OS SETE PECADOS CAPITAIS
O verso 1 do Capítulo 13 do Apocalipse descreve a primeira besta tendo 7 cabeças e 10 chifres
e sobre as cabeças, o nome das blasfêmias. Isto é, o Anticristo e as suas forças blasfemam
contra Deus promovendo os sete pecados ou vícios capitais: orgulho, cobiça (ganância,
avareza: amor desordenado aos bens do mundo e coisas materiais), luxúria (anseio por prazeres
impuros), ira (desejo incontido de vingança), inveja (tristeza pela felicidade alheia), gula (comer
e beber sem conter-se, por exemplo: embebedar-se ou alcoolizar-se), e preguiça (negligência
ao trabalho para sustentar o corpo assim como para procurar a salvação da sua alma).

Orgulho
·

O evangelho da auto-estima, auto-suficiência, auto-ajuda, otimismo, auto-aceitação,
auto-realização é pregado em todo o lugar. Uma pessoa arrogante é aquela que faz
afirmações injustificáveis de dignidade, autoridade ou conhecimento.

·

Um psicólogo estimula-nos a pensar "Você tem valor porque assim o afirma". Um manual
de auto-estima diz: “Você confiará tanto em você que não precisará do amor ou
aprovação de outros para se dar valor”. Isto soa como se fossemos deuses. De fato, um
dos livros de Eric Fromm (um dos mais proeminentes psicólogos e autores contemporâneos)
é intitulado: “Você será como Deuses”. Will Schutz, outro psicólogo popular, escreve,
“Estou em todo o lugar, sou onisciente, sou Deus”. Um participante no seminário EST ouvirá:
“Vocês são seres supremos”. M. Scott Peck, um psiquiatra, aconselha os seus leitores do
livro "A Estrada Pouco Percorrida":
·

“Não obstante, tão logo acreditemos que é possível a um homem se tornar Deus,
nunca poderemos descansar por muito tempo, nunca afirmamos „OK, meu serviço
acabou, meu trabalho terminou.‟ Devemos nos empenhar insistentemente para a
sabedoria cada vez maior, para a maior eficiência. Através desta crença, nós nos
controlamos, pelo menos até a morte, no esforço do auto-desenvolvimento e
crescimento espiritual. A responsabilidade de Deus deve ser a nossa
responsabilidade.”

·

E já ouvimos a respeito de “orgulho gay”? Sim, eles estão orgulhosos das suas
abominações perante Deus! Lúcifer não caiu porque disse: “Sobrepujarei a altura
das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo.” (Isaías 14:14) ? Adão e Eva não caíram
porque ouviram o conselho de Lúcifer: “...sereis como deuses” (Gênesis 3:5) ? De
fato, somos tentados pelo Grande Tentador a revoltarmo-nos contra Deus. E a
humanidade está prestes a cair quando Lúcifer na pessoa de Anticristo aparece
com a sua tentação. Novamente este tempo começa com muitas Evas.

·

O que é a conseqüência do orgulho? Eclesiástico 10:7 “A soberba é aborrecida
por Deus e pelos homens.” 1 Pedro 5:5 “Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos
humildes.” Provérbios 16:18 “A soberba precede a ruína, e o espírito eleva-se antes
da queda.” Provérbios 18:12 “O coração do homem exalta-se antes de ser abatido,
e humilha-se antes de ser glorificado.”

·

O remédio é: “E, todos, insinuai a humildade uns aos outros, porque Deus resiste
aos soberbos e dá a graça aos humildes.” (1 Pedro 5:5).

Cobiça
·

A exibição deste vício na TV todo o dia incita os telespectadores a ir atrás do
dinheiro e de bens materiais. Todos aspiram tornar-se milionários apesar de não ser
esta a vontade de Deus para a maioria de nós. Porém a mensagem é de que
qualquer um pode se tornar um milionário se simplesmente adotar as técnicas,
estratégias, ou investimentos certos. Recentemente, um multimilionário cuja história
da vida foi assunto da página central da revista “National Parade”, disse a um

grupo de adolescentes colegiais: “Se eu posso conseguir, qualquer um pode.” Tudo
é uma simples questão de esforço pessoal...
·

Quantas vezes ouvimos sobre os “milionários auto-fabricados (“self-made”)” apesar
da injunção de Deus: “Os bens e os males, a vida e a morte, a pobreza e as
riquezas, tudo isto vem de Deus.” (Eclesiástico 11:14) ?
·

Estamos felizes com “os alimentos e com que nos cobrir” (1 Timóteo 6:8) ? Ou
deixamos os materiais nos possuir ao invés de usá-los como meios para a nossa
salvação? S. Paulo não diz “a avareza, que é uma idolatria” (Colossenses 3:5) ?

