Adam's sin to all mankind.
Sinful inheritance does not exist within the bible.
Transmission of sin among humans is pure rational invention,
it is theology disconnected from biblical truth.

2. NOTE.
We recommend that you also use the translation tool:
https://translate.google.com.br, so you can read and hear
this work in their language of preference. Copy and paste
within this translator and can read and hear in their native
language. The translator translates to over a hundred
different languages. Find the one that suits you.

3. INTRODUÇÃO.
Os protestantes de uma forma geral aceitaram o “dogma”
da existência do pecado original de Adão. Um pecado que seria
retransmitido de humanos para humanos, a partir de Adão.
Todavia, é impressionante como a maioria dos protestantes
NÃO ADMITE O BATISMO DE CRIANÇAS o qual foi criado para livrar
as crianças do pecado original de Adão.2
1

RESUMO EM PORTUGUÊS.

Este estudo tem como fundamento a bíblia. Nós estamos escrevendo para demonstrar
o erro das doutrinas as quais pregam total depravação e transmissão do pecado de Adão
para toda a humanidade. Herança pecaminosa não existência dentro da bíblia. Transmissão
de pecado entre humanos é pura invenção racional, é teologia desconectada da verdade
bíblica.
A maioria das linhagens protestantes entende muito bem que batismo não salva, nem
liberta a ninguém, é uma ordenança tipológica, devemos fazê-la, mas o que salva é crer,
viver por fé. (leia ROMANOS 6 E MARCOS 16:16)
2

Também entendem a necessidade de CRER E SE ARREPENDER para poder ser batizado. Somente
quem tem discernimento poderá vir a crer e se arrepender. NO ENTANTO, CONCORDAM COM O
ERRO DA EXISTÊNCIA DE UM PECADO ORIGINAL O QUAL É UM DOGMA SEM BASE BÍBLICA.
Os protestantes aceitaram o dogma católico pela metade.
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Pois é, muitos protestantes ADMITEM A EXISTÊNCIA DO
PECADO ORIGINAL DE ADÃO, ao ponto de rebatizá-lo com o nome
de TOTAL DEPRAVAÇÃO.
Neste trabalho estaremos comprovando pelas sagradas
escrituras que homem algum herda pecado de outro homem.
No próximo item falaremos sobre alguns princípios do mal –
O TAL PECADO.

4. UM POUCO SOBRE PECADO - O QUE É O PECADO.3
AFINAL, essencialmente, o que é o pecado, o que é o Mal?
RESPOSTA: O pecado é um erro, um desacerto, um desencontro entre
um ser espiritual4 e o reino de Deus.
Pecar é errar quanto a Deus e seu reino de vida. Quando erramos
quanto a Deus acabamos por entrar noutro reino/ noutro alvo: o
reino de trevas do inimigo de Deus.
Encontramos na bíblia algumas informações sobre pecado, por
exemplo:



Uma

definição

Qualquer

que

de

pecado

comete

em:

pecado,

I JOÃO 3:4 - “
também

comete

iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade”;


O galardão/pagamento do pecado em: ROMANOS 6:23 “Porque

o salário do pecado é a morte, ...”;
 A força do pecado em: I CORÍNTIOS 15:56 Ora, o aguilhão da
morte é o pecado, e a força do pecado é a lei;

Precisamos urgentemente, largar esse dogma herético, DA MESMA FORMA QUE NÃO ACEITAMOS
O BATISMO DE CRIANÇAS.
3

Para mais informações sobre pecado leia nosso estudo: “TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO”
O homem tem corpo, alma/vida biológica e espírito. Portanto, o homem é um
ser espiritual, porque tem espírito, uma essência eterna dada por Deus.
4
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 Quem pode desfazer o pecado em: I JOÃO 3:8 Quem comete o
pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para
isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as

obras do diabo.
Continuemos:
Deus tem um reino espiritual único com suas qualidades e
características próprias. Esse reino de vida e luz é a meta, o
alvo, o lugar onde todos os seres espirituais devem viver. Todos
os seres espirituais FORAM ELEITOS PARA VIVEREM NO REINO DE DEUS. 5
O PECADO tem como principal característica o desencontro, o
desacerto, de um ser espiritual com o reino de Deus.

O mal, o pecado é tudo que aponta para o maligno e seu
reino da MORTE. Tudo que espelha/aponta para o arqui-inimigo
de Deus, e sua forma de agir, é pecado.
Podemos ainda dizer que o pecado é uma ação ou omissão
que tenha ressonância profética nas obras do arqui-inimigo de
Jesus. As más obras estão ligadas ao alvo do inimigo – a treva
espiritual.

VEJAMOS REFERÊNCIAS sobre isso:
 JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos
de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso, e pai da mentira.
Pecar é praticar atos próprios do inimigo. O mal é fazer a
vontade do inimigo. O pecado é fazer aquilo o inimigo faz.
Tudo que não está firmado em Jesus é pecado.

5

O ALVO, O FIM, O OBJETIVO DOS SERVOS É REINO GLORIOSO DE DEUS.



FILIPENSES 3:12 Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar
aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus;
FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus.
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O pecado, para Deus, é a sintonia, a comunicação, dos
atos do homem, com os atos do inimigo, e seu reino de trevas.
REFERÊNCIA SOBRE OS FRUTOS, E A COMUNICAÇÃO COM OS FRUTOS DO MAL:

 I JOÃO 3:8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o
princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do

diabo.;
 EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas
antes as condenai.

O adversário é a árvore do mal, e todos os seus frutos é
alimento para a morte espiritual. O inimigo é uma árvore
mortalmente envenenada, consequentemente, todos os seus
frutos são produtos que conduzem para a morte física e
espiritual.
Jesus disse que as árvores são conhecidas pelos frutos
que produzem.6 Entre os frutos produzidos pelo adversário
estar todo tipo de alimento maligno para a carnalidade. São
frutos de rebeldia contra o reino espiritual de Jesus.
Exemplos
de
atos
pecaminosos:
mentira,
fofoca,
murmuração, mexerico, calunia, falso testemunho, pecados
sexuais, roubo, furto, idolatria, feitiçaria, bruxarias,
homicídios, demais frutos da carne... Etc.
Precisamos discernir perfeitamente o que é o “MAL”. Se
não discernirmos “solidamente” o que é o MAL podemos está
vivendo em “comunhão” com ele mesmo sem querer.
Só podemos rejeitar o mal se discernirmos o que ele é, e
como pode se camuflar, se transfigurando em bem, para nos
confundir.
É comum achar-se que o PECADO é um punhado de coisas que
cabem numa lista do tipo: Matar, roubar, mentir, prostituir,

6

MATEUS 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque pelo

fruto se conhece a árvore.
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adulterar, fofocar, mexericar,7... Vai ficando difícil achar
mais males para incluir nesta lista...
Tendemos a nos limitar aos dez mandamentos da lei de
Moisés.8 Dez proibições/orientações já é muito. Todavia, é,
apenas, exemplo de coisas que desagradam a Deus, não é tudo.

5. O QUE SERIA O PECADO ORIGINAL DO HOMEM, ISSO
EXISTE NA BÍBLIA?
Resposta: O primeiro pecado do homem existiu. Ele foi o
pecado de Eva, e o segundo pecado registrado na bíblia foi o
pecado de Adão. Eva pecou e depois induziu Adão a fazer o
mesmo.
No entanto, já antecipando informação, NÃO EXISTE NA
BÍBLIA A HERESIA de um pecado de Adão, conhecido como pecado
original, o qual seria RETRANSMITIDO DESDE ADÃO ATÉ HOJE.
Não existe na bíblia um pecado o qual seria passado DE
HUMANOS PARA HUMANOS, de pai para filhos, por uma herança
pecaminosa maldita.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O PRIMEIRO PECADO, a desobediência
de EVA e de ADÃO:


GÊNESIS 2:16,17 E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: De toda
a árvore do jardim comerás livremente, 17 Mas da árvore do conhecimento do
bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres,

certamente morrerás;
C/C

7

ALGUNS SINÔNIMOS DE MEXERICAR/FOFOCAR: Fazer mexericos; intrigar. Propagar inimizades.

Conversar sobre outrem o difamando. Fazer fofocas. Desacreditar a alguém com falatórios. Fazer criar má
fama. Fazer perder a boa fama. Ofender com calúnias. Difamar por meio de acusações.
8

DEUTERONÔMIO 5:7-21 Não terás outros deuses diante de mim; 8 Não farás para ti imagem de
escultura, ... 11 Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; ... 12 Guarda o dia de sábado, ...16 Honra
a teu pai e a tua mãe, ... 17 Não matarás. 18 Não adulterarás. 19 Não furtarás. 20 Não dirás falso testemunho
contra o teu próximo. 21 Não cobiçarás ... coisa alguma do teu próximo.
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GÊNESIS 3: 9-13 E chamou o SENHOR Deus a Adão, e disse-lhe: Onde
estás? 10 E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu,
e escondi-me. 11 E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu
da árvore de que te ordenei que não comesses? 12 Então disse Adão: A mulher
que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 13 E disse o
SENHOR Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente
me enganou, e eu comi;



I CORÍNTIOS 15:22 Porque, assim como todos morrem em
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
NÃO PODEMOS NOS CONFUNDIR.
A expressão: “assim como todos morrem em Adão” está
falando da morte FÍSICA, da mortalidade, da temporalidade
que Adão passou a transmitir para seus descendentes.
Adão passou a ser um mero mortal e nós, por sermos filhos
de mortais, também somos mortais.
Não há nenhuma referência bíblica ensinando que herdamos
o pecado de Adão.
O pecado de Adão foi algo anterior à mortalidade que ele
passou a ter e transmitir.
O ADÃO “IMORTAL” NÃO É O NOSSO PAI. O Adão que não morria
não é o pai da humanidade, pois a imortalidade de Adão
deixou de existir no instante que ele pecou. Por
conseguinte, o Adão imortal deixou de existir no instante
que pecou.
O NOSSO PAI É O ADÃO “MORTAL”, carnal, temporal que passou
a existir depois do marco inicial gerado pelo primeiro
pecado de Eva/Adão.
A expressão: “Assim também todos serão vivificados em Cristo”
não está falando da vida da carne/do corpo/alma
biológica, MAS DA VIDA DO ESPÍRITO DO HOMEM, DA VIDA
ETERNA num reino eterno, não temporal/terreno.
Devemos ser cuidadosos com o termo “todos serão”, pois ele
é uma referência àqueles que aceitarem a Jesus.

7
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
Quem aceita o Senhor Jesus continua com a natureza
biológica de Adão, continua sujeito à morte física, por
sermos MORTAIS, por sermos, matéria finita, desta terra.


ROMANOS 5:12 Portanto, como por um homem entrou o pecado

no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens...;
É fato bíblico que o pecado e a morte do homem entraram no
mundo através de Adão.
Agora esse versículo NÃO DEVE SER USADO PARA DIZER QUE O
próprio PECADO DE ADÃO PASSOU PARA TODOS OS HOMENS. Pois, a
expressão: “a morte passou a todos os homens” está claramente

falando que “a morte passou a todos os homens” e não que o
“pecado de Adão” passou a todos os homens.
O que todo homem recebeu foi à mortalidade, foi a
capacidade de vir a morrer fisicamente.
Com o primeiro pecado, a iniquidade de Eva/Adão, a
morte alcançou os seres humanos. Entretanto, nenhum ser
humano recebeu o “próprio” pecado de Adão.
O que nós recebemos foi a condição de MORTAL, de seres
passíveis de morrer fisicamente, à semelhança de Adão.
Cada um de nós morrerá por sermos mortais, temos a
nossa própria morte, e cada um de nós pecará, porque
temos os nossos próprios pecados, temos a capacidade
racional de desobedecer a Deus. Ninguém tem os próprios
pecados de Adão.
O que passou para todos os homens FOI A MORTALIDADE FÍSICA.
Vemos também que todos PECAM por sermos pecadores, porque Deus
submeteu a todos debaixo do pecado,9 e morremos por sermos
mortais, por sermos filhos/descendentes de mortais.
NEM no versículo acima, nem em outro versículo, é afirmado
QUE O PRÓPRIO PECADO DE ADÃO PASSOU PARA TODOS OS HOMENS. O

9

TODOS ESTÃO DEBAIXO DO PECADO PARA DEUS PODER USAR DE MISERICÓRDIA PARA COM TODOS:



ROMANOS 3:9 Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos
que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado;
GÁLATAS 3:22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus
Cristo fosse dada aos crentes.
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que passou para todos os homens foi a mortalidade, a natureza
racional/pecaminosa, e não o PRÓPRIO PECADO DE ADÃO.

No próximo item descobriremos porque não herdamos pecado
nenhum, nem de Adão, nem de nossos pais.

6. O QUE HERDAMOS DA NATUREZA DE ADÃO E EVA, FOI O
PECADO DELES?
RESPOSTA: Herdamos de Adão a natureza terrena, mortal,
finita, e, com exclusividade,10 recebemos a capacidade de
desobedecer, por termos livre-arbítrio.
VEJA QUE A CAPACIDADE DE PECAR NÃO VEIO DO PRÓPRIO PECADO
DE ADÃO, nem iniciou quando eles pecaram.
A capacidade de escolher, a racionalidade, já existia
mesmo antes do primeiro pecado entrar no mundo.
A aptidão para desobedecer tem origem no LIVRE-ARBÍTRIO
que Adão recebeu de Deus.
O corpo a alma e o espirito de Adão não foram gerados a
partir de outro ser humano. Adão veio direto de Deus, e, mesmo
assim, tinha capacidade para pecar, tanto é que pecou. Pecou
porque tinha a liberdade de ação para viver por escolha
pessoal, podia exercitar o livre-arbítrio.
Se a capacidade humana de pecar procedesse de Adão e Eva,
eles não teriam praticado pecado, pois Adão não teve pai/mãe
humanos.
Pior que isso, se o pecado fosse originário de Adão/Eva
o adversário, e seus anjos, também não teriam pecado, pois
eles não são descendentes de Adão, sequer são humanos.
Como vemos o adversário, e seus anjos, e também, Adão e
Eva, todos eles, pecaram sem terem recebido pecado algum por
herança pecaminosa, de Adão, ou de outrem.
De fato, nem mesmo Eva pecou por ter sido originária da
costela de Adão. Eles todos pecaram por terem usado da

Nenhum outro ser terreno/material comete pecado. Somente o homem pode desobedecer a
Deus, somente os humanos pecam. Adão já tinha antes de pecar essa capacidade antes de
pecar. Ele já tinha o livre-arbítrio, por isso pode escolher desobedecer, pode pecar.
10
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liberdade que tinha para desobedecer a Deus, por terem livrearbítrio.
Assim, percebemos que o inimigo e seus anjos, Adão e Eva,
pecaram sem ter herdado pecado de ninguém. O que todos eles
tinham era o livre-arbítrio, a liberdade de obedecer, ou
desobedecer, a Deus.
Tanto eles como nós temos livre-arbítrio, e isso nos
potencializa a obedecer, ou a desobedecer, à vontade de Deus.
O livre-arbítrio, a capacidade racional, é inseparável
do homem.
O livre-arbítrio, a razão, esse, (a), sim, é transmitido,
(a) de pais para filhos. Na capacidade racional estar o
potencial para pecar, para desobedecer à vontade de Deus.
Portanto, concluímos que o pecado, a própria desobediência,
não vem por herança.
O que recebemos de nossos pais biológicos é a competência
para produzir o que desagrada a Deus, e nunca o próprio
produto da desobediência - o pecado, de nossos ancestrais.
A racionalidade é transmitida entre humanos, mas não se
transmite o próprio pecado o qual é fruto do exercício do
livre-arbítrio/da racionalidade, recebida. A capacidade
racional, quando praticada em oposição à vontade de Deus,
produz o pecado.
Adão e Eva passaram a ser espécime totalmente terreno,
passageiro, no instante em que racional e livremente optaram
em não obedecer à palavra de Deus.
As características “NATURAIS, TERRENAS” adquiridas por
Adão, com sua desobediência a Deus, e o que ele já tinha e
não perdeu, são retransmitidas naturalmente para toda a
humanidade, por sermos filhos de Adão. Mas, não recebemos
pecados de Adão e Eva.
Pecado é algo espiritual. A impiedade NÃO É transmissível
pelo DNA humano, nem por herança espiritual.
Não existe RETRANSMISSÃO DE atributos espirituais de
humanos para humanos. Pecado é algo de natureza espiritual,
10
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pecado não pode ser retransmitido de pai para filho. Disto se
conclui que não existe um pecado original de Adão que seria
retransmitido de forma biológica entre humanos.
Mesmo a linhagem protestante a qual admite que o homem
tenha livre-arbítrio ERRA ao admitir a existência do pecado
original o qual chamam de total depravação. Se isso existisse,
o HOMEM NÃO TERIA LIVRE-ARBÍTRIO ALGUM.
Quando alguém está totalmente morto, nada tem a fazer.
Alguém totalmente morto não teria como aceitar, nem como
rejeitar, a Jesus. Um morto não poderia pecar, por estar
morto.11
Adão e Eva perderam a natureza eterna que viviam até
pecarem, e receberam novas qualidades TERRENAS, depois que
pecaram. Por terem perdido a qualidade de vida eterna, eles
não tinham mais como retransmitir uma existência eterna porque
a perderam.
Adão e Eva passaram a ter somente características
naturais e terrenas, depois que pecaram. Esses atributos

Mais uma curiosidade sobre os ensinos da linhagem protestante arminiana: Ela prega o
poder ilimitado do sangue de Jesus. Está correto.
11

Entretanto, quando limitam a eleição para salvação ao homem que tem fé em Jesus,
e somente desses eleitos, o sangue de Jesus, lavará os pecados, ESTÃO FAZENDO UMA
LIMITAÇÃO INDIRETA NO PODER DO SANGUE DE JESUS.
Podemos dizer que as doutrinas de Armínio e de Calvino são muito próximas, muito
aparentadas, algo do tipo “irmãs univitelinas”.
Dizemos isso, não só porque Armínio era discípulo de mestres calvinistas, mas
PORQUE SEUS DOGMAS SE CONFUNDEM NA ESSÊNCIA, OU NO RESULTADO FINAL, com os ensinos de
Calvino.
Podemos chamar Armínio de um calvinista MODERADO, ou até disfarçado, POSTO SEREM
TÃO IGUAIS EM SEUS DISCURSOS, PRINCIPALMENTE, na defesa DA TOTAL DEPRAVAÇÃO, algo
inexistente na bíblia.
Alguém calvinista, que não admite o livre-arbítrio, pode facilmente fazer a defesa
de seu “dogma antibíblico da inexistência de livre-arbítrio” usando a ótica da total
depravação presente nas pregações dos pais do arminianismo, os quais pregam a existência
de livre-arbítrio.
Ainda poderia defender suas invencionices calvinistas usando os ensinos da tal
graça preexistente/precedente, para demonstrar que o homem não teria livre-arbítrio,
por causa da total depravação.

