
���������	
�	��
�	

1 

SERMÃO  
   
   

SEPARAÇÃO DO MUNDO  
   
Nos é mostrado  qual é da parte de Deus a base da justificação em  
Tt. 3.7: para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a 
esperança da vida eterna.  
 
Nos é mostrado os passos de quem devemos seguir.  
1Pe. 2.21: Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, 
deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas.  
 
Mas como deve andar o cristão?  
Col 2.6: Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele 
andai,  
1Jo 2.6: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou.  
Na realidade qual era os sentimentos de Cristo e qual os sentimentos que devemos ter.  
Fp. 2.5:. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus,  
 
Segundo a bíblia o sentimento de Cristo caracterizava-se pela humildade.  
Fp. 2.6: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a 
que se devia aferrar,  
 
Confiança em Deus.  
Jo. 5. 19-30:. Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho de si 
mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, o Filho o 
faz igualmente.  
Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz; e maiores obras do que 
estas lhe mostrará, para que vos maravilheis.  
Pois, assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a 
quem ele quer.  
Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento,  
para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não 
honra o Pai que o enviou.  
Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.  
Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a 
voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.  
Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si 
mesmos;  
e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem.  
Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros 
ouvirão a sua voz e sairão:  
os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, 
para a ressurreição do juízo.  
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo é 
justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.  
 
Resolução de fazer somente a vontade do Pai.  
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Jo. 5.6.: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-
lhe: Queres ficar são?  
Jo. 6.38: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele 
que me enviou.  
 
Preocupação com os outros.  
 At 10.38: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com 
poder; o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do 
Diabo, porque Deus era com ele.  
 
Boa vontade de sacrificar-se e sofrer, e até morrer pelo bem dos outros.  
Rm. 5.6-8: Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios.  
Porque dificilmente haverá quem morra por um justo; pois poderá ser que pelo homem 
bondoso alguém ouse morrer.  
Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, 
Cristo morreu por nós.  
2Co. 3.9: Porque, se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o 
ministério da justiça.  
1Pe. 2.24:. levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que 
mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes 
sarados.  
 
Viveu uma vida de obediência aos Pais.   
Lc 2.51: Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava 
todas estas coisas em seu coração.  
 
Vivia uma vida de orações.  
Lc. 6.12: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar; e passou a noite toda em 
oração a Deus.  
Lc. 9.28:. Cerca de oito dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a 
Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar.  
 
Nunca injuriava  alguém mesmo quando era injuriado, nunca ameaçava alguém, mesmo que 
padecesse e entregava tudo nas mãos do pai e nunca devolvia o mal recebido. 1Pe. 2.23: 
sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele 
que julga justamente;  
 
Orava por aqueles que lhe faziam o mal.  
Lc. 23.34: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem. Então 
repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas.  
At. 3.17:. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas 
autoridades.  
 
Cristo confiou plenamente no pai,e deleitava-se em fazer a sua vontade.  
Cristo viveu uma vida de fé: viveu uma vida de consagração.  
Muitos estão se esganando pelo mundo, pensando que Cristo quer só o coração, baseada 
nesse verso vejo que grande é esse engano, analisemos o verso.  
Rm. 12.1-2: Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.  
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O senhor diz corpos em sacrifício vivo e mente renovada, assim sendo, não devemos nos 
conformar com esse mundo.  
 
Vejamos segundo o Espírito de profecia como foi a vida  de Enoque.  
Não tinha como amigos os que eram inimigos de Deus.  
Nunca escolheu a companhia dos cristãos mundanos que se deleitavam na transgressão da 
lei de Deus.  
 
Enoque amava temia e guardava a lei de Deus.  
Comungava constantemente com Cristo e o Pai através de oração.  
Conversava com Deus contando-lhe tudo que lhe ocorria.  
Formou caráter reto. Participava da natureza divina do Pai.  
Educou mente e coração para sentir que sempre estava na presença divina.  
Recusava tomar qualquer caminho que ofendesse a Deus.  
Tinha em mente que a Lei de Deus é o único padrão pelo qual Ele nos julgará.  
Ao contemplar a Cristo tinha um espírito manso e humilde e tinha também o amor  de Cristo 
que nos conduz a cortesia cristã, ao refinamento das palavras, a pureza de expressão que 
testificam de Cristo em nós.  
Não se permitia ser afetado pela linguagem ou pensamento de alguém revelados em ações.  
 
