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Os	Pecados	Capitais,	Vícios	e	Virtudes	
Por	Maria	de	Fátima	Buschinelli	M.	Barbuto	

	
Fala-se	tanto	em	pecado	mas	nem	sempre	a	compreensão	do	que	é	pecado	é	clara.	Para	
bem	compreender	vamos	primeiro	retomar	o	que	é	vício	e	o	que	é	virtude.	

Virtude1	 é	 uma	 disposição	 habitual	 e	 firme	 para	 fazer	 o	 bem,	 portanto	 uma	 ação	
intencional,	repetida	no	cotidiano.	

Também	o	vício	é	assim,	com	uma	pequena	grande	diferença	de	objetivo:	a	virtude	visa	
o	bem,	enquanto	que	o	vício	visa	o	mal.	

Compreendendo	o	bem	como	a	realização	da	pessoa,	como	a	busca	da	felicidade,	é	difícil	
pensar	em	optar	conscientemente	pelo	vício,	mas,	notamos	no	mundo,	em	nosso	dia	a	
dia,	o	quanto	nos	aproximamos	mais	do	vício	do	que	das	virtudes....	Esta	observação	da	
realidade	nos	alerta	para	a	 importância	de	 termos	um	tempo	especial,	de	qualidade,	e	
refletirmos	sobre	vício	e	virtudes.	

Desde	a	Grécia	Antiga	a	preocupação	de	se	buscar,	a	harmonia,	o	bem,	a	paz,	um	ideal	de	
vida,	 está	 presente.	 Quando	 Deus	 se	 apresenta	 a	 Abrão,	 Moisés	 e	 tantos	 outros,	 Ele	
apresenta	também	diretrizes,	normas	para	se	viver	melhor	pessoal	e	socialmente	(Os	10	
Mandamentos).	Com	a	Encarnação,	em	Jesus	Cristo,	Deus	se	revela	ainda	mais	próximo	
da	 humanidade,	 caminha	 conosco	 e	 nos	 mostra,	 através	 do	 cotidiano,	 como	 viver	 de	
forma	a	sermos	felizes,	como	indivíduos	e	como	comunidade.	

A	Igreja,	no	intuito	de	nos	ajudar	a	crescer	espiritualmente	de	forma	concreta,	apresenta	
seus	Cinco	Mandamentos.	

Organizando	 todos	os	ensinamentos,	a	 Igreja	nos	apresenta	não	apenas	um	 ‘programa	
de	 vida’,	 no	 seguimento	 de	 Jesus	 Cristo,	 mas	 também	 nos	 alerta	 para	 os	 riscos	 dos	
desvios	 e	 suas	 conseqüências.	 Listando	 os	 Pecados	 Capitais	 ela	 nos	 faz	 refletir	 sobre	
nossa	 conduta,	 traçando	 um	 paralelo	 com	 as	 virtudes	 que	 devem	 ser	 vividas,	 um	
caminho	de	felicidade.	

As	 virtudes	 humanas	 são	 perfeições	 habituais	 e	 estáveis	 da	 inteligência	 e	 da	
vontade,	que	regulam	os	nossos	atos,	ordenam	as	nossas	paixões	e	guiam	a	nossa	
conduta	segundo	a	razão	e	a	fé.	Adquiridas	e	reforçadas	por	atos	moralmente	bons	
e	repetidos,	são	purificadas	e	elevadas	pela	graça	divina2.	

	
Mas	 o	 que	 é	 pecado?	 Sem	 uma	 boa	 compreensão,	 corremos	 o	 risco	 de	 termos	 uma	
consciência	‘relaxada’	ou	muito	crítica.	

A	 Igreja	 nos	 ensina	 que	 pecado3	 é	uma	 palavra,	 um	 ato	 ou	 um	 desejo	 contrários	 à	 Lei	
eterna	(S.	Agostinho).	É	uma	ofensa	a	Deus,	uma	desobediência	ao	seu	amor.	

                                                
1 CIC 1803 in http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p3s1cap1_1699-1876_po.html 
2 CIC 1804; 1810-1811;  1834; 1839 In http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-
cic_po.html 
3 CIC 1849; 1871-1872. 
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Deus	nos	ama	e	apenas	deseja	nossa	felicidade	e	o	pecado	fere	a	natureza	da	pessoa	e	
atenta	contra	a	solidariedade	humana.	

Quando	fala	de	Virtudes	humanas,	a	Igreja	as	agrupa	em:	

ü Cardeais,	que	agrupam	todas	as	outras	virtudes:	

o prudência:	 dispõe	 a	 razão	 para	 discernir	 em	 todas	 as	 circunstâncias	 o	 nosso	
verdadeiro	bem	e	a	escolher	os	justos	meios	para	o	atingir.	Ela	conduz	as	outras	
virtudes,	indicando-lhes	a	regra	e	a	medida.	

o justiça:	 	 consiste	 na	 constante	 e	 firme	 vontade	 de	 dar	 aos	 outros	 o	 que	 lhes	 é	
devido.	A	justiça	para	com	Deus	é	chamada	«virtude	da	religião».	

o fortaleza:	assegura	a	firmeza	nas	dificuldades	e	a	constância	na	procura	do	bem,	
chegando	até	à	capacidade	do	eventual	sacrifício	da	própria	vida	por	uma	causa	
justa.	

o temperança: modera	 a	 atração	 dos	 prazeres,	 assegura	 o	 domínio	 da	 vontade	
sobre	os	instintos	e	proporciona	o	equilíbrio	no	uso	dos	bens	criados.	