·

Depois do orgulho, a cobiça é extremamente prejudicial à nossa fé como S. Paulo
afirma: “Com efeito, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por causa do
qual alguns se desencaminharam da fé e se enredaram em muitas aflições.” (1
Timóteo 6:10).

·

Lucas 18:25 “É mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha, do que
entrar um rico no reino de Deus.”

·

Mateus 6:19~21, 24 “Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e
a traça os consomem, e onde os ladrões perfuram as paredes e roubam. Entesourai
para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, e
onde os ladrões não perfuram as paredes nem roubam. Porque onde está o teu
tesouro, aí está também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores;
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a um e desprezar o
outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza.”

·

Quantas vezes ouvimos sobre casais se esforçando para adquirir uma casa maior
ou obter uma vida melhor, e que não têm tempo para se dedicarem a seus filhos
que são entregues às babás e aprendem os valores morais pela TV e outros meios
de comunicação? Se os pais negligenciam os seus deveres para a salvação, como
podem os filhos aprender sobre a fé, sobre o significado da vida? É para estes
grupos de jovens sem fé que o Anticristo será mais atraente. Ele enganará a muitos
com a falsa promessa da prosperidade material.

·

Mateus 6:31~34: “Não vos aflijais pois, dizendo: Que comeremos? Que
beberemos? Com que nos vestiremos? Os gentios é que procuram todas estas
coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai pois, em
primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas
por acréscimo. Não vos preocupeis pois, pelo dia de amanhã; o dia de amanhã
terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado.”

·

Mateus 16:26: “Pois que aproveitará a um homem ganhar todo o mundo, se vier a
perder a alma? Ou que dará um homem em troca da sua alma?”

Luxúria
·

A sociedade é constantemente bombardeada com a mensagem nos filmes e na
TV de que tudo está bem, se as pessoas se amam. Assim a fornicação não causa
mais nem um franzir das sobrancelhas, como um pecado. O resultado é desastroso.
De acordo com algumas estatísticas, entre os estudantes secundários na América,
70% dos alunos e 50% das alunas têm relação sexual por volta dos 15 anos de
idade. E a coabitação antes do casamento está crescendo e é aceita pela
sociedade.

·

A conseqüência da fornicação e de outras impurezas é o Inferno. Gálatas 5:19~21:
“Ora as obras da carne são manifestas; são o adultério, a fornicação, a impureza, a
luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras,
as rixas, as discórdias, as seitas, as invejas, os homicídios, a embriaguez, as
glutonerias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos
disse, que os que as praticam não possuirão o reino de Deus.”

·

Apocalipse 22:12~15 : “Eis que venho depressa, e a minha recompensa está
comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Omega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as
suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e entrarem
pelas portas na cidade, (Ficam) fora os cães, os feiticeiros, os impudicos, os
homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.”

·

S. Paulo diz claramente que a causa da luxúria vergonhosa tais como o
homossexualismo e o lesbianismo é o pecado da idolatria - a adoração de falsos
deuses (dinheiro, poder, fama, ciência e tecnologia, a razão humana, e coisas
semelhantes):

·

Romanos 1:18~27 : “Com efeito, a ira de Deus manifesta-se do céu contra toda a
impiedade e injustiça daqueles homens que retêm a verdade de Deus na injustiça,
porque o que se pode conhecer de Deus é-lhes manifesto, pois Deus lho
manifestou. De fato, as coisas invisíveis dele, depois da criação do mundo,
compreende-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, e assim o seu poder eterno
e a sua divindade, de modo que são inescusáveis, porque, tendo conhecido a
Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas desvaneceramse nos seus pensamentos e obscureceu-se o seu coração insensato, pois dizendo
ser sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível na figura
de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de serpentes. Pelo que Deus os
abandonou aos desejos do seu coração, à imundície; de modo que desonraram os
seus corpos em si mesmos, eles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e
que adoraram e serviram a criatura de preferência ao Criador, que é bendito por
todos os séculos. Amém. Por isso Deus entregou-os a paixões de ignomínia.
Efetivamente, as suas próprias mulheres mudaram o uso natural em outro uso, que é
contra a natureza, e, do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural
da mulher, arderam nos seus desejos mutuamente, cometendo homens com
homens a torpeza e recebendo em si mesmos a paga que era devida ao seu
desregramento.”