Viveu uma vida de obediência, andou nos caminhos de Deus, foi um ativo obreiro, não 
buscou sossego e conforto.  
Não participava de festividades que constantemente atraiam a atenção dos amantes do 
mundo e não se envolvia em conversações comuns com os corruptos como se fosse um 
deles, permanecia em defesa da verdade mesmo que isso lhe custasse à vida.  
Enoque tinha a fé de Cristo (Yeshua’) e em Cristo (Yeshua’). Enoque seguia os passos de 
Cristo, como também  devemos andar como Cristo andou. (extraído do livro Meditações 
Matinais - Cristo Triunfante, Patriarcas e Profetas de E. G. W.)  
 
O Senhor quer que vivamos pela fé e nos diz o que é fé.  
Hb. 11.1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas 
que não se vêem.  
 
Amigo, você já aprendeu a fazer Deus sorrir? Como podemos agradar a Deus então?  
Hb. 11.6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.  
Hb. 12.2: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que 
lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do 
trono de Deus.  
Qual a vitória que vence o mundo?  
1Jo. 5.4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence 
o mundo: a nossa fé.  
 
Como venceram os patriarcas e porque eles venceram? Por que eles venceram pela fé.  
Devemos pela fé em Cristo e de Cristo nos apartarmos do mundo, devemos ter o cuidado.  
Cl. 2.8: Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs 
sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não 
segundo Cristo;  
 
Devemos nos separar do mundo em tudo que lhes diz respeito.  
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Deve haver um esforço de cada nervo, fibra e músculo para deixar o mundo, seus costumes, 
praticas e moda, isso foi requerido aos antigos e a nós também. (Meditações matinais- 
Cristo triunfante)  
Jo. 2.15: e tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as 
ovelhas e os bois; e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas;  
1Tm. 2.9-10: Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com 
modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos,  
mas (como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus) com boas obras.  
1Pe. 3.3-4: O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso 
de jóias de ouro, ou o luxo dos vestidos,  
mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranqüilo, que 
és, para que permaneçam as coisas  
1Jo. 2.16-17: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 
dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo.  
Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, 
permanece para sempre.  
Trajes desonestos e sem pudor, enfeites de cabelo, pinturas, vaidades etc; pecados que não 
devem existir entre o povo de Deus.  
 
Em que deve estar ocupado o nosso pensamento?  
Fp. 4.8: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que 
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.  
 
A quem Deus considera feliz?  
Sl. 1.1-3: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 
detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores;  
antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite.  
Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na 
estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.  
Rm. 1.17: Porque no evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está 
escrito: Mas o justo viverá da fé.  
   
   
PRÁTICAS E COSTUMES DO MUNDO:  
   
Carnaval, bailes, cinema, teatro, circo, bebedices, pintura de cabelo, maquilagem, 
corrupção, vaidades,falsidade,desamor, incredulidade, avareza, egoísmo, orgulho, altivez, 
calúnia, incontinência, desobediência aos pais e a Cristo, irreconciliação, crueldade, traição, 
obstinação, soberba, mais amigos dos deleites que de Deus, crueldade, presunção, 
blasfêmia, ingratidão, profanação, rebeldia, moda (no vestir, mo comer, no falar, etc), 
prostituição, lascívia, consumismo, apego as coisas materiais, maus pensamentos, morte, 
adultério, furto, falso testemunho, homicídio, maldade, engano, inveja, loucura, dissolução, 
murmuração, detratores, injuriadores, infidelidade nos contratos, torpeza, 
homossexualidade, idolatria, os que cometem crimes de sodomitas, o uso ou 
comercialização ou tráfico de drogas sejam elas sociais ou não, narcóticos, sensualidade, ou 
o contemplar imagens sensuais que provoquem pensamentos impuros sejam em cartazes, 
filmes,jornais,capas de revistas, e principalmente na TV, gastos excessivos ,trabalho 
excessivo, jogos de loteria, sorteios e cassinos,competição, gincanas,  evolucionismo, 
ocupação do tempo com coisas seculares e mundanas ,que nos afastam o pensamento de 
Deus,programas esportivos na escola e fora dela, dança,balé,clube de escotismo, 
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baladas,festas de debutantes, ou outra festinha qualquer, a recreação em excesso, parques 
de diversões, eventos esportivos, shows, cinema ou determinados filmes alugados em 
locadoras,fofocas,conversas supérfluas, ou qualquer coisa que evite de nós irmos a Deus e 
a Bíblia, como pecadores que precisamos de Salvação, O nosso tempo gasto em coisas 
fúteis e coisas semelhantes a essas.  
Rm. 1.29-32. estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade; cheios de inveja, 
homicídio, contenda, dolo, malignidade;  
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, 
presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pais;  
néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia;  
os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais 
coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam.  
   