11
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naturais e terrenos são retransmitidos de forma biológica de
humanos para humanos, de pais para seus descendentes.

Pois é, todos perdem a comunhão com Deus, depois
que crescem e adquiri a racionalidade plena. Após a
tenra infância vem o despertar da consciência de si mesmo, e
do mundo em volta, vem a racionalidade e com ela a capacidade
de exercício do livre-arbítrio.
O humano depois que se torna racional tem condições de
aceitar, ou rejeitar, obedecer a Deus.
Por causa da carnalidade inevitavelmente todos os homens
irão desobedecer a Deus, tal qual Adão fez. Todavia, essa
capacidade racional é própria, faz parte, da existência
humana. O homem já tinha livre-arbítrio/racionalidade mesmo
antes de pecar.
Um bebê cresce e é despertado para a razão. Isso segundo
diz a bíblia, são “abertos os olhos”, depois que crescemos
racionalmente, e somos despertados para o mundo.
Depois que crescemos passamos a desobedecer, sistemática,
inevitavelmente, a Deus. Crescemos e somos impulsionados
pelos desejos de satisfazer os apetites da carne, em
desobediência à vontade de Deus.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA o DESPERTAMENTO DO LIVRE-ARBÍTRIO, o
DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA/RAZÃO:
 GENESIS 3:7 Então foram abertos os olhos...;
 GÊNESIS 3:5... No dia em que dele comerdes se abrirão os vossos
olhos, ..., sabendo o bem e o mal.

Todos nós morremos

por sermos herdeiros genéticobiológicos de seres terrenos, e mortais, por sermos filhos de
Adão e Eva, um casal de seres MORTAIS.12

GÊNESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado;
porquanto és pó e em pó te tornarás.
12

12
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Adão e Eva adquiriram a MORTALIDADE no instante em que
pecaram. Eles perderam a eternidade, perderam o estado de
perfeição e passaram a ser mortais, sujeitos ao tempo, no
instante que desobedeceram a Deus.

Não morremos biologicamente por temos o
pecado original de Adão, mas por sermos filhos de
seres mortais e temporais, e como tais, também, somos mortais.
Morremos por sermos filhos de uma espécie que foi
submetida ao tempo, à imperfeição e à morte. Temos as
características, os atributos de temporalidade e de
mortalidade, desde o pecado de Adão.
A estória de o homem herdar o pecado de outro homem, de
Adão, É COISA INVENTADA POR CABEÇA DE HOMEM. Essa herança
maldita NÃO é PREVISTA NA BÍBLIA.
Os efeitos NATURAIS do pecado de Eva/Adão passaram a
integrar a natureza biológico-terrena existencial DE ADÃO E
EVA, e eles passaram esses atributos a seus descendentes.
Todos13 os humanos chegarão a morrer biologicamente, morte
da alma vivente, no transcorrer da vida terrena de cada
pessoa. Isso ocorre não por já nascermos morto, por sermos
“natimortos”, mas porque Adão, o pai de todos, passou a ser
UMA CRIATURA MORTAL, uma criatura desta terra, onde tudo que
iniciou aqui tem um fim aqui.
Um filho de um ser mortal também é um ser mortal. Isso
nada tem a ver com pecado, mas com uma característica
biológico-hereditária.
Vemos isso nos demais animais e nos vegetais deste
planeta. Eles morrem por serem mortais, e não por terem
herdado o pecado de Adão, ou pecados de seus pais biológicos.

13

A bíblia aponta pouquíssimas EXCEÇÕES à sentença de morte dada à natureza temporal
que Adão passou a ter, quando pecou. Exemplos de exceções à sentença de morte biológica:
Enoque, Elias... Alguns servos que estiverem vivos durante o arrebatamento do corpo de
Cristo.

13
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O corpo e a alma/vida biológica dos seres vivos desta
terra morrem não por nascer com o pecado de Adão e Eva, mas
por serem, “pó”, “partículas” desta terra finita.
Adão e Eva antes de pecarem não eram mortais por estarem
diretamente ligados à fonte da vida eterna, estavam em
comunhão com o Deus eterno.
Com o advento do pecado, o qual faz separação 14 entre
Deus e o homem, Adão e Eva foram separados do Deus eterno,
perderam a eternidade que é um atributo de Deus.
A morte biológica dos animais e dos vegetais NÃO é
consequência do pecado de Adão.
Os demais seres vivos, animais e vegetais já eram mortais,

antes de Adão e Eva pecarem.

Como sabemos eles não
receberam NADA como herança genética de Adão/Eva.

Os demais seres desse mundo não eram
eternos, como Adão e Eva eram até o momento
que pecaram.
É um engano achar que os animais e os
vegetais não morriam. Quem não morria até o
primeiro pecado entrar no mundo era Adão e
Eva.
A MORTE a qual ENTROU NO MUNDO A PARTIR DO
PECADO DE EVA/ADÃO FOI A MORTE DO SER HUMANO.
Quando Deus falou com Adão para não comer
de certa árvore o que o Senhor disse? Ele disse
no dia em que dela (tu) comeres, certamente (tu)

ISAÍAS 59:2 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados
encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
14

14
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morrerás.15 Como visto, a sentença de morte era sobre
Adão, se ele comesse da árvore proibida.
Deus nada falou sobre morte de animais e de
vegetais, como consequência de comer da árvore do
conhecimento, pois os demais seres vivos deste
planeta já morriam.
Os animais e os vegetais já morriam, para
servirem de mantimento para Adão e Eva, mesmo antes
de Adão pecar.

Somente o homem tinha, na terra, uma
existência eterna como um atributo pessoal,
como qualidade pessoal. Essa característica de
existência eterna foi perdida no instante que
ADÃO E EVA pecaram.
Os demais seres deste mundo foram criados
como provisório-efêmeros.
Os animais e vegetais foram criados para
existir por tempo breve e determinado, e não
para existir de forma atemporal e eterna.
Portanto, já eram mortais.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE VEGETAIS
E ANIMAIS FORAM CRIADOS PARA SERVIREM DE
ALIMENTO PARA O HOMEM, portanto, já morriam
para servir de pasto para os humanos:
 GÊNESIS 1:29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê
semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há
fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. 30 E a

15

GÊNESIS 2 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal,

todo o

dela não comerás; porque no dia

em que dela comeres, certamente morrerás.
15
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animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o
réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será

para mantimento; e assim foi;
 GÊNESIS 2:9...E o SENHOR Deus fez brotar da terra toda a árvore

agradável à vista, e boa para comida; ...
Não haveria como o homem se alimentar de animais e
vegetais, de forma plena, sem matar/destruir os demais seres
vivos deste planeta.
Quando no alimentamos de algo, o matamos antes de nos
alimentarmos disso, ou no ato de nos alimentarmos dele.
Destruímos o que comemos para poder nos alimentar daquilo que
ingerimos. Não há como nos alimentarmos DA CARNE de um animal
se não os matarmos primeiro.
Os vegetais e, em especial, os animais somente não
morreria se os humanos vivessem um JEJUM eterno.
Os seres humanos se ALIMENTAVAM de tudo que foi criado.
Todo ser vivo neste mundo, exceto o próprio homem, foi criado
para servir de alimento para os humanos.
Pois bem, somos os descendentes de Adão, um mortal, e por
isso nós somos mortais.
A mortalidade humana não é porque temos “O PRÓPRIO PECADO”
de Adão, mas por sermos descendente de mortais.
O fato de sermos mortais não é porque temos o pecado de
Adão, algo registrado no reino espiritual, mas porque temos
a MORTALIDADE de Adão, algo biológico, do reino terreno,
material.
Vemos isso também hoje: Nossos filhos herdaram a nossa
genética e a nossa mortalidade da alma e do corpo. Todavia,
não herdam os nossos pecados.
Caso um humano herdasse “valores/justiças” e “contra
valores/injustiças” de seus pais biológicos haveria a
possibilidade de salvação e de condenação por herança
biológica.
16
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Os nossos descendentes herdam aquilo que é terreno, a
herança genética. Entretanto, NÃO HERDAM OS NOSSOS ATOS DE
JUSTIÇA, NEM NOSSOS ATOS DE IMPIEDADE. Pois, não há
transmissão de coisas espirituais entre as criaturas.
A única herança espiritual que existe é do CRIADOR PARA
AS CRIATURAS.
Somente Jesus pode transmitir as coisas do espírito por
ser Espírito.
Não existe diante de Deus nenhum filho justo por terem
sido gerados por pais justos. Da mesma forma, não existe
filhos com pecado porque os pais eram pecadores.
Não existem homens “com o pecado original de Adão”,
apenas, por ser filho de Adão um pecador.
O ensino racional DO PECADO original é UM DOS MAIORES
TUMOR TEOLÓGICO a impulsionar outras heresias racionais no
meio cristão.
O tumor teológico da transmissão hereditária do “pecado
original de Adão” se multiplicou, como um câncer em expansão,
dentro da igreja mãe, e, para além dos mosteiros, se alojou
noutras igrejas, em novas, e diferentes, heresias, do tipo:

 O batismo de crianças para lavar o pecado de
Adão;
 As teorias racionais da total depravação;
 O ensino da inexistência de livre-arbítrio
no homem depois do pecado de Adão;
 As

invenções

da

graça,

e

da

desgraça,

irresistível;
 Fé/graça pré-existente, para poder aceitar
a Jesus;
 Eleição para salvação por causa da fé;
 Fé por causa da eleição para salvação;
17
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 Novo nascimento antes de aceitar a Jesus
para poder ter fé – uma “fé?” Pré-existente;
 Semente santa de Maria, semente que não
transmitiu o pecado de Adão para Jesus;
 O homem é puro ao nascer, E SE QUISER, por
sua vontade e força CONTINUARÁ PURO POR TODA
A VIDA, (um

ensino herético do pelagianismo);

 Etc...
ADIANTE...
O pecado é algo espiritual, pessoal, intransmissível
geneticamente, até porque, o espírito do homem não é deste
mundo material, portanto, não pode ser transmitido de humano
para humano...
Os efeitos ESPIRITUAIS gerados pelo pecado de Adão e de
Eva são juízos próprios limitados a eles, pois Deus retribui
a cada pessoa segundo a suas obras.
Quando Adão pecou Deus não disse para Adão que ele e Eva
iriam gerar filhos “com” pecado.
O que Deus falou para Adão foi que a consequência para o
pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal
seria A MORTE,

para quem dela comesse.16

Os filhos de Adão não comeram da árvore proibida.
Portanto, a morte biológica a qual estamos submetidos advém
do fato de sermos filhos de mortais.
A MORTALIDADE que o homem tem não é porque temos o mesmo
pecado de Adão e Eva, mas porque temos a mesma MORTALIDADE
Nem você nem eu comemos da árvore do conhecimento do bem e do mau. Portanto não somos
atingidos pela condenação decorrente de comer do fruto dessa árvore. Nós morreremos por
outro motivo, morreremos porque somos filhos de pais mortais. Perguntamos: Como teríamos
o pecado de Adão se não comemos da mesma árvore que ele comeu? Somente Eva, e também,
Adão comeram da mesma árvore do conhecimento por isso somente eles dois tiveram um
pecado igual por terem feito um ato idêntico.
16

18
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adquirida por Adão e Eva quando pecaram. Eles passaram a ser
mortais e a gerar filhos igualmente MORTAIS.
Deus nada falou sobre os descendentes de Adão, ao falar
da sentença para quem comesse da árvore proibida.
O Senhor apresentou a morte como consequência pessoal,
direta para o pecado de comer da árvore do conhecimento. 17
Muitos
teólogos
com
invencionices
antibíblicas
adicionaram à sentença dada por Deus, a Adão e Eva. Tais
teólogos PREGAM que toda a humanidade teria recebido o PECADO
DE ADÃO, teríamos recebido as consequências “ESPIRITUAIS”, do
pecado de Adão e Eva.
No entanto, o que toda a humanidade recebeu foram os
caracteres “materiais, biológicos, racionais e terrenos”,
porque isso foi tudo que sobrou do antigo Adão, depois que
pecou.
Ele, depois que pecou, passou a ser somente “material,
biológico, racional”. Algo material, terreno somente poderá
transmitir, para seus descendentes, aquilo que é da sua
própria “NATUREZA TERRENA”.
Quando se fala da herança que recebemos de Adão, deve ser
entendido com muita prudência e restrição, porque muitos
lamentam a perda da eternidade, através de Adão, e isso não
é verdade. Adão recebeu e perdeu a eternidade, e não teve
eternidade para transmitir, para seus descendentes.
Quem
tem
eternidade
para
transmitir
para
seus
descendentes É JESUS, O PATRIARCA DA ETERNIDADE. Quem aceitar
a Jesus recebe o direito de ser filho do PAI DA ETERNIDADE.18
Quem aceita a Jesus como seu salvador pessoal recebe, como
herança, a vida eterna de Jesus,19 o pai da eternidade.
É arriscado até falar que a humanidade teria PERDIDO UMA
“CHANCE”, UMA OPORTUNIDADE de vir a possuir o que Adão
GENESIS 2:17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela
comeres, certamente morrerás.
17

ISAÍAS 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
19 MATEUS 19:29 E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou
terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.
18

19
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desfrutava, vivendo em comunhão com Deus. Posto que, para se
falar de perda de uma chance/oportunidade é imprescindível à
existência do “BEM OPORTUNIZADO” e do DETENTOR do direito de
receber tal oportunidade.
No caso das perdas de Adão e Eva, NÃO EXISTIA AINDA OS
seus descendentes, não existia nenhum herdeiro para receber
a herança antes dela ser perdida, quando eles pecaram.
Não podemos sequer falar de herdeiro que ainda não existe,
antes de estar no ventre materno.
Como é sabido, NÃO EXISTE herança que foi perdida porque
aquilo que já não existe não tem como ser transmitido de forma
alguma.

Chegamos a seguinte conclusão: Ninguém pode TRANSMITIR,
nem perder, o que não tem, nem temos como transmitir algo se
não há um receptor para embolsar o bem que poderia ser
transmitido.
No caso da perda da “eternidade” de Adão não há como
falar de herança se não existia os herdeiros, nem a
“eternidade” a ser transmitida para os futuros sucessores.
Ninguém recebeu a eternidade que Adão vivia porque ele
não tinha mais isso para transmitir, e também porque não
existia os descendentes antes de Adão pecar e perder a
vivência eterna que possuía, em comunhão com Deus.
Quanto ao próprio pecado de Adão isso é estritamente
pessoal, e intransmissível.
Pois bem, pecado não se transmite de humano para humano
porque iniquidade não é algo biológico. Pecado tem natureza
espiritual.
O pecado é praticado através do corpo e é conectado ao
espírito de quem pecou, enquanto estava no corpo natural,
terreno.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O ESPÍRITO DO HOMEM ESTÁ
NO CORPO E QUE o espírito do homem É QUEM RESPONDERÁ PELO
PECADO PRATICADO PELO PECADOR:


II CORÍNTIOS 5:6... Sabendo que, enquanto estamos no corpo,...;
20
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O espírito do homem está no corpo terreno.


II PEDRO 1:13... Enquanto estiver neste tabernáculo, ...;
A parte do homem que um dia sairá do “tabernáculo”, terreno
é o espírito do homem.



II CORÍNTIOS 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de
Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do

corpo, ou bem, ou mal;
O componente do homem, o espírito, é quem responderá
diante do Senhor pelo “que tiver feito por meio do corpo, ou bem,
ou mal. “


II CORÍNTIOS 5:8... Desejamos antes deixar este corpo, para habitar
com o Senhor;
O corpo físico é deixado, para traz, e virará pó da terra.
O espírito do homem é aquilo que deixa o corpo para ir
se encontrar com Deus...



I CORÍNTIOS 15:44... Há corpo natural, há também corpo espiritual.
A bíblia fala de corpo físico e de “corpo espiritual”. No dia
da primeira ressurreição, os salvos receberão corpos espirituais...

Retornando ao tema da herança de Adão, e o pecado original...
O que a humanidade herdou foram os resultantes físicobiológicas, e não houve herança de coisas espirituais, por
exemplo: Não houve herança de pecados, nem de justiças.
De fato, NÃO HOUVE TRANSMISSÃO/COMUNICAÇÃO DE PECADO NEM
MESMO ENTRE ADÃO E EVA. Cada um deles recebeu o fruto da sua
própria desobediência.
Eles viviam um “estado” de eternidade. Os dois perderam
esse “estado de eternidade” e passaram a ser mortais, ficaram
21
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desprovidos da existência eterna. Adão e Eva morreram,
posteriormente, porque os dois passaram ser mortais quando
comeram da árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do
mal.
O primeiro pecado de Adão e Eva é fato bíblico. O que não
é textualmente escrito na bíblia é a transmissão do PECADO
ORIGINAL de Adão e Eva para outras pessoas, porque isso não
existe.
Não existe pecado/culpa/morte de alguém porque o pai
desse alguém fez uma má obra.
A heresia chamada de “pecado original do pai/Adão” é um
erro teológico no entendimento da bíblia.
Dizer que o homem herda o pecado de Adão é atribuir
injustiça a Deus. Cobrar pecado de quem não cometeu seria uma
injustiça.
No entanto, a bíblia nos ensina que Deus é justo, e cobra
de cada um segundo as suas próprias obras, e não segundo as
obras dos antepassados de ninguém.
Adão e Eva pecaram, porém esses pecados não teriam como
ser transmitidos através da genética humana, e também, porque
pecado é resultado da obra de desobediência pessoal, do
próprio pecador.
A transmissão genética está limitada aos genes os quais
forma o corpo e o sangue/a alma biológica.
A herança genética não alcança o espírito do homem.
Ninguém recebe coisa alguma de natureza espiritual, através
do DNA.
O corpo e o sangue, onde reside à alma biológica, são
materiais
terrenos.
Eles
são
transmitidos
por
geração/produção deste mundo. O que é material, corpo e alma
humana, somente pode gerar o que é igualmente um componente
humano e material.

22
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Tudo que é desta terra, deste mundo, somente pode
reproduzir algo que é material, temporal, e igualmente
terreno.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A ALMA BIOLÓGICA, DOS SERES
VIVOS DA TERRA, RESIDE NO SANGUE e É PRODUTO DESTE MUNDO, por
isso nasce e morrem na terra:

 LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14
Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue;...
A vida, a alma biológica, de toda carne está alojada no sangue
biológico.20 Ela é um elemento humano terreno, reproduzido
biologicamente...
A alma do homem não é o mesmo que espírito do homem. Alma do
homem é produto deste mundo, gerado pelo homem.
O espírito do homem é um elemento eterno dado por Deus, PARA
CADA SER HUMANO.
O Espírito é produto eterno dado por Deus, para cada indivíduo.
ESTE FATO TAMBÉM NOS mostra A MENTIRA DA TEOLOGIA espiritista
DA REENCARNAÇÃO.21 Pois o homem nasce e morre uma só vez, e o espírito
desse homem retorna a Deus.
O fato de voltar a Deus não quer dizer que está salvo, mas que
irá ter um encontro com Deus para juízo de vida, ou juízo para a
confirmação da morte eterna. 22

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os

impuros;
Como vimos no verso acima, alma morre e é sinônimo de vida
bilógica terrena. A vida terrena deixa de existir com a morte da
alma.
Alma não é sinônimo de Espírito como ensinam muitos teólogos,
mundo afora.

