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A Bíblia ensina que, mesmo que nunca tivéssemos pecado – nunca feito 
algo errado – ainda seríamos contados como pecadores diante de Deus. Essa é 
a doutrina bíblica do pecado original. 

Quando você ouve sobre pecado original, a referência é ao pecado de 
Adão e ao fato que Deus nos considera responsáveis por esse primeiro pecado 
de Adão. Somos tão culpados quanto ele foi dessa primeira desobediência – 
tão culpados que fomos punidos assim como ele o foi. Nascemos em delitos e 
pecados, sofrendo a penalidade que Deus anunciou no princípio (Gn. 2:17). 

Você achará essa doutrina do pecado original em Romanos 5:12. Ali 
somos lembrados que quando Adão pecou, a morte veio sobre toda a raça 
humana. Note que esse versículo não diz que a morte virá quando todos 
tiverem pecado, mas que ela já veio sobre todos, porque todos pecaram. Em 
algum ponto no passado, todos pecaram, mesmo aqueles que não tinham 
nascido ainda, e assim, nascem mortos em delitos e pecados. Quando todo o 
mundo pecou, de forma que todos nascem mortos no pecado? A única 
resposta possível, a resposta de Romanos 5:12, é que todos pecaram em Adão. 

Existem duas partes no pecado original. Há, em primeiro lugar, o fato 
que todos pecaram em Adão e são considerados culpados de seu pecado. Isso 
é geralmente mencionado como “culpa original” e chega a todo homem 
porque Adão representava todos os homens diante de Deus. Em segundo 
lugar, sendo já culpados, mesmo antes de nascer, todos os homens também 
vêm ao mundo sofrendo a punição do pecado, que é a morte eterna. Eles 
nascem mortos em delitos e pecados (Ef. 2:1). Essa parte do pecado original – a 
punição que vem sobre eles no nascimento – é mencionada como “poluição 
original” ou “depravação”. 

A maioria das pessoas não gosta desse ensino porque parece muito 
injusto para elas. Mas não é injusto de forma alguma. Em muitas outras áreas 
de nossas vidas, aceitamos a responsabilidade pelas ações de outros sem 
considerar isso injusto. Quando nossos líderes políticos criam leis, somos 
considerados responsáveis por essas leis. Os pais são considerados 
responsáveis em muitos casos pelo comportamento de seus filhos. Isso é 
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simplesmente parte da vida humana. Mas mesmo na salvação isso é 
verdadeiro. Não nos queixamos ou pensamos que é injusto Cristo aceitar a 
responsabilidade por nós e por todos os nossos pecados, como nosso 
Salvador. Todavia, nossa salvação vem através dele da mesma forma que o 
pecado veio por meio de Adão. 

O pecado original é uma doutrina muito importante da Bíblia, e é da 
maior importância pessoal. Ela nos ensina quão completamente perdidos 
somos como pecadores, e nos mostra que não existe nenhuma possibilidade 
de salvação, exceto em Jesus Cristo. Aprendemos dessa doutrina que, mesmo 
que nunca cometêssemos qualquer pecado, Deus ainda estaria irado conosco e 
nos puniria eternamente. Isso nos deixa sem lugar para fugir, senão para a 
cruz de Cristo para socorro e salvação. 

Você sabe que nasceu com o pecado original? Você sabe que mesmo 
seus bebês estão infectados com ele desde o nascimento? Você sabe que a 
única cura para essa “doença” horrível é a obra de Jesus Cristo? Essa é a razão 
da Bíblia nos chamar a crer nele, e somente nele, para a salvação. 

 

Fonte (original): Doctrine according to Godliness, 
Ronald Hanko, Reformed Free Publishing 
Association, p. 112-3. 
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