·

(Nota: Deus entregou-os ... Não por ser autor de seus pecados, mas, privando-os
da Sua graça, e assim, os permitindo, em castigo ao seu orgulho, cair naqueles
pecados vergonhosos).

·

O Remédio: Colossenses 3:5~6 : “Mortificai, pois, os vossos membros terrenos: a
fornicação, a impureza, a lascívia, os desejos maus e a avareza, que é uma
idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da incredulidade.”

·

“Igualar-se”, “vingança” e “retaliação” são temas promovidos pela TV e filmes.
Porém Deus diz: “A mim pertence a vingança e darei a cada um o que merece.”
(Hebreus 10:30; Romanos 12:19; Deuteronômio 32:35). A ira gera discórdia, divisão,
conflito e violência. E temos muito de tudo isso na nossa família, sociedade, e nosso
mundo, graças aos promotores deste vício. O remédio para este vício é o perdão e
a bênção.

·

Lucas 6:27~29 : “Mas digo-vos a vós, que ouvis: Amai os vossos inimigos, fazei bem
aos que vos odeiam; abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos
caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar o
manto, não o impeças de levar também a túnica.”

·

1 Pedro 3:9 : “Não retribuindo mal por mal, nem maldição por maldição, mas pelo
contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de que possuais a
bênção como herança.”

·

1 Tessalonicenses 5:15 : “Vede que nenhum retribua a outro mal por mal, mas
procurai sempre fazer bem entre vós e para com todos.”

Ira

·

Lucas 17:3~4 : “Estai com cuidado sobre vós. Se teu irmão pecar, repreende-o; e,
se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar sete vezes ao dia contra ti e sete vezes
no dia for ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe.”

·

Devemos imitar o Papa João Paulo II que, após ser alvejado pelo Mehmet Ali
Agca na Cidade do Vaticano em 13 de maio de 1981, sobreviveu, visitou-o mais
tarde na prisão para dizer-lhe que ele o perdoava e o abençoava.

·

Esta surge da falta de satisfação daquilo que cabe a nós, com aquilo que Deus Se
dignou a conferir-nos. “Cada um permaneça na vocação em que foi chamado.” (1
Coríntios 7:20). “Verdadeiramente a piedade é uma grande fonte de lucro
(tornando-nos contentes) com o que basta (para viver).” (1 Timóteo 6:6).

·

Somos advertidos a não invejar os pecadores. Eclesiástico 9:16 : “Não invejes a
glória nem as riquezas do pecador; porque não sabes qual será a sua ruína.”
Salmos 72:3 : “Porque invejei os iníquos, vendo a paz dos pecadores.”

·

Salmos 72:6~7 : “Portanto ensoberbeceram-se, estão cobertos da sua iniqüidade e
impiedade. Sua maldade nasce como que da sua gordura, abandonaram-se às
paixões do seu coração.” (Nota: Gordura ... Abundância e prosperidade temporal,
que os encorajou na sua iniqüidade: e fê-los dependentes das suas afeições
irregulares).

·

Salmos 72:12, 16~18 : “Eis que estes pecadores, que têm tudo em abundância
neste mundo, adquiriram (novas) riquezas... Refleti para compreender isto, porém
foi grande a dificuldade aos meus olhos, até que entrei no santuário de Deus e
compreendi qual será o fim deles. A verdade é que lhes deste uma prosperidade
enganosa; derrubaste-os quando se elevaram.” (Nota: Deste uma prosperidade
enganosa ... Em castigo a seus enganos, ou para enganá-los, trouxestes o mal sobre
eles no fim último, que na sua prosperidade nunca apreenderam).

·

Salmos 72:19~20 : “Ó como foram reduzidos a tal desolação! Repentinamente
feneceram; pereceram pela sua maldade. Como o sonho dos que despertam,
Senhor, assim reduzirás a nada a sua imagem na tua cidade.”

·

Antes de fazermos qualquer coisa, muito menos grandes decisões como mudar
nossa carreira, profissão, ou vocação na vida, devemos “reconhecer qual é a
vontade de Deus, boa, agradável e perfeita.” (Romanos 12:2).