FALAMOS SANGUE BIOLÓGICO PARA DIFERENÇAR DE SANGUE ESPIRITUAL, O ESPÍRITO SANTO DE
JESUS. Para maiores detalhes leia nossos trabalhos: “O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS” e
o “BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO.”
20

21

DETALHES SOBRE O FATO DE O HOMEM VIVER UMA SÓ VEZ, LEIA NOSSO TRABALHO: “O HOMEM VIVE
UMA SÓ VEZ”.
22

HEBREUS 9:27...Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo,...
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 DEUTERONÔMIO 28:65 E nem ainda entre estas nações descansarás, nem
a planta de teu pé terá repouso; porquanto o SENHOR ali te dará coração
agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma;
Alma desmaia. A alma perde os sentidos. A alma desfalece.

Produza a terra alma vivente
conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra

 GÊNESIS 1:24 E disse Deus:

conforme a sua espécie; e assim foi;
Alma biológica/ alma vivente é produto do reino terreno. Cada
espécie de ser vivo da terra tem a sua própria forma de vida/alma
terrena. Cada ser vivo tem o seu próprio tipo de SANGUE.

 GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma

vivente que as águas abundantemente produziram
conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua
espécie; e viu Deus que era bom;
Existem seres que são produto da terra e seres os quais são
produto aquático, tudo conforme a sua espécie.
 GÊNESIS

9:15 Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e

vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne; e as águas não se
tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne;
Toda carne, seja terrena, seja aquática, tem a sua própria alma
vivente e o seu próprio corpo material, conforme a sua espécie, sua
natureza terrena.

Por sua vez, o espírito do homem, o terceiro elemento
constitutivo do homem, NÃO É GERAÇÃO DA TERRA. Cada humano
tem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito.
O espírito do homem por ser espírito eterno, algo não
deste mundo material, somente pode ser dado por Deus, o
criador de tudo.
O Espírito do homem, por

não

ser deste mundo, não pode

ser transmitido/gerado pelo homem, nem acaba/finda com a morte
biológica do corpo e da alma biológicos.
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O espírito existirá para sempre no reino espiritual,
reino eterno, infinito. Enquanto, a alma, a vida biológica é
deste reino e finda neste mundo material, finito.
Portanto, o tal pecado original, anotado para ser cobrado
no espírito de Adão, pecado que seria transmitido
biologicamente de Adão para o resto da humanidade, não existe,
pois, o material: corpo e alma biológica humana, NÃO TEM COMO
REPRODUZIR elementos espirituais.
O DNA não pode transmitir elementos espirituais. Os meios
terrenos não podem retransmitir a justiça, nem o pecado de
ninguém.
O ser humano não tem como reproduzir, retransmitir,
ESPÍRITO, ou coisas ligadas ao espírito, para as gerações
futuras, pois espírito humano é um produto do reino
espiritual, um elemento recebido diretamente de Deus, sem
participação do homem.
Se nossos antepassados pudessem retransmitir “conteúdos
espirituais” JESUS NÃO PRECISARIA TER MORRIDO. Porque a bíblia
testemunha a existência de humanos notáveis, segundo o coração
de Deus. Homens que agradaram a Deus, que andaram com Deus,
que viram a Deus face a face.
No entanto, a justiça de alguns desses nobres
“sacerdotes” de Deus não foi imputada nem mesmo a seus
descendentes imediatos.
Alguns humanos justos aos olhos de Deus geraram homens
ímpios os quais não serviram a Deus.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ESPÍRITO EXISTE SOMENTE NO
HOMEM E É FRUTO de criação/DÁDIVA DE DEUS:


ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como era, e

o espírito

volte a Deus, que o “deu”;
O espírito do homem NÃO É fruto de REPRODUÇÃO humana. O espírito
do homem é CRIAÇÃO/GERAÇÃO/DÁDIVA de Deus. Cada ser humano recebe,
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diretamente
ESPÍRITO;

de

Deus,

o

seu

terceiro

elemento

constitutivo:

o

 ZACARIAS 12:1... Fala o SENHOR, o que... Forma o espírito do
homem dentro dele;
Os outros dois elementos presentes no homem são: o corpo físico,
e a alma/vida biológica.23
Se alma voltasse para Deus teríamos uma contradição na bíblia,
pois Deus é Deus de vivos e não de mortos.
Caso a alma mortal voltasse para Deus, o Senhor seria o Deus
das almas mortas às quais estariam voltando para Ele.
Todavia, o que voltará para Deus é o espírito eterno do homem,
e não a alma finita, nem o corpo passageiro, pois eles são elementos
biológicos do reino terreno, onde tudo que aqui nasce aqui terá
fim...

 I CORÍNTIOS 2:11 Porque,... O espírito do homem,... Nele está...;
Cada ser humano tem um espírito dado por Deus. Esse espírito
humano não é fruto de produção genética terrena, mas é fruto direto
de operação de Deus.
 JÓ 34:14 Se Ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu

espírito e o seu fôlego, 15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria
para o pó;
O fôlego no versículo acima é a manifestação da alma vivente,
da vida física no corpo humano. O que é recolhido é o espírito do
homem, enquanto a alma, ou vida terrena, ela tem fim com a morte do
corpo físico.

 NÚMEROS 16:22..., Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem,
...

23

O HOMEM, À SEMELHANÇA DE DEUS, É COMPOSTO DE Três PARTES: CORPO, ALMA E ESPÍRITO.


I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito,
e alma, e corpo,...;



HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois
gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração
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Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida biológica. Entretanto,
somente os humanos tem espírito.



JÓ 12:10 Na sua mão está

à alma de tudo quanto vive, e o
espírito de toda a carne humana;
Nesse versículo está dito claramente que existe alma em todo
ser vivo. Também aponta a existência de espírito nos humanos.
Assim, embora Deus seja Deus de tudo. Aqui temos mais uma
referência a mostrar que Deus é Deus eterno, de coisas eternas,
entre essas coisas eternas está o espírito do homem.

RETORNEMOS ao badalado erro teológico, a heresia
chamada de “pecado original de Adão”, por alguns, e
denominada de “total depravação” por muitos
protestantes...
O dito pecado original era, inicialmente, um ensino da
igreja secular.
A heresia com o nome de “pecado original de Adão”, embora
seja originária da igreja secular, foi assimilado, sem maiores
análises, pela maior parte dos cristãos protestantes.
A maioria dos protestantes engoliu essa “palha racional”
e herética como se fosse o pão genuíno, vindo da palavra de
Deus.
Mais que isso, o protestantismo construiu verdadeiros
castelos, de areia teológica, em cima do ensino racional do
tal pecado original de Adão.
A tese racional da existência de um pecado original que
teria sido transmitido desde Adão para toda a humanidade, NÃO
EXISTE NA BÍBLIA. Esse erro é fruto da razão humana a qual
gerou um erro no entendimento da bíblia, tendo como fundo o
pecado e a queda de Adão e Eva.
Como um ABISMO CHAMA OUTRO ABISMO, a heresia do ensino
sobre o pecado de Adão gerou outras heresias, tanto no meio
religioso em geral quanto no meio protestante.
27
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O protestantismo ao assimilar o erro da igreja secular
sobre o pecado original de Adão o rebatizou com o nome de
TOTAL DEPRAVAÇÃO, através dos seguidores de diferentes ramos
teológicos protestantes.
Muitos teólogos defensores da total depravação também
atribuíram a Deus a responsabilidade pelo pecado do homem.
Significativa porção dos protestantes aceitou o ensino
herético do pecado original, e acrescentaram QUE A CULPA do
pecado do homem seria DE DEUS, POR TER CRIADO SERES TOTALMENTE
DEPRAVADOS, e já DESTINADOS AO LAGO DE FOGO.
ADIANTE...
Muitos teólogos torceram o entendimento de alguns
versículos, e passaram a ensinar um tipo de pecado inexistente
na bíblia. NÃO EXISTE PECADO POR TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA, de
pai para filhos. Não existe pecado apenas por sermos
descendente de um pecador.
O PECADO NÃO É ALGO BIOLÓGICO. Portanto, não pode ser
transmitido de homem para homem, biologicamente, por herança
genética.
A bíblia ensina que o pecado dos pais não é
replicado/reproduzido no corpo, alma ou espírito dos filhos.
A sagrada escritura ensina que o Espírito de cada pessoa
vem diretamente de Deus, portanto, o espírito de cada pessoa
não entra na transmissão hereditária humana desde ADÃO E EVA,
como hereticamente ensinam os defensores do pecado original
e da total depravação.
A bíblia ensina que pecado é fruto da conduta comissiva,
ou omissiva, do pecador. O pecado é resultado do ato do
próprio pecador, e nunca de terceiros.
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Além do pecado por ação24 ou omissão25, poderia haver um
tipo de pecado por participação,26 no pecado alheio. Mas,
neste caso, na maioria das vezes, resulta em pecado autônomo.
Exemplo de participação pecaminosa: Mexericar sobre o pecado de
alguém resulta em novo pecado, para quem fofocou.27 Espalhar
coisas sobre outras pessoas produz o pecado abominável da
fofoca, um pecado tão grave que poderá impedir a salvação de
alguém.28
Pois bem, pelo ensino racional da transmissão de pecado
entre humanos, todos os humanos teriam “o pecado original de
Adão”, sem ter de fato pecado. O pecado original seria um
pecado por herança maldita, e não por um ato de desobediência
à vontade de Deus.
Muitos teólogos defensores do pecado adâmico estão
pregando contra a bíblia, pois pecado é fruto de uma ação, ou
omissão, intencional, pessoal e intransferível. Não existe,
numa pessoa, o pecado por ação, ou por omissão, de outra
pessoa. Não existe PECADO de um filho apenas porque seus pais,
(Adão e Eva), pecaram.

Que a desobediência de Adão e a consequente queda
dele afetou a natureza existencial “terrena” de todos
os humanos e um fato bíblico. Todavia, não afetou a
natureza existencial “ESPIRITUAL”, “eterna” do

24

Exemplo de pecado por ação: Não podemos matar uma pessoa, nem aborrecer as pessoas.
Se alguém mata, ou aborrece uma pessoa, estará cometendo o pecado de homicídio, um
pecado por ação.
25

Exemplo de pecado por omissão: Os pais têm obrigação de educar os filhos, com amor e
DISCIPLINA, no caminho do Senhor, inclusive fustigando quando os filhos desobedecerem.
Uma obrigação imposta pela palavra de Deus. SE OS PAIS SE OMITEM em CUMPRIR a OBRIGAÇÃO
de ensinar e corrigir seus filhos ESTÃO “PECANDO por omissão, em cumprir a palavra de
Deus”.
26

I TIMÓTEO 5:22..., Nem participes dos pecados alheios; conserva-te a ti mesmo puro.

PROVÉRBIOS 6:16,19...O SENHOR... A sétima a sua alma “abomina”:... O que semeia contendas entre
irmãos.
27

APOCALIPSE 21:8,27 Mas, quanto... Aos “abomináveis”,..., A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre;
o que é a segunda morte. 27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, e “cometa abominação”...
28
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espírito de todos os humanos, porque pecado tem
consequência mortal restrita a quem pecou.
A consequência indireta dos atos de Adão em nós se deve
ao fato de Adão e Eva terem adquirido uma nova natureza, uma
natureza mortal.
Adão perdeu a natureza graciosa de viver eternamente
diante de Deus, e passou a morrer e a gerar descendentes
mortais.
Uma das consequências da desobediência de Adão e Eva é
que, desde o pecado deles, o homem passou a morrer “físicobiológico e espiritual”, além do homem ter adquirido o
conhecimento do BEM e do MAL.
Todavia, é um exagero, é uma injustiça, para com Deus e
para com os humanos, o fato de atribuírem a participação de
todos os humanos “NO” PECADO DE ADÃO. Dizemos injustiça para
com Deus porque Deus é JUSTO, e somente cobrará os frutos das
obras de cada um.
Apontamos injustiça para com a humanidade porque NÃO
estávamos no éden, nem mesmo existíamos quando surgiu o
primeiro pecado no reino terreno.

A bíblia fala que fomos gerados “EM” pecado.
Entretanto, isso não é o mesmo que ser gerado “COM”
pecado.
Interessante é notar que a bíblia usa a expressão
o adoram o adorem “em Espírito” e “em verdade”. 29 Nesses
casos, o termo “em” não é usado, pelos teóricos da
bíblia, para tentarem dizer que já teríamos nascido
“com o Espírito, ou com verdade” ou com a própria
“adoração” dentro de nós.

29

JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.
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No entanto, quando a bíblia diz “em pecado” aí
inventaram o erro pelo qual todos teríamos nascido
totalmente depravados, teríamos nascido “com pecado
dentro de nós”...
Pois bem, a preposição “EM” não é sinônimo, não tem o
mesmo significado, da preposição “COM”. Por isso, quando a
bíblia diz que o homem nasce “EM PECADO” não pode ser
entendido que todo homem já nasceu “COM o PECADO”, pecado de
Adão.
O significado atribuído a “EM” pela palavra “PECADO”
denota, “de alguma forma”: origem, lugar, modo, posição,
descendência, natureza de, (natural de), proveniente de, ...
A despeito dos muitos significados da palavra “em” não
podemos dar um entendimento, por demais flexível, ao termo
“EM”, ao ponto de dar SIGNIFICAÇÃO DE “POSSE”, “JUNÇÃO”, e
por fim, alcançar o mesmo significado da preposição “COM”.
Todos sabemos que “Em” não é o mesmo que “com”.
Muitos teólogos defensores do pecado original, com um
entendimento errado do tipo “elástico”, passaram a entender
que NASCER “EM PECADO” seria o mesmo que dizer que TODO HOMEM
NASCE COM PECADO.
Para eles, todos nasceriam possuindo o pecado de Adão.
Esse pecado, desde Adão, teria sido retransmitido de pais
para filhos a todos os homens.
A VERDADE é QUE A MORTALIDADE e a racionalidade DE ADÃO
foi o QUE PASSOU PARA TODOS OS HOMENS, E NÃO O PRÓPRIO PECADO
de Adão e Eva.
ADÃO introduziu o pecado no mundo, e Deus submeteu a
todos debaixo do pecado, “por isso que todos virão a pecar”.
Adão incorporou fisicamente a mortalidade como principal
juízo, em seu ser. Ele ao pecar adquiriu a natureza
temporal/mortal.
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Os humanos NÃO NASCEM condenados ao lago de fogo – não
nascemos com morte do espírito, com morte espiritual.
Nascemos com uma possível30 morte físico-biológica, morte
do corpo/alma terrena, por termos uma natureza temporal,
mortal herdada de Adão e Eva.
Os teólogos defensores da transmissão do pecado de Adão
esqueceram que o adversário pecou e ele não era herdeiro
genético de Adão.
Esqueceram que Adão pecou e não era herdeiro genético de
si mesmo.
Esqueceram que Deus fez Eva a partir da costela de Adão,
mas nesse momento Adão ainda não tinha pecado para
retransmitir, para Eva, e mesmo assim, Eva pecou. Ela pecou
antes de Adão pecar...
Vemos pelos relatos bíblicos que o Adversário, que Eva e
que Adão pecaram sem ter recebido pecado original de
ninguém...
Todos, tanto anjos quanto homens, pecaram sem terem
recebido pecado original de Adão, nem de ninguém.
Só o fato do inimigo, e de Eva, e de Adão, ter cometido
pecado sem terem herdado pecado de ninguém já é o bastante
para desmontar a farsa artificialmente construída sobre a
mentira de existência de transmissão do pecado de Adão, entre
humanos.
Pois bem, não existe pecado por herança pecaminosa, não
existe o tal “retransmissão” do pecado original de Adão.
O que existiu de comum entre esses primeiros pecadores,
o dos anjos, o de Eva, e de Adão foi a razão, a consciência
livre, o exercício do livre-arbítrio.

Pelo menos para alguns a morte física não existiu, nem existirá. Exemplos: Enoque,
Elias, e os servos de Jesus que estiverem vivos quando o Senhor voltar para arrebatar
o seu povo.
30
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Por causa do livre-arbítrio tanto os anjos que pecaram
quanto Eva e Adão, cada qual há seu tempo, resolveram
livremente não obedecer a Deus.
Adão e Eva, por serem livres, para fazer o que bem
quisessem, praticaram atos os quais Deus tinha falado para
eles se absterem de fazer.
Por isso, concluímos que a morte biológica, morte
terrena, passou a todos os homens. No entanto, NÃO foi
retransmitido o próprio PECADO DE ADÃO, pecado que geraria a
morte espiritual, para ninguém.
Também herdamos a razão/racionalidade que Adão tinha.
Todavia, a razão faz parte da existência, da natureza, humana.
A racionalidade é anterior a entrado do pecado no mundo.
A razão a qual produz a capacidade de escolher, embora ela
leve o homem a escolher desobedecer a Deus, tal qual Adão
fez, não surgiu a partir do primeiro pecado no mundo.
Deus fez o homem racional, com livre-arbítrio. Deus criou
o homem com a capacidade racional superior porque desejava
que o homem o servisse por amor, por livre-escolha racional,
com entendimento da adoração que está fazendo, e para quem
está fazendo tal louvor.
Um ato de adoração, para ser adoração verdadeira, precisa
ser espontânea, livre, voluntária, consciente, produzida por
indivíduos livres, conscientes, inteligentes, em espírito, em
verdade...
Uma adoração por imposição, por força, mecânica e
irresistível é qualquer outra coisa, inclusive o cumprimento
de uma obrigação forçada, mas não é uma adoração verdadeira
a qual pressupõe liberdade para presta-la. Por causa disso
Deus fez anjos e homens com livre-arbítrio.
Temos liberdade para obedecer e adorar a Deus, e para não
obedecer e não adorar a Deus. Tudo isso de forma voluntária,
por livre-vontade, consciente, racionalmente escolhida.
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Somos indivíduos espirituais dotados de razão e
capacidade de exercer o livre-arbítrio, de escolhemos o
queremos fazer.
Os seres espirituais, inclusive os humanos, por terem
espírito, são indivíduos com total liberdade de ação.
Os humanos têm um sopro de Deus, temos um espírito dentro
do corpo, somos espiritualmente semelhantes a Deus. Temos
total liberdade de escolher o que queremos viver.
Evidente que há coisas que podemos fazer as quais Deus
proíbe. Se as fizermos, Deus cobrará aplicando a sansão nos
termos da justiça Dele, como foi o caso dos anjos caídos, e
de Eva e Adão.
Temos consciência e percebemos o quão, bom, maravilhoso,
misericordioso, justo, benigno, pacífico, generoso, gracioso,
poderoso, soberano, verdadeiro... É o Senhor Deus. Por Deus
ser tudo de “bom”, por Ele ser o que é, livremente o louvamos,
obedecemos, reverenciamos, glorificamos, honramos...
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O PECADO DE ADÃO É ÚNICO.
O PECADO DE ADÃO É pecado DE ADÃO. O que passou a todos os
homens foi a MORTE DA ALMA, FOI A MORTALIDADE BIOLÓGICA:

 ROMANOS 5:12-21, Portanto, como por um homem entrou o pecado no
mundo, e pelo pecado a morte, assim também

a morte passou a

todos os homens, ... 18 Pois assim como por uma só
ofensa

veio o juízo sobre todos os homens para condenação, ... 19 Porque,

como pela

desobediência de um só homem, muitos foram

feitos pecadores, ...
O Senhor na sua infinita sabedoria disse: “Muitos foram feitos pecadores”.
Ele não disse que “TODOS” os humanos foram feitos pecadores porque
Jesus-filho-do-homem si fez “homem”, mas NÃO ERA PECADOR.
PASSOU A TODOS OS HUMANOS A MORTE FÍSICA DA ALMA BIOLÓGICA.
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A EXPRESSÃO CLARÍSSIMA: “

homens”

A morte passou a todos os

demonstra que todos os homens são mortais, todos

receberam a mortalidade tal qual Adão. Ninguém recebeu “o pecado de
Adão”, mas a mortalidade que Adão recebeu.
Não existe um só versículo dizendo que o próprio pecado de
“Adão” passou para todos, mas que a morte passou a todos os homens.