   
OBRAS DA CARNE:  
   
Mt. 15.18-19: Mas o que sai da boca procede do coração; e é isso o que contamina o 
homem.  
Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, 
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.  
 
Mc. 7.20-23: E prosseguiu: O que sai do homem , isso é que o contamina.  
Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as 
prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios,  
a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez;  
todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem.  
 
Rm. 1.29-32: estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade; cheios de inveja, 
homicídio, contenda, dolo, malignidade;  
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, 
presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pais;  
néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia;  
os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais 
coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam.  
 
Gl. 5.19-21: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são: a prostituição, a impureza, 
a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as 
facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas 
semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que 
tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.  
 
2Tm. 3.1-5: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos;  
pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios,  
sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem,  
traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,  
tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses.  
   
   
CONSELHOS PARA VENCER AS OBRAS DA CARNE:  
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Rm. 5.16: Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou; 
porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito 
veio de muitas ofensas para justificação.  
   
   
FRUTOS DO ESPIRITO: Jo. 15.2. – Gl. 5. – Ef. 5:  
   
Bondade, justiça, verdade, fé, caridade, gozo, paz consigo, paz com os homens, paz com 
Deus, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, misericórdia, guarda da  
observância da Lei, obediência, amor as almas pelas quais Cristo morreu, alegria, louvor, 
tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, que tem boa fama, misericórdia, 
perfeição, amor e amizade. Amor sofredor, benigno, não invejoso, não trata com leviandade, 
não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os próprios interesses, não 
suspeita mal, não folga com injustiça mais folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo 
suporta.  
 
O CONSELHO PARA NÓS  É  

Is. 1.16-17: Lavai-vos, purificai-vos; tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos 
atos; cessai de fazer o mal; aprendei a fazer o bem; buscai a justiça, acabai com a 
opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. 
  
