
Se dissermos que não temos cometido 
pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua 

palavra não está em nós. 
1 João 1:10 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados e 

nos purificar de toda injustiça.  
1 João 1:9 
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quem comete pecado é do Diabo; porque 
o Diabo peca desde o princípio. Para isto 

o Filho de Deus se manifestou: para 
destruir as obras do Diabo. 

1 João 3:8 

Porque se Deus não poupou a anjos 
quando pecaram, mas lançou-os no 

inferno, e os entregou aos abismos da 
escuridão, reservando-os para o juízo; 

2 Pedro 2:4 

E ele é a propiciação pelos nossos 
pecados, e não somente pelos nossos, 
mas também pelos de todo o mundo. 

1 João 2:2 

E bem sabeis que ele se manifestou para 
tirar os pecados; e nele não há pecado. 

1 João 3:5 

Tendo o Senhor passado perante Moisés, 
proclamou: Jeovã, Jeová, Deus 

misericordioso e compassivo, tardio em 
irar-se e grande em beneficência e 

verdade; 
Éxodo 34:6 

Todo aquele que vive habitualmente no 
pecado também vive na rebeldia, pois o 

pecado é rebeldia. 
1 João 3:4 

Todavia, se estais cumprindo a lei real 
segundo a escritura: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo, fazeis bem. 
Tiago2:8 

Nisto está o amor: não em que nós 
tenhamos amado a Deus, mas em que ele 
nos amou a nós, e enviou seu Filho como 

propiciação pelos nossos pecados. 
1 João 4:10 



quem comete pecado é do Diabo; porque 
o Diabo peca desde o princípio. Para isto 

o Filho de Deus se manifestou: para 
destruir as obras do Diabo. 

1 João 3:8 

Sabemos que todo aquele que é nascido 
de Deus não vive pecando; antes o guarda 
aquele que nasceu de Deus, e o Maligno 

não lhe toca.  
1 João 5:18 

 

Toda injustiça é pecado; e há pecado que 
não é para a morte. 

1 João 5:17 

Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do 
pecado, para que a promessa pela fé em 
Jesus Cristo fosse dada aos que crêem. 

Gálatas 3:22 

Porque vós, irmãos, fostes chamados ã 
liberdade. Mas não useis da liberdade 

para dar ocasião ã carne, antes pelo amor 
servi-vos uns aos outros. 

Gálatas 5:13 

Aquele que ama a seu irmão permanece 
na luz, e nele não há tropeço. 

 1 João 2:10 

 
Digo, porém: Andai pelo Espírito, e não 

haveis de cumprir a cobiça da carne. 
Gálatas 5:16 

Ora, as obras da carne são manifestas, as 
quais são: a prostituição, a impureza, a 

lascívia, 
Gálatas 5:19 

E os que são de Cristo Jesus crucificaram 
a carne com as suas paixões e 

concupiscências. 
Gálatas 5:24 

Porque quem semeia na sua carne, da 
carne ceifará a corrupção; mas quem 

semeia no Espírito, do Espírito ceifará a 
vida eterna. 
Gálatas 6:8 

Mas Deus dá prova do seu amor para 
conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. 
Romanos 5:8 

O amor seja não fingido. Aborrecei o 
mal e apegai-vos ao bem. 

Romanos 12:9 