POIS BEM, ADIANTE...
O pecado tem natureza espiritual, e tem limite pessoal,
individual. O pecado gera a morte espiritual do espírito
daquela alma que pecou. O pecado não extrapola o limite da
pessoa para alcançar terceiras pessoas.
A morte espiritual é o “salário” de cada pecador, não é
consequência do pecado de Adão, não existe “terceirização de
pecado”. Pois diz a bíblia: “A alma que pecar essa morrerá”, “a
impiedade do ímpio cairá sobre ele”, e o “salário do pecado é a morte”.
A BÍBLIA não ensina que a alma que pecar o filho desta
alma irá morrer. Também não diz que a impiedade do ímpio cairá
sobre o filho deste ímpio, nem fala que o salário do pecado
é a morte do filho deste pecador.
Em resumo, são mentiras os ensinos dos defensores do tal
pecado original do Pai Adão. Porque pecado NÃO É PASSADO DE
PAI PARA FILHO, pecado é de estrita responsabilidade de quem
pecou.
FUNDAMENTO BÍBLICO falando que o homem nasce “EM” PECADO,
todavia, “RETO”, sem pecado algum, E QUE O PECADO É
RESPONSABILIDADE DE CADA UM:
 JOÃO 9:34 Responderam eles, e disseram-lhe: Tu és nascido todo “em”
pecados, ...;

 SALMOS 51:5 Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado
me concebeu minha mãe;
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 EZEQUIEL 18:18 A alma que pecar, essa morrerá;

o

filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai
levará a iniquidade do filho... A impiedade do ímpio
cairá sobre ele;


ROMANO 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, ...
(Espiritual de quem pecou);

 ECLESIASTES 7:27,29 Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo
uma coisa com a outra para achar a razão delas; 29 Eis aqui, o que tãosomente achei: que Deus

fez ao homem reto, ...

O pecado original de Adão que seria retransmitido para
toda a humanidade é uma das pérolas negras dos erros

teológicos existentes no meio cristão em geral.
Os protestantes denominam o vexame irracional, o tal
pecado original de Adão, de TOTAL DEPRAVAÇÃO.
A total depravação ensinada por muitos é uma situação
onde o homem já nasce totalmente morto, por causa do pecado
herdado de Adão. Por estar “totalmente depravado/morto
espiritualmente” o homem nada poderia fazer, ou escolher. Por
estar totalmente morto o homem não teria livre-arbítrio, não
poderia optar em aceitar a salvação que Jesus tem para doar.

Para sair deste imbróglio muitos teólogos
protestantes criaram outras fábulas. Criaram um tipo
de fé e graça preexistente, aptas a gerarem um novo
nascimento numa pessoa, antes dessa pessoa aceitar a
Jesus, esse tipo de renascimento não existente na
bíblia.
Eles inventaram uma fé, e um novo nascimento, “para
aqueles que terão fé em Jesus. ” Eles criaram um novo
nascimento antes de o homem aceitar a Jesus, e ter vida.
Assim, para eles, agora que o ímpio está vivo, pela graça/fé
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preexistente, poderia aceitar a Jesus, e ser salvo. Tudo isso
é mentira, é razão teológica sem base na bíblia.

Criaram essas invencionices para restaura no
homem a possibilidade de aceitar a salvação de Jesus.
Vemos nestas alucinações teológicas, mas invencionices
racionais, pois ninguém nasce de novo para poder nascer de
novo, como ensinam erradamente muitos teólogos, das
principais “linhagens” protestantes.
É um absurdo achar que o homem teria vida sem aceitar a
Jesus, o único que pode dar vida. É um erro ensinar que o
homem tem dois novos nascimentos: Um para aceitar a Jesus e
mais um novo nascimento por ter aceitado a Jesus como
salvador. Ora, ou o ímpio nasceu de novo, ou não nasceu de
novo.
Se alguém nasceu de novo sem ter aceitado a Jesus não
necessitaria de Jesus para receber nova vida por já tê-la
adquirido. O sacrifício de Jesus se tornaria desnecessário
para tais confusos teólogos, defensores da total depravação.
Não existe na bíblia um novo nascimento para poder receber
o novo nascimento de Jesus, nem uma fé pré-existente, para
receber a fé salvadora de Jesus.
Alguns teólogos criaram, ou difundiram essa aberração de
novo nascimento para poder receber o novo nascimento EM RAZÃO
DO ERRO da TOTAL DEPRAVAÇÃO, erro do tal pecado transmitido
por Adão, aceita por muitos defensores dessas heresias.
Eles mataram o homem com a heresia da total depravação.
Por causa da morte “total” atribuída ao homem pela teoria da
“total depravação”, necessitaram criar nova invencionice para
reviver o homem “totalmente morto”, dando-lhe condição de
receber a fé salvadora de Jesus.
A bíblia ensina o novo nascimento da água – o crer e
viver a palavra de Deus, e ensina o nascer do Espírito – o
ser batizado com o Espírito santo.
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A palavra de Deus não ensina que o homem está totalmente
morto, totalmente depravado, ao nascer, NEM diz que para
aceitar a Jesus alguém precisa nascer de novo.
Ao contrário, a sagrada escritura ensina que o fato de
aceitar a palavra de Jesus, de aceitar a Jesus como salvador
é o ato que produz o novo nascimento do homem, pela palavra
de Jesus.
Muitos teólogos inventores, ou difusores, de ensinos sem
base bíblica mataram totalmente o homem e seu livre-arbítrio
com a teologia racional da total depravação.
Outros teólogos admitem que o homem tenha livre-arbítrio.
No entanto, tais teólogos aceitaram igualmente, a heresia da
total-depravação, fato que leva a assumir que o homem não
teria livre-arbítrio. Pois, alguém totalmente morto NÃO TEM
COISA ALGUMA, NÃO TERIA LIVRE-ARBÍTRIO ALGUM, POIS UM MORTO
NÃO TEM LIBERDADE/VIDA/AÇÃO nenhuma, nem para fazer o bem,
nem para praticar pecados...

7. DEPRAVAÇÃO TOTAL – JÁ NASCEMOS “COM” O PECADO
DE ADÃO?
Resposta: Não nascemos com pecado de Adão porque pecado
é algo pessoal, ligado somente ao espírito do homem que pecou.
Também não nascemos com outro tipo de pecado porque não
teríamos como produzir nenhuma desobediência a Deus dentro do
ventre de nossas mães.
Dizemos que todo ser humano não tinha conhecimento, do
bem nem do mal e nem tinha livre-arbítrio algum antes de
nascer, antes do despertar da racionalidade plena.
A bíblia fala que o homem está morto em seus delitos e
pecado. A morte espiritual dos humanos sem Jesus é um fato
bíblico. Jesus veio exatamente para nos tirar desta situação
de morte espiritual. Está morto em “delitos e pecados” é
totalmente diferente de “total depravação”.
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Um detalhe, a saber: Morte espiritual é morte do espírito,
é a segunda morte, uma situação de condenação ao lago de fogo.
Enquanto vida espiritual é vida do espírito, é uma condição
espiritual que permite ter comunhão eterna com Deus.
Não existe vida espiritual da “alma”, e nem morte
espiritual da “alma”. A Alma é a vida biológica terrena. Alma
nem vai para o céu, nem vai para o lago de fogo. Alma de todos
os seres vivos morre, deixa de existir, por ser apenas vida
terrena. A morte da alma é o fim da vida biológica, é a
primeira morte, e a vida da alma é a vida terrena.31
A morte espiritual, condenação ao lago de fogo, é um fato
na vida dos homens que tenham racionalidade plena, e que
estejam vivendo sem Jesus, ou que já morrem sem salvação.
A bíblia não ensina que por causa da morte espiritual o
homem está TOTALMENTE MORTO, totalmente depravado.
Os oráculos de Deus não ensinam que o homem já nasceria
com morte total do corpo, da alma e do espírito do homem.
Pelo contrário, Jesus disse que das criancinhas é o reino
do céu, o reino dos vivos pertence às criancinhas. Isso
comprova que nascemos totalmente “vivos”, o corpo/alma físico
e o Espírito.
Com isso se conclui que as criancinhas nascem com vida
espiritual, e não totalmente mortas, como ensinam muitos
teólogos da total depravação, defensores da transmissão do
pecado original de Adão, para todos os seres humanos.
Caso as criancinhas estivessem mortas, espiritualmente
falando, o reino dos vivos, o reino do céu, não poderia
pertencer a elas, como Jesus nos ensinou.
A bíblia não ensina que formamos um reino de defuntos os
quais nada podem fazer, ou escolher. Se estivéssemos
totalmente mortos não teríamos condições de fazer coisa alguma
31

LEIA NOSSO TRABALHO PARA OBTER MAIS DETALHES SOBRE MORTE E VIDA DA ALMA: “SALVAÇÃO DO
CORPO DA ALMA OU ESPIRITO”
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quer seja material quer seja espiritual. Não poderíamos
aceitar a Jesus, mas também não poderíamos pecar.
Os defensores da total depravação deveriam se perguntar:
COMO
ALGUÉM
TOTALMENTE
DEPRAVADO,
TOTALMENTE
MORTO,
TOTALMENTE AVESSO A DEUS, PODE “CONHECER A VERDADE E SER
LIBERTO?”
Somente conhece/ouve alguma coisa quem está vivo. Todos
são unânimes em dizer que um morto nada conhece/ouve, e nada
pode fazer.

Podemos analisar a questão herética da total
depravação, da morte espiritual, por outro
ângulo, para confirmamos que ela não existe:
Vejamos: Os salvos uma vez que aceitaram a Jesus, agora
eles estão espiritualmente vivos, certo?! (Sim). Nesse caso
os espíritos dos servos do Senhor estão vivos, Jesus lhes deu
vida.

AGORA VAMOS A ALGUMAS PERGUNTAS ESCLARECEDORAS:

 Quem aceitou a Jesus tem livre-arbítrio por agora
estar espiritualmente vivo? Foi restaurado o
livre-arbítrio por ter Jesus e agora ter vida
espiritual?

 Haveria dois tipos de humanos? Os espiritualmente
vivos e com livre-arbítrio e os totalmente mortos
e sem livre-arbítrio?
Pois bem, os defensores da inexistência de livre-arbítrio
continuam pregando que o homem nunca tem livre-arbítrio mesmo
que tenha aceitado a Jesus, e tenha vida eterna.
Como vê a defesa deles da inexistência de livre-arbítrio,
por causa da morte espiritual, não dura muito. Posto que, ao
aceitar a Jesus, um humano passe a ter vida eterna, e mesmo
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assim eles continuam dizendo que o homem não tem livrearbítrio.
Mesmo não existindo mais o fundamento apresentado por
eles para inexistência de livre-arbítrio, agora sem o motivo
de morte espiritual apontada por eles, mesmo assim, continuam
dizendo que o homem não tem livre-arbítrio...
Muito bem, reprisando, o motivo para muitos teólogos
defensores da total depravação pregar que os humanos não têm
livre-arbítrio é o fato do homem sem Jesus está
espiritualmente morto. Ocorre que os servos de Jesus estão
espiritualmente vivos, pois, “quem tem o filho tem a vida”.
Isso destrói o falso fundamento apontado por eles para a
inexistência de livre-arbítrio...
Como ver a defesa da total depravação não tem sustentação
na bíblia, mas na razão teológica humana.
Não estamos dizendo que, do próprio homem, há algo de bom

o livrearbítrio não está localizado no espírito do
homem, quer esteja morto quer esteja vivo, espiritualmente
no homem, com ou sem Deus. Estamos dizendo que

falando.
Até aqui já dá para notar que há muita coisa errada na
teoria da total depravação. Essa falsa doutrina foi criada
para negar a existência do livre-arbítrio no homem, e para
sustentarem uma falsa existência do tal pecado de Adão.
De fato, a negação de existência de livre-arbítrio é
decorrente da mentira herética da transmissão do tal pecado
de Adão o qual recebeu o nome de total depravação no meio
protestante...
Então, o que há de vivo no homem, morto espiritualmente,
que ainda o capacita a “conhecer” a verdade e ser liberto da
morte?
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O que existe no homem que ainda NÃO ESTÁ TOTALMENTE
DEPRAVADO/MORTO/CORRUPTO e que garante ao humano ter
conhecimento da VERDADE?
RESPOSTA: O

corpo com alma-biológica, o corpo
humano quando vivo, e “RACIONALMENTE EQUILIBRADO”,
TEM CAPACIDADE DE CONHECER A VERDADE E ESCOLHER ESSA
VERDADE QUE LEVA A VIDA ETERNA. Somente conhece/ouve
alguma coisa quem está vivo.
JESUS É A VERDADE expressa na bíblia a qual deve ser
conhecida, por todos os humanos.32
Caso o homem fosse TOTALMENTE DEPRAVADO em todo o seu
ser. Se o homem estivesse “TOTALMENTE MORTO”, não teria
capacidade alguma para conhecer a verdade. Pois, quando o
corpo, a alma e o espírito de alguém estão “TOTALMENTE”
MORTOS, esse “defunto” não tem condições de fazer obra alguma.
Pois bem, o homem, mesmo com morte espiritual, tem
capacidade, dada por Deus, de “conhecer/ouvir” a verdade, e
tem capacidade de escolher aceitar, ou rejeitar, a VERDADE
que conheceu.
Conhecimento racional não é o mesmo que fé salvadora.
Todavia, o conhecimento da palavra de Deus, que é viva e
eficaz, produz muitas coisas na vida do homem,33 inclusive a
“FÉ”, porque a fé “vem”, (“do alto”), pelo ouvir a palavra de
Deus.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE A LIBERDADE QUE HOMEM TEM PARA OUVIR,
ACEITAR, OU REJEITAR, A PALAVRA DE DEUS, E AS CONSEQUÊNCIAS
DISTO:

O que o homem fará com esse conhecimento está relacionado com o livre-arbítrio, e isso
será detalhado em outro item deste trabalho.
32

33

Exemplos de coisas criadas em nós pela palavra de Deus: a libertação, a purificação,
a santificação, o novo nascimento da palavra, a FÉ...
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 JOÃO 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará;
 JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ..., passou da
morte para a vida.

 ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Deus;
 JOÃO 15:3 Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado;
 I TIMÓTEO 4:5 Porque pela palavra de Deus... É
santificada;
 I PEDRO 1:23 Sendo de novo gerados, ..., Pela palavra de
Deus, ...;
 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E
ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus
olhos; para que não vejam com os olhos, E ouçam com os
ouvidos, E “compreendam com o coração”, E se convertam,
E eu os cure.
Muitos teólogos ensinam que os humanos nascem TOTALMENTE
DEPRAVADOS, e merecedores da morte eterna, porque Adão pecou.
Ao ensinar isso, eles transformam todos os humanos em
condenados pelo pecado que não cometeram.34
Se o próprio pecado de Adão, e a justiça de Jesus, fossem
atribuídas sem participação alguma do homem, haveria uma

Outro exagero é achar que todos serão merecedores de SALVAÇÃO pelo fato de Jesus ter
morrido por todos os homens. Jesus de fato derramou seu sangue por todos os humanos,
essa é a parte de Deus, mas para que esse sangue realize a purificação salvadora é
NECESSÁRIO que o homem aceite o sacrifício que Jesus fez, essa é a parte do homem.
34
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contradição na bíblia, pois Deus diz que “trata cada um segundo
as suas obras” e não segundo as obras/atos dos outros.
A salvação é fruto exclusivo da obra de Jesus, mas ela
só é realizada na vida de quem aceitar a salvação de Jesus.
Fato é que tanto na natureza pecadora de Adão quando na
justiça de Jesus há como o homem se “comunicar” com elas.
Participamos, passamos pela porta do pecado, da
desobediência “natural” de Adão e Eva, quando cada um de nós,
no exercício do livre-arbítrio, cometemos os nossos próprios
pecados.
Entramos no juízo de morte conquistado por Adão e Eva
quando cada um peca. Essa é uma participação na herança
adâmica: A capacidade racional a qual nos possibilita
desobedecer a Deus, pecarmos. Todos os humanos mentalmente
sadios, ao crescer, e despertar a razão, irão praticar atos
contra a vontade de Deus, todos irão pecar.
A capacidade racional é parte da herança passada para a
humanidade por Adão.
Com o uso do livre-arbítrio, contra a vontade de Deus,
iremos
pecar.
Com
isso,
aquele
que
peca
morre,
espiritualmente, pois, o salário do pecado é a morte
espiritual do pecador.
Por outro lado, participamos da Porta da Vida, da porta
da Justiça de Jesus, quando cremos, quando temos fé em Jesus.
Nós tomamos posse da justiça que nos leva à vida eterna,
conquistada por Jesus para nós, QUANDO NÓS CREMOS em Jesus.
Somos salvos pela graça de Jesus por meio da fé Nele.
Isso é um resumo do projeto de Deus. Lembrando que a fé que
vem de Jesus é única. Ela nos leva a viver de atos de fé.
Andamos espiritualmente de fé em fé... Salvação não é uma vez
salvo - ato inicial, salvo para sempre. Salvação é um processo
salvífico, um andar de fé em fé.
44
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
Claro que o processo de salvação comporta exceções.
Exemplos: O ladrão da cruz, na crucificação de Jesus, a
salvação de crianças, de débeis mentais... Todavia, o trivial
é um processo longo, um caminhar com Cristo por toda a vida
terrena. O Caminhar é resumido em: “Devermos ser fieis até a
morte biológica para podermos receber a coroa de vida eterna”.
Estamos dizendo, nos parágrafos, acima que é possível
alguém crer em Jesus, e ainda não ter recebido o selo, o
penhor, da salvação, o Espírito santo. É possível que alguém
tenha nascido da palavra, mas ainda não recebeu o Espírito
santo – o sangue de Jesus. Sem o Espírito santo não há
salvação, não há vida eterna ainda.
O crente nesse estágio espiritual é uma espécie de virgem
sem azeite, sem o fogo purificador do Espírito Santo, sem o
guiar do Espírito, está no estágio inicial da caminhada em
Cristo...
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE SEM O ESPÍRITO SANTO NÃO HÁ
SALVAÇÃO, PORTANTO, NÃO BASTA APENAS CRER RACIONALMENTE, MAS
É NECESSÁRIO RECEBER DE JESUS O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO:
 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de
Deus, esses são filhos de Deus.
Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. QUEM NÃO
É GUIADO pelo Espírito Santo está debaixo da lei.