Ainda assim, agora mesmo diz o SENHOR: Convertei-vos a mim de todo o vosso 
coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto.E rasgai o vosso coração, e 
não as vossas vestes, e convertei-vos ao SENHOR vosso Deus; porque ele é 
misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se 
arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si 
uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o SENHOR vosso Deus? Tocai a 
trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai 
o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os 
que mamam; saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os 
sacerdotes, ministros do SENHOR, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu 
povo, ó SENHOR, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o 
dominem; porque diriam entre os povos: Onde está o seu Deus?" Joel 2:12-17  
"De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o SENHOR? Já estou 
farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados; nem me 
agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes 
para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viésseis a 
pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim 
abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembléias; não 
posso suportar iniqüidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e 
as vossas solenidades, a minha alma as odeia; já me são pesadas; já estou 
cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós 
os meus olhos; e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque 
as vossas mãos estão cheias de sangue. LAVAI-VOS, PURIFICAI-VOS, TIRAI A 
MALDADE DE VOSSOS ATOS DE DIANTE DOS MEUS OLHOS, CESSAI DE FAZER O 
MAL. Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o oprimido; fazei justiça 
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ao órfão; tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argüi-me, diz o SENHOR: AINDA 
QUE OS VOSSOS PECADOS SEJAM COMO A ESCARLATA, ELES SE TORNARÃO 
BRANCOS COMO A NEVE; AINDA QUE SEJAM  VERMELHOS COMO O CARMESIM, 
SE TORNARÃO COMO A BRANCA LÃ. Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o 
bem desta terra. Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; 
porque a boca do SENHOR o disse." Isaías 1:10-20  
As condições para obter misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O 
Senhor não requer de nós atos penosos a fim de que alcancemos o perdão dos 
pecados. Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem 
praticar duras penitências a fim de recomendar nossa alma ao Deus do Céu ou 
expiar nossas transgressões; mas o que confessa os seus pecados e os deixa, 
alcançará misericórdia.  
 Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, não 
cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Se não experimentamos 
ainda aquele arrependimento do qual não há arrepender-se, e não confessamos os 
nossos pecados, com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, 
aborrecendo nossa iniqüidade, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos 
pecados; e se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. A única razão 
por que não temos a remissão dos pecados passados, é não estarmos dispostos a 
humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela Palavra da verdade. 
Acerca deste assunto são-nos dadas explícitas instruções. A confissão de pecados, 
quer pública quer privada, deve ser de coração, expressa francamente. Não deve 
ser obtida do pecador à força de insistência. Não deve ser feita de maneira 
negligente ou folgazã, nem extorquida dos que não reconhecem o abominável 
caráter do pecado. A confissão que é o desafogo do íntimo da alma, achará o 
caminho ao Deus de infinita piedade. Diz o salmista: "Perto está o Senhor dos que 
têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Sal.34:18.   
... 
A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. E 
preciso que haja decisivas mudanças na vida; tudo que seja ofensivo a Deus 
tem de ser renunciado. Este será o resultado da genuína tristeza pelo 
pecado. A obra que nos cumpre fazer de nossa parte, é-nos apresentada 
claramente: "Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos 
Meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem; praticai o que é reto; ajudai 
o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas." Isa. 1:16 e 17. 
"Restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da 
vida e não praticando iniqüidade, certamente viverá, não morrerá." Ezeq. 33:15.  
 
Paulo diz, falando da obra do arrependimento: "Quanto cuidado não produziu isso 
mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados! Que apologia, que 
indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança! Em tudo mostrastes 
estar puros neste negócio." II Cor. 7:11. Passos Para Cristo págs. 43; 44-45; 46-47  
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Estaremos seguros, perfeitamente seguros contra a sutileza do inimigo enquanto tivermos 
inabalável confiança em Deus.  Busquemos a Deus enquanto se pode achar. 

Maranata. 
 
 
 

������������	
	

RESPONDA SIM, NÃO, OU “AS VEZES”: 
   
O que ainda existe dentro de mim em relação às práticas e costumes do mundo?  
   
Adultério – Violação da fidelidade conjugal. (____________________)  
   
Altivez – Arrogância, que não se humilha, insolente: (____________________)  
   
Amigo dos deleites mais do que de Deus – Mais amigo dos prazeres, das delicias do 
mundo. (____________________)  
   
Blasfêmia – A palavra ou conceito que ultrajam a divindade. (____________________)  
   
Cólera – Ira, Raiva. (____________________)  
   
Consumismo – Comprar objeto para uso próprio ou gosto exagerado em coisas pessoais. 
(____________________)  
   
Crime de sodomita – Praticar sexo anal. (____________________)  
   
Dissolução – Extinção de um contrato, Dissoluto, Devasso.  
   
Desamor – Falta de amor ou desafeição: (____________________)  
   
Desobediência a pais e Cristo – (_____________________)  
   
Devasso – Libertino, Despudorado, Desenfreado. (____________________)  
   
Dissensão – Diversidade de opinião ou de interesse, Desavença, Divergência. 
(____________________)  
   
Egoísmo – Diz-se da pessoa que põe seus interesses pessoais acima de qualquer outro: 
(____________________)  
   
Emulação – Rivalidade, Competição, Estimulo. (____________________)  
   
Engano – Ausência de realidade ou verdade no que se supõe. (____________________)  
   
Feitiçaria – Emprego do feitiço, Simpatia, Suposto modo de afastar molesta por meio de 
sinais, drogas, preceitos, encantador, magia, arte demoníaca. (____________________)  
   