·

Porém o espírito do mundo nos diz que merecemos mais e que a estrutura
institucional é incorreta e injusta por ser estabelecida por uma minoria rica, pessoas
privilegiadas para seu próprio interesse. Quando esta idéia penetra em nossa
cabeça, estamos a um passo da inveja da classe que forma o motivo básico para
a revolução comunista. Porém esta própria idéia da inveja da classe foi criada
filosoficamente (através de Marx) pelas forças maçônicas-illuminati. O primeiro
governo comunista na Rússia foi criado em 1917 (através de Lênin) com o dinheiro
das mesmas forças. Agora, esta idéia está sendo justificada “teologicamente” para
se tornar a teologia da libertação. Porém ela não é uma teologia por causa da sua
fundação materialista e anti-Deus.

·

Este pecado é uma conseqüência da idéia de que há apenas uma vida para ser
vivida. Nenhuma vida após a morte, portanto, vivamos, comamos e bebamos até
fartar-nos. Como S. Paulo observa: “O deus deles é o ventre; e fazem consistir a sua
glória na sua própria confusão, gostando somente das coisas terrenas.” (Filipenses
3:19).

Inveja

Gula

·

Poucas pessoas hoje em dia crêem que existe a alma imortal. Se o homem não
possui alma racional, então ele não é melhor que um animal inferior. Entretanto, o
animal não possui livre arbítrio; ele é dirigido por instinto, pela necessidade.
Portanto, se o animal mata, não é pecado. É por possuir o livre arbítrio, parte da
alma racional, que o homem é tentado pelo Satanás.

·

A humanidade agora sucumbe para esta mentira derradeira e assim se sente livre
para se empenhar em todas as atividades que dão prazer ao corpo. Por isso temos
visto tanta ênfase na diversão e entretenimento, na saúde física, na dieta, no
exercício físico para manter o corpo em forma. Mas S. Paulo diz: “O exercício
corporal para pouco serve.” (1 Timóteo 4:8). Isto é porque “Não atendendo nós às
coisas que se não vêem: as coisas que se vêem são passageiras e, as que não se
vêem, são eternas.” (2 Coríntios 4:18). Não enxergamos a nossa alma, mas ela é
eterna, pois é a imagem de Deus. (Gênesis 1:26~27). Nem podemos ver Deus, Céu
ou Inferno nesta vida. Aquilo que podemos ver com os nossos olhos é passageiro.
Portanto, devemos colocar a nossa mente sobre as coisas do Céu ao invés das
coisas desta terra. Colossenses 3:1~2 : “Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai
as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à dextra de Deus; afeiçoaivos às coisas que são lá de cima, não às que estão sobre a terra.”

·

O Remédio para a gula é a temperança em tudo. Eclesiástico 37:31~33 : “Porque
nem todas as coisas convêm a todos, nem todas as pessoas se comprazem nas
mesmas coisas. Não sejais glutão em banquete algum, nem te lances a todos os
pratos; porque no excesso de alimento está a doença, e a intemperança conduz à
cólica.”

Preguiça
·

Hoje, poucas pessoas têm coragem de remar contra a maré. Parece que todos
seguem a tendência, a moda, a mania passageira. É mais cômodo. Requer pouco
trabalho, menos esforço. O medo da opinião pública, de ofender os grupos
poderosos e atentos levam muitos a rejeitar a Fé Católica. Por que?

·

Porque os verdadeiros Católicos vivem no mundo mas “não são do mundo” (João
17:14). O mundo é um dos três inimigos da nossa alma. (Os outros são a carne e o
Demônio). O mundo oferece as suas máximas sobre a saúde, a honra, e o poder,
que estimulam todos a seguir o caminho largo para o Inferno. Porém os Católicos
têm de tomar o caminho estreito. Precisam guardar os Dez Mandamentos. Devem
carregar a cruz atrás do seu Mestre. Têm de suportar os sofrimentos sem reclamar.
Não podem ceder à satisfação de desejos da carne como os incrédulos que
“sentam-se a comer e beber e depois levantam-se para se divertir.” (1 Coríntios
10:7). Devem viver diferentemente deles. Eles “não andam mais como gentios, que
andam na vaidade dos seus pensamentos.” (Efésios 4:17) (Nota: andam=vivem;
gentios=não Cristãos). E S. Paulo os adverte: “a trabalhar na salvação com temor e
tremor.” (Filipenses 2:12) (Nota: com temor, etc. ... Isto é, contra a falsa fé, e a
segurança presunçosa das seitas modernas).