 GÁLATAS 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo
da lei.
Quem não é guiado pelo Espírito Santo está debaixo da lei. Está
debaixo da lei significa estar condenado, pois a lei a ninguém
justifica, apenas condena. Assim, quem não é guiado pelo Espírito
Santo está debaixo da maldição e da condenação da lei, portanto não
vai para o céu.

 MATEUS 25:1-12 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2 E cinco
delas eram prudentes, e cinco loucas. 3 As loucas, tomando as suas
lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4 Mas as prudentes levaram
azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. 5 E, tardando o esposo,
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tosquenejaram todas, e adormeceram. 6 Mas à meia-noite ouviu-se um
clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. 7 Então todas aquelas virgens
se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. 8 E as loucas disseram às
prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se
apagam. 9 Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos
falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós.
10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam
preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,
abre-nos. 12 E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não
conheço.
O óleo, o azeite, o fogo, o vinho são tipos do Espírito
Santo. Estar sem azeite é classificado na palavra de: Uma LOUCURA.
Isso significa que, as chamadas virgens loucas, são crentes SEM
o batismo com o Espírito Santo, sem o fogo do Espírito Santo.

 JOÃO 3:5Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele

que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar
no reino de Deus.
Se houvesse salvação somente por crer na palavra sem batismo com
o Espírito santo, seria possível existir vida sem sangue, mas a
vida está no sangue. A vida biológica está no sangue biológico e
a vida espiritual está no “sangue” espiritual, no ESPÍRITO
SANTO...



ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se

é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem
o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele,
ESSA PASSAGEM É GRITANTE, DIRETA, SEM arrodeio. Não ter o
Espírito Santo é não pertencer a Jesus.35

(Quem não é batizado com o Espírito Santo não é
de Jesus). 36
35

MAIS DETALHES SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BATISMO ESPIRITUAL PARA A SALVAÇÃO DO HOMEM,
LEIA NOSSO TRABALHO: “BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO”.
36

Perguntamos e o LADRÃO DA CRUZ? E as criancinhas e os loucos/débeis mentais
de nascença quando morrem não entram no céu?
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Adiante...

Salvação não é mérito humano. Foi Deus quem fez à fé, a
salvação, a graça, o batismo com o Espírito santo, etc... E
doou a todos que querem receber os recursos espirituais Dele.
Quem tomar posse dos valores necessários à salvação,
através de Jesus, terá a obra salvadora de Deus em sua vida.
Aqueles os quais dizem que a bíblia afirma que teríamos
herdado
o
pecado
de
Adão
estão
equivocados,
ou
intencionalmente mentindo.
Atribuir um pecado ocorrido, no “passado”, há milhares
de anos, aos seres humanos os quais nasceram depois do pecado
de Adão, É DAR AO HOMEM O PODER DE REALIZAR e PARTICIPAR de
coisas antes de terem nascido.
A verdade é que NÃO podemos retroceder e participar de
algo que ocorreu no segundo que já passou. Como então acham
que somos participantes de um pecado PRATICADO POR ADÃO E EVA
há milhares de anos?
A humanidade, se não toda, passou a existir depois que
Adão e Eva já tinham cometido o ato falho, o primeiro pecado
praticado no mundo.
É um total absurdo teológico achar que todo homem “pecou”,
“juntamente”, com Adão, pelo fato de Adão ser o pai de todos
os humanos.

RESPOSTA: Ao lado do ladrão da cruz estava Jesus. Jesus é aquele que faz o batismo com
o Espírito Santo. Jesus foi quem disse ao ladrão “ainda hoje entraria/estaria no reino
celestial, no paraíso”, e também foi Jesus quem disse que sem o batismo com o Espírito
santo ninguém pode entrar no reino de Deus.
Disto se conclui que, Jesus batizou com o Espírito o ladrão que estava sendo crucificando
ao lado de Jesus. O senhor Jesus também é quem batiza com o Espírito Santo as
criancinhas, os débeis mentais, os doentes terminais que aceitam a salvação, e todos
os que Ele, na sua “economia”, quer salvar..., para que eles possam entrar no reino
celestial, cumprindo a palavra do SENHOR que nunca falha...
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Nem mesmo hoje um filho é culpado do pecado de seu pai
biológico. Com muito mais motivos não há como atribuir aos
filhos o pecado dos patriarcas da humanidade.
A bíblia diz que o pecado é de responsabilidade pessoal,
é de cada ser humano, e tem consequência pessoal, limitada
àquele pecador.
Não
existe
verdade
ao
criar
uma
cadeia
de
responsabilidade/culpa de filhos por pecados de pais. Também,
não existe dívida, para com Deus, dos pais por pecados de
seus filhos.
A SENTENÇA DO SENHOR sobre o pecado é CLARA: “A
“ALMA/VIDA/PESSOA” QUE PECAR ESSA MORRERÁ”. Lembrando que a
morte decorrente do pecado é a morte espiritual, morte do
espírito do homem, é a condenação ao lago de fogo, chamado na
bíblia/apocalipse de segunda morte.
A primeira morte é a morte da alma, morte biológica, por
termos alma e corpos mortais. O Senhor Deus disse que a “a
alma que pecar morrerá” porque o homem comete pecado através
do corpo físico enquanto com alma viva. Não tem como uma
alma/vida biológica, nem teria como o espírito do homem pecar
diretamente, se não for enquanto “está” no corpo físico.
O que existe na bíblia relacionado com pecado é de
natureza estritamente pessoal: “A alma que peca essa recebe o
salário do pecado,37 recebe a morte”.
Como é sabido, salário é retribuição por algo feito pela
própria pessoa, e nunca pelo “atos/serviços” do pai dessa
pessoa.
O salário, o pagamento é dado pelo trabalho pessoal
realizado. A morte-salário é paga a quem pecou, a quem
trabalhou praticando iniquidades.

37

ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte...
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Nenhum filho recebe salário porque seus pais trabalharam.
Sabemos que ninguém vai receber salário-morte pelo serviçopecado praticado pelos seus PAIS.
Perguntamos: Haveria um relato bíblico de algum filho o
qual tenha sido condenado por Deus porque seus pais eram
ímpios? Existiria um registro bíblico de algum pai ímpio que
teve sua impiedade imputada a seus filhos os quais eram filhos
justos?
Resposta: NÃO há nenhum registro na bíblia onde os filhos
tenham sido condenados à morte por pecados dos pais, nem que
os pais tenham sido condenados pelos pecados de seus filhos.
Outra forma de ver a INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE
elementos espirituais, (justiça ou injustiça), é: Alguém,
alguma pessoa ímpia teria sido justificada porque seus pais
eram JUSTOS? Não.
A bíblia não relata que algum filho ímpio de pais justos
foi justificado por terem pais segundo o coração de Deus.
Na bíblia não existe justificação ou condenação de
ascendentes, ou descendentes, por justiça, ou impiedade, de
ascendentes e descendentes.
Isso se deve ao fato da justiça e da injustiça de cada
pessoa ser de natureza pessoal. A justiça e a injustiça não
são transmitidas dos pais para os filhos de ninguém, nem dos
filhos para os ascendentes.
Se houvesse essa reciprocidade de pais para filhos e de
filhos para pais, uns e outros poderiam aceitar a Jesus uns
pelos outros, o que seria até aceitável. PORÉM, um pai, ou um
filho, poderia SER CONDENADO A MORTE ETERNA POR PECADOS, (dos
pais, ou dos filhos), os quais não TERIAM COMETIDO.
Uma condenação por pecados alheios não ocorre porque Deus
é justo, Deus diz que a pessoa que pecar é quem irá morrer.
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A única JUSTIÇA transmitida é a justiça de JESUS. O Senhor
Jesus cumpriu toda a lei por nós, para nos transmitir a sua
justiça.
Jesus NÃO pecou porque não quis desobedecer à vontade do
Pai, não quis pecar.
Ele obedeceu ao Pai porque quis obedecer. Obedeceu porque
escolheu livremente obedecer ao Pai, quis fazer a vontade do
Pai.
É um erro teológico ensinar que JESUS NÃO PODIA PECAR.
Se Jesus, enquanto “filho do homem”, não pudesse pecar, se
Ele não pudesse carregar pecado, Ele também não poderia ter
assumindo os nossos pecados, nem poderia ter cumprido a lei
em nosso lugar, pagando por nossos pecados.
Ele encarnou, e nasceu TOTALMENTE como “HOMEM”. O corpo,
a carne de Jesus era descente de homem, “filho de homem”,38
através de sua mãe – Maria.
Ele NÃO TEVE PECADO, mas dentro de Jesus-filho-do-homem
havia a natureza humana que veio de Adão e Eva, através de
Maria. Portanto, Jesus poderia ter desobedecido à vontade do
Pai, poderia ter pecado se quisesse desobedecer a Deus.
Somente o fato de Jesus ter nascido sem pecado já nos
leva, a saber, que a estória de pecado original, pecado
herdado de Adão e Eva, é uma MENTIRA TEOLÓGICA.
O Senhor Jesus, mesmo tendo nascido homem, nasceu e viveu

“sem” o pecado de Adão. Jesus não tinha pecado, mesmo tendo
nascido com a genética humana, em seu corpo físico-biológico.
Não encontramos na bíblia um único versículo falando de
retransmissão de pecado de humano para humano.
Trata-se de uma loucura teológica o ensino, circulante
por aí, o qual diz que Jesus não teve pecado por ter sido

38

MATEUS 12:8 Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor.
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“FRUTO DA SANTA SEMENTE DE MULHER”, sem a participação de
homem.
Ora, as mulheres também são descendentes de Adão e Eva,
são humanas e, como tal, também tem a “natureza”
pecadora/desobediente herdada de Adão e Eva, como TODOS os
demais filhos de homens.
O que não participou da geração humana de Jesus-homem foi
o sémen de homem. O sêmen de José, do marido de Maria, não
foi usado por Deus na geração de Jesus-filho-do-homem. Mas,
a natureza humana de Jesus, natureza de filho de homem estava
garantida em Jesus-filho-do-homem através da semente/óvulo de
sua mãe.
Maria, mãe de Jesus, tinha o DNA humano natural, herdada
de Adão e Eva, como qualquer outro ser humano. Maria também
estava sujeita as mesmas paixões como qualquer outro ser
humano, enquanto filha-do-homem.
O Senhor Jesus somente não se deixou levar por essa
natureza sujeita às fraquezas da carne, mas Ele enquanto filho
do homem tinha a natureza do homem.
A primeira mulher, Eva, veio da costela de Adão.39 No
entanto, a natureza humana de Adão é transmitida tanto pela
mulher quanto pelo homem.40 Tanto, assim é, que Jesus chamava
a si mesmo de “filho do homem”, e não filho de mulher, MESMO
TENDO SIDO GERADO SEM A PARTICIPAÇÃO DE SÊMEN MASCULINO.41

39

I CORÍNTIOS 11:8 Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem.

40

I CORÍNTIOS 11:12 Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher...

41

JESUS SE INTITULAVA DE FILHO DE HOMEM... SIGNIFICA DESCENDENTE DE HOMEM.



MATEUS 9:6 Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar
pecados (disse então ao paralítico): Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa.



MATEUS 13:41 Mandará o Filho do homem os seus anjos...
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Pecado não é uma questão sexual – masculino/feminino, nem
questão de virgindade. Os HOMENS e as MULHERES são igualmente
pecadores, quer sejam virgem, ou não.
Quem acha que algum homem,42 ou mulher, ou virgem Maria,
não tem, não teve, nem terá pecado algum43 está NECESSITANDO
SE LIBERTAR do pecado da IDOLATRIA.
A bíblia ensina que Elias, Paulo, Barnabé eram sujeito
às mesmas “paixões” que nós.44
Mesmo
depois
de
crentes,
em
Jesus,
e
vivo
espiritualmente, o homem e a mulher continuam com a velha
natureza pecadora, continua com a natureza voltada a
desobedecer a Deus, continua com o caráter racional herdado
de Adão e Eva, e continuamos pecadores e mortais, continuamos
tendo livre-arbítrio.
Quem
diz
que
não
tem
pecado
está
mentindo
deliberadamente, ou por desconhecer a palavra de Deus, fala
em desconformidade com a bíblia.45
Pecado é a desobediência a Deus, é a “comunicação”
atos dos seres humanos com os atos maligno do inimigo.

42

Exceto Jesus.

43

A única exceção foi o homem-Jesus, Jesus filho do homem não pecou.

44

TODOS OS SERES HUMANOS SÃO SUJEITOS ÀS MESMAS PAIXÕES. Exemplos:

45

46

de



TIAGO 5:17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. ..



ATOS 14:14,15 Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, e saltaram para
o meio da multidão, Clamando, 15 E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos
homens como vós, sujeitos às mesmas paixões...

I JOÃO 1:8,10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.

10 Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
MAIORES DETALHES SOBRE PECADO DE CRISTÃO LEIA NOSSO TRABALHO: “QUEM NÃO TEM PECADO LANCE
A PRIMEIRA PEDRA”.
46

EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
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O pecado se materializa em ações feitas em desobediência
a Deus. Pecar é errar o alvo do reino de Deus, e com esse
erro praticar atos típicos do pai de todos os pecados – o
inimigo.47
Pois bem, qualquer ser humano não tem como fazer/cometer
qualquer ato seja bom, seja mau, NO TEMPO QUE JÁ PASSOU. Não
temos como acertar ou errar o objetivo/alvo de Deus no TEMPO
PASSADO. Pois, os segundos, minutos, horas, dias, séculos,
milênios, passados pertencem unicamente a Deus, por ser
eterno.
Os humanos somente poderiam ter praticado pecado
juntamente com Adão se fôssemos eternos e lá, juntamente com
Adão, tivéssemos cometido o mesmo pecado que Adão cometeu. Se
fôssemos como Deus e, por isso, pudéssemos praticar atos, no
tempo, para frente, e para traz, de eternidade a eternidade,
somente assim poderíamos ter o mesmo pecado de Adão.
Deus é justo e dar a cada pessoa o resultado das ações
de cada um. Portanto, não iria cobrar o pecado, (original, ou
não), COMETIDO por Adão do restante dos humanos.
Os demais seres humanos NÃO ESTAVAM PECANDO NO ÉDEN
JUNTAMENTE COM ADÃO, nem poderiam participar de um pecado que
ocorreu no passado, no jardim do Éden.
O pecado de João, de Miguel, de Adão, de Eva, de fulano
e de beltrano é o pecado de cada um deles, E NUNCA é um pecado
transmissível para SEUS DESCENDENTES.
Quando Adão e Eva pecaram, as demais pessoas ainda não
existiam. Então, não haveria justiça alguma atribuir o pecado
de um homem a outros homens os quais nasceriam até mesmo
milhares de anos depois dos pais de todos os homens terem
cometido o primeiro pecado no mundo.
Culpa, até na justiça do homem, é daquele que é culpado.

47

MAIORES DETALHES SOBRE PECADO LEIA NOSSO TRABALHO: “TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO”.
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Num sistema justo qualquer, e Deus é justo juiz, não se
transfere a culpa, e a consequente pena, para além daquele
que tenha cometido o ato gravoso/pecaminoso. Só existe justiça
se a pena for aplicada somente ao infrator, ao pecador que
praticou o ato pecaminoso.
Para haver justiça deve-se cobrar de quem, evidentemente,
é o DEVEDOR/CULPADO, e nunca dos seus filhos, ou de outra
pessoa.
Muito menos justiça haveria se esses filhos nem existiam
quando o ato “INFRACIONAL/PECAMINOSO” foi cometido, como é o
caso do pecado de Adão e Eva.
A JUSTIÇA DE DEUS é MUITO SUPERIOR à justiça dos HOMENS.
Portanto, Deus não cobraria o pecado dos pais nos filhos, nem
o pecado dos filhos é cobrado dos pais, mesmo que os pais
tenham pecado em não dar a seus filhos o conhecimento de Deus
e de sua justiça.
O Senhor, o justo juiz, explicitamente diz que “dar a
cada um o fruto de suas obras”. Então, indagamos: Você ou
outro humano qualquer, diferente de Adão e Eva, comeu da
árvore proibida por Deus? (R.: não comeram.), Então não se
preocupe, pois Deus não irá cobrar o pecado de Adão e Eva de
quem não procedeu como eles, no jardim do Éden.
Somos filhos de Adão e Eva e a bíblia fala que filhos não
respondem pelos pecados dos pais. Ela ensina também que pais
NÃO são punidos pelos pecados dos filhos. Cada pessoa recebe
o fruto das suas ações, sejam elas justas, ou injustas.

A bíblia doutrina taxativamente que “Cada
um morrerá pela sua iniquidade”, (JEREMIAS 31:30).
Por isso dizemos que é uma mentira herética
ensinar que os humanos herdaram a iniquidade do Pai
Adão, visto que o salário do pecado é a morte,48 e a
48

ROMANOS 6:23... O salário do pecado é a morte, ...
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morte é dada somente àquele que pecar. Ninguém é
morto pelo pecado que não cometeu.
FUNDAMENTO DEMONSTRADO QUE DEUS NÃO COBRA PECADO DOS
PAIS NOS FILHOS, NEM FILHOS seriam CONDENADOS PELAS
INIQUIDADES DOS PAIS:



EZEQUIEL 18:4 Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma do pai,
assim também a alma do filho é minha: a

alma que pecar, “essa”

morrerá. 5 Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, 10 E
se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão
qualquer destas coisas; 13... Porventura viverá? Não viverá. Todas estas
abominações ele fez, certamente morrerá; o seu sangue será sobre ele. 14 E eis
que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados

que seu pai fez e, vendo-os, não cometer coisas semelhantes,
17...

O tal não morrerá pela iniquidade de seu

pai; certamente viverá. 19 Mas dizeis: Por que não levará
o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão
e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente
viverá. 20 A

alma que pecar, essa morrerá; o filho não

levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a
iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre
ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele;
O Espírito Santo, didaticamente, nos versículos acima citados,
fulmina qualquer ideia de transmissão de pecado de pais para
filhos, e de filhos para os pais. Portanto, não existe a
transmissão do pecado do Pai Adão para seus descendentes.