Fornicação – Ato sexual antes do casamento. (____________________)  
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Furto – Subtrair fraudulosamente, Apresentar como seu aquilo que é de outro, Praticar furto, 
Ser ladrão, Esquivar-se, Esconder-se. (____________________)  
   
Gritaria – Falar muito alto, Reclamar, barulho, Voz aguda elevada emitida com esforço. 
(____________________)  
   
Heresia – Doutrina condenada pela igreja católica, Ato ou palavra ofensiva a religião. 
Opinião absurda. (____________________)  
   
Homicídio – Assassinato, Morte de alguém praticada por outro. (____________________)  
   
Idolatria – Adoração que se presta a ídolos, amor excessivo. (____________________)  
   
Incontinência – O contrário de continência, que é abstenção dos prazeres sensuais, o 
contrário de castidade: (______________________).  
   
Incredulidade – Falta de credulidade e fé: (____________________)  
   
Infidelidade nos contratos – Fazer um voto, dar a palavra e não cumprir. 
(____________________)  
   
Ingrato – Pessoa sem gratidão, Desagradável. (____________________)  
   
Inimizade – Falta de amizade. (____________________)  
   
Injuriadores – Ultrajar com atos ou palavras, imputar coisas falsas e deprimentes à alguém, 
agravar, ofender, injustiçar, prejudicar. (____________________)  
   
Inveja – Desejo de um bem alheio, Desejo de ser como alguém acompanhado por 
sofrimento pela incapacidade de realizá-lo. (____________________)  
   
Ira – Paixão movida pela indignação ou ódio, Apetite de vingança, fúria e cólera. 
(____________________)  
   
Lascívia – Propensão aos prazeres carnais, Libertinagem, Desenfreio nos costumes ou nas 
palavras. (____________________)  
   
Loucura – Perda de juízo, Ação muito imprudente, Exaltação de animo, Extravagância. 
(____________________)  
   
Maldade – Ato mau, Crueldade, Malicia. (____________________)  
   
Maldizente – Defrator, aquele que difama, Falar mal de. (____________________)  
   
Malícia – Inclinação para o mau, Propensão a pensar mal, Má fé, Dito picante. 
(____________________)  
   
Maus pensamentos – Pensamentos do lixão, Pensamentos vis, Pensamentos baixos. 
(____________________)  
   
Mentira – Expressão contrária ao que se sabe crer ou pensa. (____________________)  
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Moda – Uso, Modo ou costume que está em voga durante algum tempo. 
(____________________)  
   
Murmuração – Palavras proferidas em voz baixa, Falar entre os dentes, Cochichar, 
Resmungar, Falar mal de alguém. (____________________)  
   
Obstinado – Teimoso, persistente, determinado, não ceder. (________________)  
   
Orgulho – Amor próprio, altivez, conceito que se faz da própria pessoa ou de algo ligado a 
si mesmo: (____________________)  
   
Palavras torpe – Palavras desonestas, mau caráter, repugnante, asqueroso, nojento, 
infame. (____________________)  
   
Peleja – Luta, Combate, Competição esportiva, batalha. (____________________)  
   
Porfia – Disputa. Competição. (____________________)  
   
Presunção – Vaidade. (____________________)  
   
Profano – Contrario ao respeito que se deve as coisas sagradas. Não sagrado, secular. 
(____________________)  
   
Prostituição – Ato de prostituir, Devassidão, Corrupção moral. (____________________)  
   
Rebelde – Que se revolta, que não atende, que não cede, Desobediente. 
(____________________)  
   
Sensualidade – Qualidade d sensual. Lascivo, Pessoa libertina. (____________________)  
   
Soberba – Presunção, Arrogância, Orgulho. (____________________)  
   
Supremacia – Hegemonia, Superioridade. (____________________)  
   
Torpeza – Palavras desonestas, mau caráter, repugnante, asqueroso, nojento, infame. 
(____________________)        
   
Traidores – Deslealdade, Perfídia. (____________________)  
   
   
Deus muitas vezes leva as pessoas a uma crise para mostrar-lhe suas próprias fraquezas e 
apontar-lhes a fonte de poder, se vigiarem em oração, lutando bravamente, seus pontos 
fracos se tornaram seus pontos fortes.  
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