 JEREMIAS 31:29-30 Naqueles dias nunca mais dirão: Os pais

comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram.
30 Mas cada um morrerá pela sua iniquidade; de
todo o homem que comer as uvas verdes os dentes se embotarão.
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O Senhor afirma no versículo acima que: “cada

morrerá pela sua iniquidade”.

um

Esse ensino do Senhor

comprova a mentira da pregação racional da existência transmissão de
pecado de Adão para o restante da humanidade. Pois, cada um morre pelo
seu próprio pecado.

Como vemos, acima, não existe transmissão de pecado dos
pais para os filhos, nem vice-versa. Portanto, é uma mentira
a estória de que todo homem “herdou” o PRÓPRIO pecado do Pai
Adão.
O que nós herdamos do Pai Adão foi a natureza pecadora,
a natural capacidade de desobedecer a Deus, a tendência
racional para desobedecer a Deus, por termos livre-arbítrio,
e NÃO por causa do PRÓPRIO ato pecaminoso do Pai Adão.
Também herdamos a mortalidade adquirida por Adão, por
isso somos mortais tal qual Adão passou a ser depois que
pecou. A mortalidade do homem advém da natureza mortal que
Adão passou a ter e a transmitir depois que pecou.
Dizemos, fundado na bíblia, que NINGUÉM NASCE COM PECADO
de Adão, nenhuma pessoa já nasce condenada, por pecado que
não cometeu.
Ensinar que o homem já nasce condenado é UM ERRO cometido
por quem não compreende a bondade, a graça, a justiça, e o
juízo de Deus.
DIZEMOS QUE TODOS DEPOIS QUE ALCANÇAM O DISCERNIMENTO, a
razão, irão desobedecer a Deus, irão pecar, naturalmente, às
vezes até sem saber.
Herdamos de Adão a capacidade a inclinação
desobediência a Deus, por causa da racionalidade.

à

Acrescentamos que a capacidade de pecar está ligada à
razão, ao livre-arbítrio, e não ao pecado, ou a mortalidade
de Adão.
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O livre-arbítrio é anterior à existência do primeiro
pecado. Os seres humanos já foram criados coma capacidade de
obedecer, ou desobedecer, a Deus.
O livre-arbítrio é parte integrante de todos os homens.
A liberdade de escolha não surgiu, nem foi encerrada, com o
primeiro pecado...49
O homem continuará cometendo pecados, mesmo depois de
aceitar a Jesus. O homem não deixou de ser um pecador quando
aceitou a salvação de Jesus. Pois, continua tendo o livrearbítrio e poderá a qualquer instante optar por desobedecer
a Deus.
Os servos somente são justos, puros, santos, PORQUE É
DEUS QUEM OS JUSTIFICA, SANTIFICA, PURIFICA.50 Todos esses
“valores espirituais” vem de Deus. A graça, a justiça, a
santidade de Deus, sobre nós, vem através do sangue de Jesus
o qual nos purifica de todo pecado, não vem dos méritos e
obras humanas.
Dizemos que o homem não nasce NEM BOM, NEM MAU. O homem
nasce inocente, e sem pecado, e isso não quer dizer que o
homem seja bom. Bom é somente Deus.
Não podemos dizer que ao nascer o homem tenha pecado,
APENAS POR ter nascido “HOMEM”, por ser um filho de Adão. Da
mesma forma, não podemos dizer que UM animal qualquer NASCE
SEM PECADO porque é animal.

49

Que ninguém ache que somos adeptos das doutrinas de Pelágio, nem de semipelagianismo:

Discordamos de Pelágio o qual ensinava que o homem nasce bom, e que pode “optar”
em continuar bom, e sem pecado, por toda a vida, se assim quisesse. Isso é um erro de
Pelágio. Visto que, o HOMEM, depois do despertar da consciência, NÃO TEM COMO SE MANTER
inocente, sem pecado, POR TODA A SUA VIDA, muito menos por escolha e mérito próprio.

ROMANOS 8:33... É Deus quem os justifica.
C/C
I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça,
e santificação, e redenção.
50
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Ambos nascem sem pecado por nascerem inocentes, sem
discernimento do bem e do mal, sem a racionalidade, sem o
livre-arbítrio, ...
O que vai diferir o homem de um animal, no futuro, é o
fato do homem adquirir a consciência, a racionalidade, ao
deixar de ser bebê.
O humano ao crescer irá despertar a capacidade de
escolher entre o bem e o mal, entre obedecer e não obedecer
a Deus. Por, muitas vezes irá optar por não obedecer a Deus,
com isso irá produzir a desobediência, o pecado.
Os animais, por outro lado, não passarão pelo despertar
da consciência, não irão adquirir a razão a qual os
capacitaria a discernir o bem e o mal, e, consequentemente,
poderiam escolher o que fazer. Como nunca terão vontade livre,
nunca terão racionalidade, eles nunca pecarão, por não terem
como escolher obedecer, ou desobedecer, a Deus.
Os humanos possuem o livre-arbítrio, algo, inerente à
própria natureza humana criada por Deus.
A capacidade racional potencializa no homem o livrearbítrio. Uma vez racional, o homem pode escolher livremente
o que quer, ou não, para sua vida.
O homem racionalmente sadio pode escolher o que quer,
mesmo que não tenha condições materiais e espirituais para
executar a sua escolha, como é o caso da salvação que depende
da compaixão de Deus.51
O pecado é, sobre tudo, um ato voluntário de desobediência
à vontade de Deus. Pecamos quando escolhemos e agimos fora do
alvo, fora daquilo que aponta para Deus e seu reino.
Se os humanos fossem sem livre-arbítrio, como ensinam
erradamente muitos teólogos, nós seríamos iguais aos animais.
Se isso fosse verdade, nesse caso, NÃO teríamos pecado, pois

ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se
compadece.
51
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não teríamos como escolher entre fazer a vontade de Deus, ou
não a fazer.
A ausência de razão/livre-arbítrio impediria o homem de
fazer boas coisas, e também impediria de pecar. Posto que, se
o homem estivesse sem a possibilidade de escolher entre
obedecer ou desobedecer não há como fazer nem uma nem a outra
coisa.
Não haveria pecado algum se fôssemos irracionais, sem
capacidade alguma de discernir qualquer coisa.
Uma vez sem a “razão” apenas faríamos ações mecânicobiológicas, sem concorrência de nossa consciência. Neste
caso, faríamos apenas atos biológicos involuntários, atos
desprovidos da ação volitiva, atos para os quais a vontade
humana não teria participado.
Por isso dizemos que é UMA ABERRAÇÃO TEOLÓGICA o ensino
herético o qual prega a INEXISTÊNCIA de livre-arbítrio no
homem. Pois o homem, ao contrário dos animais, é plenamente
racional, e dotado, por Deus, do poder de escolher,
livremente, o que quer fazer, ou deixar de fazer.
Quanto aos animais, eles não pecam, não por serem animais,
mas por não terem consciência de nada. Eles nunca irão
adquirir consciência, a capacidade de escolher obedecer, ou
desobedecer, a Deus. Eles não pecam PORQUE NÃO TEM CAPACIDADE
PARA ESCOLHER fazer à vontade Deus, nem para fazer suas
próprias vontades. Eles não têm razão, e por isso não têm
vontades próprias a serem vividas. Pelo mesmo motivo, pela
falta de racionalidade, também não tem como conhecer e
obedecer/desobedecer à vontade de Deus.
O humano ao crescer e desenvolver a consciência, o livrearbítrio pleno, esse homem IRÁ PECAR. Ele irá naturalmente
pecar, empurrado por sua mente racional e carnal a qual é
potencializada para atender as vontades e concupiscências
próprias da carne.
Isso ocorre porque mesmo sabendo a vontade de Deus, e,
às vezes, querendo obedecer a Deus, o querer e o realizar da
vontade integral de Deus está além da capacidade humana. Pois,
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Deus submeteu toda a humanidade debaixo do pecado, para com
todos usar de misericórdia.
FUNDAMENTO SOBRE A INCAPACIDADE HUMANA DE OBEDECER A DEUS por
mero esforço humano, contrariando as heresias de Pelágio:



ROMANOS 7:14-25 Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou
carnal, vendido sob o pecado. 15 Porque o que faço não o aprovo; pois o que
quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. 16 E, se faço o que não quero,
consinto com a lei, que é boa. 17 De maneira que agora já não sou eu que faço
isto, mas o pecado que habita em mim. 18 Porque eu sei que em mim, isto é,

com efeito o querer
está em mim, mas não consigo realizar o bem.
na minha carne, não habita bem algum; e

Porque não faço o bem que quero, mas o mal que
não quero esse faço. 20 Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço
19

eu, mas o pecado que habita em mim. 21 Acho então esta lei em mim, que,
quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22 Porque,
segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus; 23 Mas vejo nos meus

me
prende debaixo da lei do pecado que está nos meus
membros. 24 Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo
membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e

desta morte? 25 Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que
eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do
pecado;



MATEUS 19:25-26... Quem poderá, pois, salvar-se? 26 E Jesus,
olhando

para

eles,

disse-lhes: Aos homens é isso

impossível, mas a Deus tudo é possível;
 ROMANOS 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem
do que corre, mas de Deus, que se compadece.
Adiante...
A TEOLOGIA humana, desprovida da mente de Deus, atribui
a todo homem o pecado cometido por Adão. Isso é um erro
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racional gigantesco. Porque, segundo a bíblia, cada pessoa é
culpada/responsável pelos seus próprios pecados, e não pelo
pecado de outra pessoa. Cada humano será julgado segundo as
suas obras, e não segundo as obras de Adão.
A justiça verdadeira é dar a cada o que é seu. No caso
espiritual, cada pessoa tem suas próprias desobediências, e
consequentes pecados.
Os nossos próprios pecados É o “nosso patrimônio
negativo”, é o que DEVEMOS A DEUS. Ninguém deve o pecado
cometido por Adão e Eva, exceto eles mesmos.
Lembrando o ensino bíblico o qual nos diz que os pecados
dos servos de Jesus foram pagos pelo sangue do cordeiro de
Deus. Por isso, o corpo de Cristo não entrará em juízo por
causa de pecados, juízo para condenação. Visto que, nossos
pecados já foram pagos. O Senhor Jesus recebeu o juízo de
morte por causa dos nossos pecados.
O julgamento dos servos, no tribunal de Cristo, será um
julgamento para concessão de galardões, e não um juízo para
condenação.
Os servos não entrarão em juízo para condenação tendo em
vista que é DEUS QUEM NOS JUSTIFICA, através do sangue do
cordeiro de Deus – Jesus.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS, por ser justo, TRATA
CADA PESSOA SEGUNDO AS SUAS PRÓPRIAS OBRAS. Portanto, não irá
cobrar o pecado de Adão de outras pessoas:
 SALMOS 145:17 Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, e santo
em todas as suas obras;
 DANIEL 9:14 Por isso o SENHOR vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós;
porque justo é o SENHOR, nosso Deus, em todas as suas obras, que
fez, pois não obedecemos à sua voz;
 OSEIAS 4:9 Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote; e castigá-lo-ei
segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras;
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 OSEIAS 7:2 E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua
maldade; agora, pois, os cercam as suas obras; diante da minha face estão;
 OSEIAS 12:2 O SENHOR também com Judá tem contenda, e castigará
Jacó segundo os seus caminhos; segundo as suas obras o

recompensará;
 MATEUS 16:17 Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os
seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras;
 ROMANOS 2:6

O qual recompensará cada um segundo

as suas obras; ...


APOCALIPSE 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante
de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E “os
mortos” foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
“segundo



as suas obras”.

APOCALIPSE 20:13 E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o
lago de fogo deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada

um segundo as suas obras.
Adiante...

A bíblia ensina que o homem jaz no maligno, isso significa
que o homem está morto espiritualmente.
A bíblia não ensina que o homem estaria totalmente morto,
estaria morto o corpo, o Espírito, e a alma.
Se o homem estivesse totalmente morto não haveria humanos
na terra. Tudo seria um grande cemitério, um vale de ossos
secos, e com o passar do tempo nem ossos existiriam.

Não podemos mistura a vida e a morte física do
corpo do homem com a vida e a morte do espírito do
homem.
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O corpo, a alma e o espírito do homem são coisas
diferentes. Cada componente do homem tem qualidades, origens
e finalidades diferentes, embora forme um ser único: “Um ser
humano”.
O que ocorre com uma parte do homem não necessária, e
imediatamente, ocorrerá com as outras partes componentes
deste homem.
Uma pessoa pode estar espiritualmente viva, salva por
Jesus e poderá vir a ter uma morte do corpo, o fim da vida
biológica, fim da alma.
A morte do corpo e da alma, (biológica), é o fim da vida
terrena, é a primeira morte que o homem, com poucas exceções,
passará.
A morte do espírito do homem é a condenação ao lago de
fogo. Essa é a segunda morte que o homem, que o espírito do
homem, poderá vir a sofrer se não viver a salvação ofertada
por Jesus.
A morte do espírito do homem não é automaticamente
transmitida para o corpo e alma desta pessoa. Uma pessoa
saudável, com o seu corpo/alma em perfeito funcionamento,
pode estar espiritualmente morta por viver praticando
iniquidades.
Portanto, se o termo bíblico: “a alma que pecar morrerá”
estivesse significando morte da alma biológica, fim da vida
no corpo físico, não teríamos uma só pessoa viva, pois todos
os humanos pecam.
O significado de “a alma que pecar morrerá” é no sentido
de morte do “Espírito do homem, morte espiritual”. Pois, o
pecado é praticado pelo corpo vivo, pelo corpo com alma, e o
espírito que estar neste corpo responde pelos atos
pecaminosos, enquanto estava no corpo com vida biológica.52

52

II CORÍNTIOS 5:10 “Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que
mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo.”
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Enquanto o Espírito do homem estar no tabernáculo
terreno,53 o espírito deste homem responde pelos pecados que
forem cometidos pelo corpo com alma/vida biológica...
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DE MORTE ESPIRITUAL, DEPRAVAÇÃO
ESPIRITUAL do homem:
 EFÉSIOS 2:1,2 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e

pecados, 2 Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos
da desobediência;
 EFÉSIOS 5:14... Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os

mortos, e Cristo te esclarecerá;
Continuando a explicação, através de tipologias
bíblicas, para cientificarmos que ninguém nasce com
pecado alheio...

A BÍBLIA ensina QUE: “Os homens são como
as árvores”... 54
Sabemos que nenhuma árvore nasce trazendo consigo o seu
fruto. Nenhum pé de milho nasce com sua espiga. Igualmente,
nenhum pé de abacate, manga, pé de uva, etc., já nasceram com
seus frutos dependurados nelas.

53

54

II PEDRO 1:13 E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo,...
O HOMEM É TIPIFICADO NA BÍBLIA COMO ÁRVORE.
 ISAÍAS 40:6-7 Uma voz diz: Clama; e alguém disse: Que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda
a sua beleza como a flor do campo. 7 Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do
SENHOR. Na verdade o povo é erva;
 LUCAS 23:31 Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco?
Para mais detalhes sobre tipificação lei nosso trabalho: “A BÍBLIA ALÉM DA
LETRA”.
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Toda ÁRVORE DEPOIS QUE CRESCEM, NO TEMPO CERTO, SE TUDO
OCORRER conforme com a sua própria NATUREZA, IRÁ PRODUZIR O
FRUTO QUE HERDOU geneticamente DE SEUS PAIS.
Só isso já nos desperta para entendermos que o homem,
como as árvores não poderiam NASCER “COM” o seu fruto natural,
com o pecado “dependurando” em seu espírito.
O PRODUTO NATURAL DO HOMEM, um dos frutos que virá a
produzir POR NATUREZA, no caso dos humanos é o pecado.
Todo homem ao crescer, e despertar a razão, irá pecar,
irá produzir o fruto chamado pecado, que é da sua natureza
racional.
Todos nós herdamos de Adão a capacidade de desobedecer a
Deus. Todo ser humano irá PECAR, ao deixar a inocência, ao
adquirir a consciência. Com o despertar da razão surge a
oportunidade de exercer a livre escolha do que fazer, ou não
fazer.
As doutrinas ERRÔNEAS sobre pecado “original”, “total
depravação” é DE FATO A ORIGEM da maioria das confusões e
heresias teológicas, antigas e atuais.
A maioria das discrepâncias teológicas com a bíblia tem
como pano de fundo a absurda teoria do pecado original/total
depravação.
Esse erro se multiplicou em emaranhados de teses humanas,
e se enraizaram em todo o cristianismo.
Muitos filósofos religiosos fatiaram a bíblia, em ensinos
os quais servem somente aos propósitos do adversário, de
matar, roubar e destruir servos do Senhor.
Todas essas teorias são vacilantes e, frequentemente,
contraditórias. Às vezes até mesmo aquilo que afirmam numa de
suas teses é desdito “internamente” noutras teses, do mesmo
seguimento teológico.
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Isso ocorre porque os defensores dessas teologias
desrespeitaram a bíblia como unidade, e se apoiaram em
versículos os quais, evidentemente, dizem menos do que a
bíblia toda.
As sagradas escrituras apresentam um projeto único para
salvação do homem.
A bíblia diz que nascemos “EM” pecado. Isso significa que
NASCEU “UM PECADOR”, nasceu alguém que irá produzir pecado.
Ela NÃO diz que nascemos “COM” pecado.
Isso é muito significativo, pois “em pecado” não
significa que já temos pecados ao nascer, mas que o homem tem
dentro de seu “DNA”, dentro da sua própria natureza
existencial, a capacidade de obedecer e desobedecer a Deus,
a aptidão de viver suas próprias escolhas racionais.
Nascer “em pecado" é um fato que distinguirá esse
“nascituro” dos demais seres nascidos neste mundo. Posto que,
dos nascidos na terra, somente os humanos cometem pecado.
Nascer “em” pecado é uma marcação própria da carne do
homem, é uma marca distintiva, e existente somente no homem.
Nenhum outro ser ‘NASCIDO NESTE MUNDO’ pode pecar à
semelhança do homem. Dos seres deste mundo somente o homem,
(só a carne e o sangue do homem), por ter nascido “em pecado”,
por ter racionalidade, carrega uma potencial capacidade de
pecar, aptidão de desobedecer a Deus.

Vamos olhar outros tipos de “árvores” deste
mundo, para exemplificar e entendemos mais facilmente
a questão de nascer “em” pecado:
Cada ser deste mundo traz consigo, em seu DNA, a semente,
o gene, a natureza de onde veio, qual a sua origem natural,
qual a sua filiação, de onde é originário, isto é: Cada ser,
criado por Deus, traz o registro do tipo de “espécime” ao
qual pertence originariamente.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTÍSSIMA: O cuidado que
se deve ter, com o termo nascer “em”,
relacionado com o ser humano, é que coexistem
DUAS NATUREZAS existenciais, originárias
dentro de cada homem, a saber: A natureza
BIOLÓGICA E A natureza ESPIRITUAL.
PORTANTO, O HOMEM TEM DOIS TIPOS DE NASCER “EM”.
Os humanos têm uma origem natural vinda da carne,
originária dos pais biológicos – o corpo e a alma
biológica, e outra composição a qual é procedente de
Deus – o espírito do homem.
O que nasce em pecado é a natureza biológica, é a
capacidade natural/racional da carne a qual cria oposições ao
que é do reino espiritual.
A carne naturalmente se opõe ao reino espiritual de
Deus.55 A oposição se deve a razão/racionalidade livre a qual
capacita o homem a praticar desobediências a Deus.

Quanto à natureza espiritual do homem, o ESPÍRITO
do homem, tem um nascer “em” vindo de DEUS. Por isso
o espírito do homem não nasce COM PECADO DE SEUS
PAIS, nem tem natureza PECADORA, POIS O PAI DOS
ESPÍRITOS É DEUS, E DEUS NÃO TEM, NEM TRANSMITE,
PECADO PARA NINGUÉM.
O espírito do homem não é produto de geração genética,
nem o pecado tem natureza biológica.
Portanto, todo homem, enquanto “carne”, virá a pecar e a
morrer, a semelhança de nossos pais biológicos.
55

GÁLATAS 5:17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes se opõem um ao outro,

para que não façais o que quereis.
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Por sua vez, os humanos enquanto um ser com espírito irá
existir eternamente, em comunhão com Deus, se foi salvo por
Jesus, ou durará eternamente no lago de fogo, sem Deus, caso
não tenha vivido a salvação ofertada por Jesus, enquanto
estava no corpo terreno.
Reforçando: Não nascemos com pecado porque pecado, uma
vez cometido através do corpo, ficará retido no espírito
daquele homem que pecou, e não no DNA humano.
Além disso, o espírito do homem vem direto do Pai de
todos os espíritos, e Deus não tem, por natureza, pecado algum
para transmitir para seus espíritos filhos.
Os
humanos,
enquanto
espirituais,
existiremos
eternamente, a semelhança de nos Pai dos espíritos, Deus.
Nosso Pai dos espíritos é essência viva e sem pecado. Ele
não nos deu um espírito contaminado com pecado, mas puro,
vivo, santo e apto para estar junto de Deus, por isso é que
o reino de Deus pertence às criancinhas. Elas ainda não têm
pecado. Estão sem a mácula de pecado a impedi-las de estarem
no reino das coisas santas do Senhor.
Pois bem, repassando, O SIGNIFICADO DE NASCER “EM”: Cada
ser tem um uma “natureza”, é “natural de tal lugar” de onde
veio seus pais. Temos dois pais. Um que nos concedeu a
natureza biológica, (carne e sangue), e outro que nos concedeu
a natureza espiritual, (o espírito).
A carne humana nasce com a natureza racional e mortal.
Por sua partem, o homem recebe, de Deus, um espírito com a
natureza eterna e sem pecado.
Assim é que, as duas naturezas coabitantes dentro de um
humano trazem o nascer “em” de nossos “pais terreno e
celestial”. Trazemos a origem natural biológica – terrena,
finita, mortal, racional/pecadora. Também temos a origem
espiritual, santa, celestial, infinita/imortal – no sentido
de existência eterna.
68
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
Para clarear um pouco mais a questão do “nascer em”, a
título de exemplo: Nenhum equino produz suíno, nenhum bovino
produz canino, nenhum centeio produz mamão, nenhum abacateiro
produz limão, nenhum macaco produz humano, e vice-versa, todos
têm origens diferentes, por isso reproduzem indivíduos
distintos, cada espécie de ser vivo tem um nascer “em”
“conforme a sua espécie”,56 etc.
Como modelo, vejamos o nascimento de um pé de limão: Ele
ainda não tem o fruto, o limão, mas ao crescer e desenvolver
irá produzir o seu fruto natural, o limão. Se produzir limão
fosse gerar pecado PODERÍAMOS DIZER QUE O LIMÃO NASCERIA,
naturalmente, EM PECADO.
Pois bem, o Limão nasce naturalmente em limão, a laranja
nasce naturalmente em laranja, o bovino por natureza nasce
“em” bovino, etc., e os homens nascem, naturalmente, de
humanos, de seres racionais dotados da capacidade de
desobedecer a Deus.
Somos capazes de produzir, além de filhos biológicos,
um
filho
espiritual
“negativo”
chamado
de
pecado/impiedade/desobediência, por causa da capacidade
racional.
Desta forma, vemos que cada TIPO DE ÁRVORE nasce
naturalmente capacitado a produzir o fruto que lhe é próprio.
CADA ARVORE PRODUZ O SEU FRUTO natural, produz o tipo de
fruto que ela CARREGA registrado dentro dela. Cada arvore
recebeu por herança genética todas as informações de sua
origem, inclusive o tipo de fruto que irá produzir, SEGUNDO
A SUA origem natural, que recebeu de seus ancestrais.
56

GÊNESIS 1:11,12,21,24,25 E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê

fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. 12 E a terra produziu erva, erva dando
semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que
era bom. 21 Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram
conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. 24 E disse Deus:
Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e
assim foi. 25 E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil
da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.
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Assim, somente o limão produz “limão”, por ter nascido
limoeiro, da mesma forma que somente o homem produzirá pecado,
por ter nascido RACIONAL/PECADOR, por ter nascido “em pecado”,
por ser herdeiro genético 57 do pai-Adão, um “racional/
pecador”.
Por outro lado, pecado
desobediência VOLUNTÁRIA.

é

principalmente

ato

de

Vejamos o caso das crianças, para aprofundarmos
o entendimento sobre nascer “em”:
Como sabemos uma criança, (criancinha que ainda não entende o
certo e o errado), NÃO PODE OBEDECER NEM DESOBEDECER à coisa
alguma, pois não discerne coisa alguma. Ela não tem como
“escolher” fazer alguma coisa certa, nem tem como escolher
cometer algo errado.
Uma tenra criancinha ainda age de forma
biológica, por impulsos meramente biológicos.

mecânico-

Uma criança não age fundada em escolhas lógico-racionais.
Uma criancinha não escolhe o que vai fazer.
O que um bebê faz ao nascer, e por algum “tempo” depois
de nascido, é reflexo de comandos biológicos. O que um recémnascido faz, ou deixa de fazer, não é fruto de raciocínio, de
escolhas logica-racional do que é certo, ou errado.
Um nenê ainda não tem consciência de si mesma, não tem
noção do mundo, pior ainda, nada conhece sobre reino
espiritual, e consequentemente, nada sabe sobre Deus.

IMPORTANTE: Estamos falando de genética, de gene, de DNA, mas quando se fala de pecado
O DNA NÃO ENTRA NESTA QUESTÃO.
57

Portanto, entenda que estamos falando de genética, apenas, para fins didáticos,
exemplificativo, NO TOCANTE A PECADOS. Pois, pecado é algo espiritual e não pode ser
transmitido via DNA. Pecado cada um tem o seu quando desobedece a Deus.
O mais próximo que o homem chega de uma retransmissão, no que pertence a pecados, é
a transmissão da racionalidade, da razão, a qual, uma vez despertada no indivíduo, dará
a ele a capacidade de escolher obedecer a Deus, ou DESOBEDECER A DEUS É AI SIM PRODUZIR
O PECADO.
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Uma criança chega ao mundo sem nada “querer”, e sem nada
“saber” sobre regras morais terrenas, ou leis espirituais
celestiais.
A questão do pecado está focada, desde o início, desde
ADÃO E EVA, na capacidade de escolher obedecer, ou não
obedecer, a Deus.
O pecado sempre envolveu a livre competência
“OBEDECER”, OU “DESOBEDECER”, a palavra dada por Deus.

para

Para Adão e Eva pecarem, eles optaram por dar ouvido ao
adversário. Eles preferiram não ATENDER A VONTADE DE DEUS.
Jesus disse certa vez que o céu é para as crianças. Disse
que os adultos deveriam ser como crianças se quisessem ir
para o céu.
Quem vai para o céu não vai com pecados. A salvação é
exatamente a libertação do homem de seus pecados.
O céu NÃO É PARA QUEM TEM PECADOS. ENFATIZAR isso é
importante porque Jesus disse que o céu PERTENCE às crianças.
Com isso FICA CLARO que uma criancinha, (criança ainda
inocente), NÃO TEM PECADO, SENÃO o céu não seria das crianças.

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE O CÉU É DAS CRIANÇAS:

 MATEUS 19:14 Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os
estorveis de vir a mim; porque

dos tais é o reino dos céus;

 MARCOS 10:15 Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino
de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele;

 LUCAS 18:16,17 Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a
mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino
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de Deus. 17 Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de
Deus como menino, não entrará nele.
Lembramo-nos que para alguém ir para o céu deverá estar
escrito o nome dessa pessoa no livro da vida.
Como disse Jesus que o reino de Deus é das crianças,

sabemos que os nomes das crianças estão escritos no
livro da vida.
O nome de uma pessoa somente é riscado do livro
da vida quando essa pessoa peca, ao deixar de ser
“inocente/infante”.
O nome será novamente reescrito no livro da vida
através da aceitação da salvação, ofertada através
da fé no sacrifício de sangue de Jesus.
Muito importa saber o que foi dito no parágrafo anterior
porque Deus disse que riscará o nome de um homem do livro da
vida se esse homem pecar.
Assim, sabemos que uma criança NÃO nascesse “com” pecado.
Se nascesse com pecado o nome das criancinhas não estaria
escrito no livro dos pertencentes ao reino de Deus.
Se os humanos trouxessem pecado ao nascer, o reino de
Deus não pertenceria a nenhuma criança, pois elas teriam o
pecado “original”, e quem tem pecado seu nome foi riscado do
livro da vida.
Se
uma
criancinha
tivesse
nascido
com
pecado,
evidentemente, o nome dela não estaria escrito no livro dos
vivos. Posto que, no livro da vida, não consta nome de quem
tenha pecado, porque o pecado mata o pecador, e quem está
morto espiritualmente tem seu nome riscado do livro dos vivos.
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A condição apresentada por Deus para alguém pertencer ao
reino de Deus é não ter pecado/morte, e sim ter a vida eterna
recebida pela graça de Jesus.
Jesus morreu para apagar os nossos pecados. Assim, os
servos salvos e as criancinhas pertencem ao reino dos vivos
por não terem pecados.

FUNDAMENTO SOBRE DEUS RISCAR O NOME DE QUEM PECA DO
LIVRO DA VIDA. Se criança nascesse com pecado de
Adão, já teria o nome riscado do livro da vida:



ÊXODO 32:30-33 E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo:
Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao SENHOR;
porventura farei propiciação por vosso pecado. 31 Assim tornou-se Moisés ao
SENHOR, e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado fazendo para si
deuses de ouro. 32 Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te,
do teu livro, que tens escrito. 33 Então disse o SENHOR a Moisés:

Aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do
meu livro.
Pois bem, há aqueles que ensinam o batismo de crianças
para lavar o pecado de Adão. Isso é mais um erro fundado na
teologia da transmissão do pecado de Adão para todos os
humanos.
Vamos avaliar um pouco a heresia do batismo de quem não
tem como se arrepender, nem como crer. Visto que não tem
discernimento, nem racionalidade alguma, para entender o ato
de Jesus na cruz, nem o batismo de arrependimento. Isso mesmo,
batismo é para quem tem livre-arbítrio E USANDO da liberdade
racional de ação, CRÊ, SE ARREPENDE, e deseja ser batizado.
SE BATISMO NAS ÁGUAS, de crianças, e de adultos, lavasse
pecados, tirasse o pecado de Adão, ou outro pecado, se isso
existisse, então, quem fosse batizado nas águas não MORRERIA.
Pois, uma vez removida à causa da morte, no caso, o pecado
original, não haveria mais o efeito morte gerado apenas pelo
pecado de Adão, agora eliminado pelo batismo...
73
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
Os defensores da transmissão do pecado de Adão batizam
crianças inocentes por achar que crianças sem batismo nas
águas não teriam salvação.
Praticam o erro de batizarem crianças por não terem
alcançado o que é o batismo nas águas. Batismo nas águas é
uma ordenança simbólica. O batismo não salva um pecador, nem
lava pecado de ninguém.
Batismo nas águas é um mandamento de Jesus. O batismo é
algo material, tipológico, com sentido profético ligado,
sobretudo, à morte da carne e o ressuscitar do espírito dos
servos, quando Jesus vier buscar o seu povo. (Leia Romanos
6).
SE ÁGUA BATISMAL LAVASSE PECADO ENTÃO FILHOS DE CRENTES
NÃO TERIAM PECADO, POIS os pecados de seus pais, incluindo
aí, o pecado de Adão, teriam sido lavados, e não poderiam
mais ser retransmitido para seus filhos. Porque, somente
transmitimos aquilo que temos, e se batismo eliminasse pecado,
uma vez que fossemos batizados não teríamos mais tal pecado
de Adão para retransmitir...
Como se vê, muitos teólogos defensores do pecado
transmitidos hereditariamente se batizaram para lavar o
pecado que teriam recebido de Adão, e, mesmo assim, seus
filhos precisam ser, TAMBÉM, batizados para se livrarem do
mesmo pecado de Adão.
Se os pais pudessem retransmitir o pecado de Adão para
seus filhos também poderiam retransmitir os seus próprios
pecados para seus descendentes e não apenas o pecado de Adão
seria retransmitido. É para esse absurdo, sem base bíblica,
que o dogma da transmissão de pecado de pai para filho, desde
Adão, leva.
Enfatizamos: “não existe retransmissão de pecado de Adão,
nem pecado algum, entre humanos, essa teoria de pecado
original, e batismo de crianças para lavar pecado de Adão, é
pura invencionice teológica”.
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O que lava o crente-servo é a água da palavra de Deus.
Ela nos dá uma nova vida, segundo a palavra de Deus. 58
O Espírito Santo também nos lava santificando o espírito
do homem de todos os pecados outrora praticados através do
corpo humano.59
Outro erro de muitos teólogos defensores do pecado
original é achar que o pecado de Adão é transmitido pelo ato
sexual dos pais de uma pessoa. Entretanto, não há transmissão
de pecados de pais para filhos, nem pelo ato sexual, nem por
outro meio.
O que os pais transmitem de si e de seus ancestrais, para
seus descendentes, é a vida biológica e a genética que irá
definir o corpo físico.
A verdade é que com o pecado de Adão, todos os que dele
descendem, se tornaram sujeito a morrer, não por ter o
“próprio pecado de Adão”, mas por ter a mortalidade, a
temporalidade, adquirida pelo pai de todos os homens, e
transmitida a nós, hereditariamente.
NÃO HÁ COMO
“natimortos”.

DIZER

QUE

o

mundo

é

constituído

de

Na verdade, todos chegam ao mundo com vida biológica,
(exceto os natimortos), e com vida espiritual.
Depois de nascidos ‘caminhamos’ para a morte espiritual
– porque iremos pecar depois que instala a racionalidade.

AGUA BATISMAL NÃO LAVA COISA ALGUMA, SE MUITO MOLHA. O QUE LAVA O CORPO/ALMA/E ESPÍRITO
DO HOMEM É A PALAVRA E O ESPÍRITO SANTO DE DEUS:
58


59

EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra;

O ESPÍRITO SANTO DE JESUS também lava o corpo/alma/espírito do homem:



I JOÃO 1:7... O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado;



TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos
salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
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Também andamos para morte físico-biológica, se escaparmos
da morte da alma enquanto somos jovens não escaparemos dela
na velhice – porque somos seres mortais.
Temos características naturais vindas desde Adão: Somos
mortais e somos racionais-pecadores. SOMOS FILHOS DE ADÃO E
EVA, seres racionais e mortais. Somos descendentes de MORTAIS,
por isso morremos.
Trazemos na “genética” a capacidade de agir pela razão,
vindo a pecar e a morrer espiritualmente. Também, carregamos
no DNA a aptidão para morrer biologicamente, morte física da
alma.
Somos naturalmente submetidos à natureza que recebemos
dos nossos pais.
O pecado não
“próprio” pecado
“árvore/homem” que
a qual proporciona
Deus.

ocorre pelo fato de termos herdado o
de Adão, mas por sermos filhos de
produz um fruto chamado de racionalidade
a ocorrência de desobediência à vontade de

Como sabemos toda árvore produz o fruto que lhe é
próprio/natural. Um dos frutos naturais do homem é a
razão/racionalidade a qual potencializa a pratica de pecados.
Nenhuma árvore nasce trazendo dependurado consigo o seu
fruto. O fruto irá nascer no tempo próprio.
Ninguém nasce “com” pecado de Adão, mas todos irão

cometer os seus próprios pecados, pois o pecado é UM
fruto natural/racional produzido pelo homem. A razão leva a
desobediência. Quando desobedecermos nasce o nosso pecado,
produzimos o fruto próprio da natureza humana, a iniquidade.
Deus deixou que todos os humanos herdassem a natureza
RACIONAL e desobediente de Adão NÃO PORQUE TODOS JÁ NASCERIAM
COM o PECADO de Adão, mas para com todos usar de misericórdia.
Cada um responde pelo seu próprio pecado, e não pelo
pecado de Adão, nem de outro homem qualquer.
Não há uma transmissão do pecado de Adão, nem dos demais
pais, para seus filhos.
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O que a humanidade herdou do Pai Adão foi o juízo de
também sermos feitos tais quais os nossos pais. Somos mortais
por sermos filhos de mortais, e somos pecadores por sermos
filhos seres RACIONAIS. Pecamos porque através do exercício
do livre-arbítrio, escolhemos, muitas vezes, fazer o que
desagrada ao Senhor Deus.
Por causa da desobediência de Adão todos nós fomos feitos
mortais. Também herdamos a racionalidade com a qual escolhemos
muitas vezes desobedecer ao Senhor. Deus fez isso para que
Ele pudesse demonstrar a ABUNDANTE GRAÇA DE JESUS sobre os
muitos pecados de todos os homens.

FUNDAMENTO BÍBLICO EXPLICANDO os MOTIVOS DE TODOS
ESTAREM DEBAIXO DE UMA NATUREZA DESOBEDIENTE A DEUS:

Porque Deus encerrou a todos
debaixo da desobediência, para com todos
usar de misericórdia.

 ROMANOS 11:32

 ROMANOS 5:16-21 E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que

pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação,
mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. 17 Porque, se
pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem
a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus
Cristo. 18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos
os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a
graça sobre todos os homens para justificação de vida. 19 Porque, como pela
desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim
pela obediência de um, muitos serão feitos justos.
A bíblia fala claramente que NÃO TEMOS O PECADO DE
ADÃO. Não há, portanto, pecado originário, hereditário,
herdado de Adão.
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO SOBRE NÃO TEMOS O PECADO DE ADÃO:


ROMANOS 5:14 No entanto, a morte reinou desde Adão... Sobre aqueles

não tinham pecado
Adão,...
que

à semelhança da transgressão

de
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Todos morrerão porque todos estão debaixo do reinado da
morte. Todos os humanos morrerão. Quer tenham ou não tenham
pecados, como o caso de criancinhas, e de débeis mentais os
quais morrerão mesmo sem ter pecado.
Ninguém é salvo sem a graça de Jesus. Ninguém vai até
Deus sem o sangue de Jesus – o Deus de toda a graça.
Dizer que não temos pecado ao nascer, ou por deficiência
mental congênita, não é defender que o homem pode ser salvo
sem a graça. Todos os salvos foram salvos pela misericordiosa
graça de Jesus. Não existe algo no homem que possa dar acesso
a Deus. O caminho para o homem ir até Deus é o sangue do
cordeiro de Deus.
O fato de uma criancinha não ter pecado não deve induzir
a ninguém a ACHAR que o homem tem condições de permanecer sem
pecado depois que sair da inocência/infância. Ninguém tem
poder em si mesmo para permanecer inocente, e sem pecado,
depois que a consciência, a razão é despertada.
A salvação de TODOS, inclusive das criancinhas, é pela
graça de Deus. Ele elegeu a TODOS para salvação SEM TERMOS
MÉRITO ALGUM. Deus usa de misericórdia para com todos os
homens.
Portanto, as criancinhas, e também os débeis mentais, SÃO
SALVOS POR GRAÇA, são salvos por Jesus, e não por mérito, ou
ausência de pecados.
Ninguém é inimigo, ou contra a graça, por enxergar, pela
bíblia, que o reino de Deus pertence às criancinhas.
A salvação de crianças, e de débeis mentais por
nascimento, sem nem necessitar crer, sem receber a fé, é uma
exaltação à poderosa graça de Jesus. Perceber a existência
desse tipo de salvação é entender que Deus salva o homem por
sua infinita graça, por Jesus, e nunca por qualquer outro
meio, ou motivação.

78
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
Como diz a bíblia, Deus guardou A TODOS, DEBAIXO DO PECADO
PARA COM TODOS SER MISERICORDIOSO/GRACIOSO.60 No “todo” que
Deus usa de misericórdia está, evidentemente, incluso todas
as crianças, todos os inimputáveis, todos os seres humanos.
Desse modo, mesmo que fosse possível alguém estar sem
pecado, ainda existe uma natureza de “caído” da presença do
Senhor Deus. Incide sobre todos os homens uma sentença de
destituído da gloria de Deus, porque inevitavelmente todos
pecam.
Somente Deus pode novamente dar acesso, erguer, instituir
novamente o homem, tornando a conceder o direito de estar na
presença santa de Deus.
A salvação do homem e a não salvação do homem não é apenas
um fato decorrente de não ter pecados, ou de ter pecados, mas
é uma questão de ter, ou não ter, o SALVADOR JESUS – a graça
de Deus, o remidor dos nossos pecados.
Noutras palavra, não ter pecado não é o mesmo que está
salvo. Da mesma forma, o fato de alguém ter cometido pecado
não é o mesmo que já ESTEJA CONDENADO, pois o sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado.
Explicando: Quem não tem Jesus não tem salvação mesmo que
fosse possível não ter pecados. Não ter a graça de Deus é não
ter salvação. Se alguém recebeu o Senhor Jesus recebeu o
perdão dos pecados, se alguém rejeitou a Jesus os pecados
dessa pessoa permanecem fazendo a separação entre Deus e esse
indivíduo.
O homem, independentemente de ter cometido, ou não ter
cometido pecado, é um natural pecador destituído da gloria de
Deus, por natureza hereditária herdada de Adão. Visto que,
60

A SALVAÇÃO É SEMPRE POR GRAÇA. O FATO DE UMA CRIANÇA, OU de UM DÉBIL MENTAL desde o
nascimento, SER SALVO SEM ACEITAR A SALVAÇÃO VALORIZA A GRAÇA DE JESUS. Pois todos têm
a natureza racional/pecadora herdada de Adão, mas pela graça o Senhor não leva a origem
do pecador em consideração. Deus deixou todos os humanos debaixo do pecado, por isso
se alguém não morreu quando criancinha, ou se tiver deixado a sua debilidade mental
certamente pecará, entretanto, esse potencial pecaminoso não é suficiente para Deus
imputar injustiça/pecado. A justiça do Senhor leva em conta os atos, os frutos das ações
de cada um. O Senhor não condena a expectativa de pecado. Ele desconsidera na condenação
o potencial pecaminoso existente no homem, apenas julga e condena o próprio “ato” de
pecado “efetivamente” praticado.

79
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
Deus
deixou
todos
os
homens
debaixo
da
natureza
racional/pecadora, para com todos os seres humanos usar de
misericórdia.61
Quem tem o filho tem a vida, está salvo, mesmo que tenha
cometido pecados, JESUS PAGOU TAIS PECADOS. Pois, os pecados
de quem aceitou a salvação de Jesus são lavados/remidos pelo
sangue de Jesus.
Todos nós continuamos tendo a velha natureza pecadora,
mas temos uma novidade de vida: Quando aceitamos a Jesus
passamos a ter a vida, a justiça, a graça de Jesus a nos
garantir a salvação.
Jesus nos vincula a natureza celestial, ao sangue
celestial, ao Espírito santo eterno, que nos faz povo de Deus.
Nenhum humano age com justiça e santidade suficiente em
si mesmo, para poder estar diante de Deus.
O que ocorre com os servos de Jesus é que a santidade e
a justiça dos servos não vêm das obras humanas É DÁDIVA/DOM
DE DEUS.62
Alguém que é salvo é salvo POR JESUS O SALVADOR, seja
criança, débil mental, ou adulto. Ninguém TEM EM SI MESMO
MÉRITO para salvação. Deus salva por ser gracioso. O Senhor
salva sempre através de JESUS, a graça de Deus.
No ventre materno não é gerado um ser “com” pecado de
Adão. É gerado um ser humano descendente de um racionalmortal. Portanto, é gerado alguém que irá pecar a semelhança
de seu pai-Adão.
Um filho é da mesma natureza do seu pai. Em outras
palavras: Todos os filhos deste mundo são da mesma espécie,
da mesma natureza, da mesma “origem”, de seus pais.

Não diríamos nem que nascer semelhante aos pais
é uma maldição, um juízo. Nascer tal quais os pais é
uma consequência da natural forma de se multiplicar,
ROMANOS 11: 32,33 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de
misericórdia.
62 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça,
e santificação, e redenção.
61
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no reino das coisas deste mundo. Ser da mesma
natureza dos pais biológicos é o modo de procriação
das criaturas no reino terreno.
Os humanos irão produzir seus próprios frutos/filhos
conforme a natureza de nossos pais. Os seres humanos IRÃO
PRODUZIR os filhos com a genética humana. Nesta genética está
a raiz da racionalidade a qual conduz o homem a praticar
pecados.
O livre-arbítrio, um fruto da razão, conduz à produção
da desobediência/do pecado.
Por sua vez, a existência eterna do espírito do homem
possibilita o registro dos pecados cometidos pelo corpo.
O espírito do homem enquanto estiver no tabernáculo
terreno responderá pelos pecados cometidos através do seu
corpo físico.63
Os humanos, depois que crescem, irão produzir um tipo de
filho especial cujo nome é desobediência/pecado. O pecado é
o produto natural da razão, quando exercida fora da vontade
de Deus.
Os patriarcas da humanidade viviam num estado de
inocência, e graça eterna, sem morte, nem pecado. Quando eles
pecaram perderam/caíram desse estado de eternidade.
Como consequência dos seus atos, eles adquiram uma
natureza existencial mortal a qual não tinham até então.
Passaram a conhecer o bem e o mal, e passaram a ter morte
física.

63

O espírito do homem habita no corpo físico até a chegada da morte da alma.
Então retornará para Deus, se salvo para bonanças, no TABERNÁCULO CELESTIAL.
Se o espírito não estiver salvo irá para sofrimento eterno, primeiro no hades,
e depois do tribunal de Cristo irão para o lago de fogo...:


II CORÍNTIOS 5:4... Os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados;...;



II PEDRO 1:13 E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ...
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O que Adão transmitiu para todos os seus herdeiros foi a
sua genética mortal e a natureza racional.
O exercício da razão contra a vontade de Deus produz a
morte espiritual.
A natureza terrena/temporal proporciona a morte física
do corpo e da alma biológica.
Pois é, Adão

não

transmitiu, de forma alguma, o próprio

pecado dele para todos os humanos.
Também não tem fundamento bíblico achar que o homem
passará a agir com santidade e justiça absolutas depois que
venha a aceitar a fé em Jesus.
A velha natureza “deste corpo de morte”
coexistindo com o novo nascido, com a nova
existencial eterna.

continua
natureza

Ensinar que o cristão não comete pecado está intimamente
associado aos que acham que cristão genuíno não perde a
salvação, não falham, ESTARIAM SALVOS PARA SEMPRE.64
Adiante...
O pecado de cada um deixaria de existir, e não haveria
como haver o julgamento de pecados, se a iniquidade ficasse
alojada no corpo, ou na alma, do homem, porque o corpo e a
alma do homem deixarão de existir na sua totalidade, ao
morrerem.
Por terem deixado de existir, nem o corpo nem a alma do
homem poderia receber coisa alguma depois da morte física,
morte da alma-biológica.
O espírito de cada pessoa é quem receberá os ônus e os
bônus pelo que cada um fez enquanto estava no corpo carnal,
vivendo nesta terra, por ser o único elemento eterno existente
nos humanos.

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ESPÍRITO de cada
pessoa é quem responderá, diante de Deus, PELAS OBRAS
MAIS DETALHES SOBRE O PECADO, LEIA O TRABALHO: “QUEM NÃO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA
PEDRA”
64

82
Arquivo: O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADAO.COM
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:17:32.

O HOMEM NASCERIA COM O PECADO DE ADÃO?
PRATICADAS por esta pessoa, enquanto estava no corpo
biológico:
 II CORÍNTIOS 5:10 “Porque teremos de comparecer diante do tribunal
de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que
tiver feito enquanto

estava no corpo.”

A expressão: “enquanto estava no corpo”, está ensinando que
dentro do corpo humano existe um elemento que irá comparecer diante
do tribunal de Cristo.
No corpo do homem, enquanto com vida, habitava nele a alma biológica e
o ESPÍRITO do homem. A alma morre, tem fim.

O ESPÍRITO DO HOMEM é o componente humano que irá
comparece diante do tribunal de Cristo, por ser a única parte
do homem que existirá depois da morte do corpo/almavida-biológica.
Não seria justo que cada pessoa recebesse de Deus um
espírito já condenado à morte por ter um registro do pecado
de Adão e Eva.
Cobrar de toda a humanidade o pecado de Adão/Eva seria
um ato de cobrar no espírito dos filhos os pecados cometidos
pelos pais destes filhos, e a BÍBLIA CLARAMENTE DIZ QUE DEUS
NÃO FAZ esse tipo de injustiça.
Cobrança de pecados em cadeia hereditária não existe, na
bíblia. Nela é dito claramente que Deus dá a morte, (por
existência de registro de pecado), apenas para a “pessoa” que pecar.
Não há um único versículo na bíblia dizendo que Deus dá
a morte a uma pessoa por causa dos pecados dos pais desta
pessoa.
Portanto, não há como existir o tal pecado original por
cadeia hereditária, desde Adão até nós.
Cada novo ser humano que nascer neste mundo recebe um
espírito “novinho”, e sem nenhum registro de pecados
anteriores.
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Igualmente, não existe, na bíblia, uma transmissão
hereditária do espírito de um pai para o Espírito de seu
filho.
Nem mesmo Deus toma do espírito dos pais para gerar o
espírito dos filhos desses pais. Não existe versículo dizendo
que DEUS TIRA DO ESPÍRITO DOS PAIS PARA CRIAR O ESPÍRITO DOS
FILHOS.
Se existisse por qualquer forma uma reprodução de
espírito de pai para filho, haveria a possibilidade da
transmissão de pecados dos espíritos dos pais para os
espíritos dos seus filhos.
Se houvesse geração de espírito a partir dos espíritos
dos pais seria possível um filho receber uma porção do
espírito de seus pais já contaminada com os pecados dos seus
antepassados, por exemplo, com o pecado de Adão.
É fato bíblico que cada ser humano recebe o seu próprio
espírito diretamente de Deus.
Não recebemos o espírito humano por uma multiplicação de
espíritos, por criação derivada, a partir dos pais.
Por tudo isso nós dizemos que é UM ERRO SECULAR, absurdo,
A TEOLOGIA DO PECADO ORIGINAL DE ADÃO. A criação dessa heresia
é atribuída, por historiadores, ao bispo Irineu de Lyon, no
século II/III, D.C. e difundida por Agostinho de Hipona,65
século IV D.C.
Pois bem, A FALTA DE VISÃO ESPIRITUAL da BÍBLIA, a
ausência de DISCERNIMENTO do Espírito Santo, no tocante ao
corpo, a alma e o espírito do homem é que levou muitos teólogos
a terem, ou aderirem, a “visagem” teológica do tal pecado
original de Adão, que seria transmitido entre os humanos
hereditariamente.
Essa “visagem” teológica NÃO FOI ESPIRITUALMENTE
DISCERNIDA a luz dos ensinos da bíblia, por isso não foi
adequadamente combatida, no meio cristão.

Um teólogo da igreja secular mais conhecido como santo Agostinho. Era um filósofo
influenciado pela filosofia grega. Ele viveu de 354 a 430 D.C.
65
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Reforçaremos o combate à retransmissão de pecados, para
ninguém mais ter dúvida que essa heresia, de pecado retransmitido
de pais para filhos, não tem fundamento algum na bíblia, é apenas
um dogma com mais de 1.700 anos de existência no meio cristão, ...
Quase todos não perceberam que a teologia do pecado
original de Adão se tratava de uma heresia, um factoide
teológico, que de tanto ser defendido e repetido, no meio
cristão, é atualmente tido como uma verdade bíblica.
Porque muitos cristãos creram que era uma verdade
bíblica, a tal retransmissão do pecado de Adão, foi
assimilada, defendida, e, por fim, rebatizada com o nome de
“Total Depravação”, no meio das maiores linhagens cristãs
protestantes.
A teologia do pecado original de Adão não deveria ter
recebido o nome de “Total Depravação”.
Ela ficaria melhor se a chamássemos de “teologia
totalmente DEPRAVADA”, ou “teologia totalmente morta”,
totalmente sem fundamentos bíblicos reais e válidos.
Tendo em vista que NÃO existe a retransmissão do pecado
original de Adão, também não existe a tal “TOTAL DEPRAVAÇÃO”,
por ser a mesma doidice teológica.
A dita “total depravação” é apena um novo nome dado à
velha heresia racional da tal “retransmissão do pecado
original de Adão”. Essa excrescência
artificialmente
inventada nos mosteiros da igreja secular foi aceita, e
renomeada, no meio evangélico em geral, com o nome de: “Total
depravação”.
Portanto,
todas
as
ponderações
demonstrando
a
inexistência de “retransmissão do pecado original de Adão”
são válidas para defender inexistência da tal “total
depravação”, e vice-versa, posto serem uma única heresia com
dois nomes populares diferentes.
Pois bem, para os pais transmitirem pecados hereditários,
pecado de Adão, para seus filhos, eles precisariam, também,
transmitir parte dos seus espíritos para dar existência ao
novo Espírito, o espírito de seus descendentes.
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Por outro lado, se os pais pudessem transmitir o pecado
de Adão para seus filhos, poderiam também retransmitir os
seus próprios pecados, e nunca apenas o pecado original. Com
isso uma criancinha nasceria carregada com os pecados de todos
os seus antepassados, inclusive o pecado de Adão.
Convenhamos transmissão de pecados de quaisquer pais para
seus descendentes não tem amparo bíblico nenhum.
A retransmissão de pecado entre pessoas é uma total
aberração teológica, é mais uma doutrina de homem, ou de
demônio, que tem sido servido como alimento no meio cristão.
Como é sabido, não existe na bíblia a possibilidade de
um HUMANO GERAR UM ESPÍRITO. Não há versículo afirmando que
o homem possa gerar um espírito.
A matéria não gerar ser espiritual, algo passageiro não
tem como gerar algo de natureza eterna/espiritual...
Não há como alguém temporal, material, carnal, finito,
gerar um espírito, que é um “elemento eterno”, imaterial e
infinito.
Não houve participação humana dos pais na geração dos
espíritos de cada um de seus filhos.
A bíblia informa que: O espírito do homem vem de Deus. O
espírito de cada ser humano NÃO vem dos pais biológicos de
ninguém.

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ESPÍRITO DO
HOMEM VEM DE DEUS:


ECLESIASTES 12:7... O

espírito...,(do

homem),

Deus, que o

deu;


ZACARIAS 12:1 ... Fala o SENHOR, ... Que forma o espírito do

homem dentro dele.
O espírito de cada ser humano vem direto de Deus, e vem
com o “cronômetro contador” de pecados, “atuais e passados”
zerados.
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Nenhuma pessoa recebe um espírito onde conste a anotação
do pecado que foi cometido por Adão. Pois, os pecados de Adão
foram anotados no livro referente a Adão, para serem cobrados
somente do espírito de Adão.
Cada
Espírito
humano
exclusivamente
recebe
uma
escrituração dos pecados que cada pessoa praticou durante a
vida terrena no corpo/alma desse vivente. Mesmo assim a
escrituração dos pecados de quem aceitou a Jesus como seu
salvador, foi rasgado no calvário por Jesus.

8. CONCLUSÃO.
Os protestantes não deveriam aceitar nem o DOGMA do pecado
de Adão, nem aceitar o DOGMA do batismo de crianças, para
remover o pecado de Adão.
O batismo de criança é um dogma que surgiu para libertar
as crianças DO PECADO DE ADÃO. Tanto o dito pecado de Adão e
o batismo de crianças são dogmas originários da mesma igreja
secular.
Homem algum herda pecado de ninguém. Cada humano responde
pelos seus próprios pecados. Isso é o que ensina a bíblia.
Quanto a total depravação calvinista e arminiana é a mesma
maligna teologia criada pelo bispo da igreja secular.
Total depravação é o nome dado pelos protestantes ao
malfadado ensino de retransmissão do pecado de Adão entre os
humanos. Isso não existe na bíblia.

9. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Todo homem peca por isso pedimos que Deus nos perdoe os
nossos pecados. Que o Deus da justiça nos purifique de todos
os nossos pecados através do Espírito Santo – do sangue - de
Jesus.66

66

Leia nosso estudo: “O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS”, “SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA
FE EM JESUS”.
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Que o Deus da justiça nos justifique dos nossos próprios
pecados.67
Que o Senhor nos liberte das teologias malignas, dos
ensinos sem fundamento bíblico.68
Que o Espírito santo nos ensine e nos dê discernimento
espiritual da palavra santa para não recebermos heresias como
se fosse verdade.
Amem.
ApsJC.

67

Leia nosso estudo: “QUEM NÃO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA”.

68

Leia nosso estudo: “QUEBRANDO DOUTRINAS HUMANAS”.
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