	

ü Teologais4,	que	são	diretamente	relacionadas	a	Deus.	

o Fé:	crer	em	Deus,	em	Sua	revelação,	desejar	e	buscar	a	vontade	de	Deus;	

o Esperança:	desejar	o	Reino	dos	céus	e	a	vida	eterna	para		ser	feliz;	

o Caridade:	amar	a	Deus	sobre	todas	as	coisas	e	ao	próximo	como	a	nós	mesmos.	

As	virtudes	teologias,	são	infundidas	pela	graça	santificante,	fundamentam	e	animam	o	
agir	moral	do	cristão,	tornam-nos	capazes	de	viver	em	relação	com	a	Trindade.	

Encontramos	uma	variedade	de	pecados,	os	quais	se	distingue	segundo	o	seu	objeto,	ou	
segundo	as	virtudes	ou	os	mandamentos	a	que	se	opõem.	

Podem	 ser	 diretamente	 contra	 Deus,	 contra	 o	 próximo	 e/ou	 contra	 nós	 mesmos.	
Podemos	ainda	distinguir	entre	pecados	por	pensamentos,	por	palavras,	por	ações	e	por	
omissões5.	

Mas	vamos	nos	ater	aos	pecados	capitais.	
Capital	 vem	 de	 cabeça,	 de	 liderança.	 Através	 deles	muitos	 outros	 vícios	 e	 pecados	 se	
sucedem.	

O	pecado	cria	uma	propensão	ao	pecado;	gera	o	vício	pela	 repetição	dos	mesmos	
atos.	 Disso	 resultam	 inclinações	 perversas	 que	 obscurecem	 a	 consciência	 e	
corrompem	 a	 avaliação	 concreta	 do	 bem	 e	 do	 mal.	 Assim,	 o	 pecado	 tende	 a	
reproduzir-se	e	a	reforçar-se,	mas	não	consegue	destruir	o	senso	moral	até	a	raiz6.	
	

                                                
4 CIC 1814-1829 in http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p3s1cap1_1699-1876_po.html  
5 CIC 1873 
6 CIC V.13.2; §1865 
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Quanto	um	problema	é	muito	 grande,	 convém	dividi-lo	 em	partes	 e	 olhar	 a	 cada	uma	
isoladamente.	Vamos	então	refletir,	um	a	um,	os	Pecados	Capitais:	a	soberba	(orgulho),	a	
avareza,	a	inveja	(cobiça),	a	ira,	a	luxúria	(impureza),	a	gula	e	a	preguiça	(acídia).	Fazer	
um	exame	de	consciência,	desmascarar	estes	enganos	e	erros	nos	ajuda	a	caminhar	com	
mais	liberdade	e	alegria.	
	
1. SOBERBA	
Muitos	chamam	de	orgulho,	mas	 isto	pode	confundir.	O	orgulho	pode	ser	positivo,	um	
sentimento	reconfortante	de	um	dever	bem	cumprido.	Já	a	soberba	é	sentir-se	superior	
aos	 outros,	 pensar	 que	 as	 conquistas	 e	 sucessos	 são	 fruto	 unicamente	 de	 nossos	
próprios	 esforços,	 sem	 considerar	 a	 participação	dos	 outros	 (ainda	que	 indireta)	 e	 de	
Deus,	fonte	de	todos	os	dons.	O	soberbo	/	orgulhoso:	
•  Não	agradece	a	Deus	as	qualidades	que	possui	e	fica	procurando	elogios.	
•  Acha	que	possui	qualidades	que	na	verdade	não	possui.	
•  Procura	sempre	rebaixar	as	qualidades	dos	outros.	
•  Tem	desejos	imoderados	de	possuir	bens	e	glória	(ambição	desmedida).	
•  Tem	confiança	exagerada	em	si	mesmo	(presunção).	
•  Procura	sempre	elogios	e	admiração	(vã	glória).	
•  Faz	atos	que	mascaram	a	maldade	do	coração	(hipocrisia).	
•  Não	aceita	os	conselhos	e	insiste	sempre	no	mal	(obstinação).	
•  Olha	os	outros	como	inferiores	(desprezo).	

Antídoto:	 Devemos	 pedir	 em	 nossas	 orações	 que	 sejamos	 sempre	 humildes,	
reconhecendo	 que	 recebemos	 de	 Deus	 tudo	 o	 que	 possuímos	 e	 tudo	 o	 que	 somos.	
Sigamos	o	exemplo	de	Jesus	Cristo,	manso	e	humilde	de	coração.		
	
2. AVAREZA	
Se	 a	 soberba	 consiste	 numa	 estima	 excessiva	 de	 si	 mesmo,	 a	 Avareza	 é	 a	 estima	
excessiva	das	riquezas	e	dos	bens	materiais.	Dá-se	tanta	importância	ao	dinheiro	que	se	
passa	a	viver	só	em	torno	disso,	esquecendo-se	de	Deus	e	do	próximo.	O	avaro	está	tão	
apegado	às	coisas	que	possui	que	prefere	morrer	a	perdê-las.	Só	pensa	em	comprar,	em	
ter,	em	mostrar	aos	outros	tudo	o	que	possui.	
A	avareza	produz:	
•  Injustiça	para	com	o	próximo:	roubos,	trapaças	etc.	
•  Traição:	como	Judas,	que	vendeu	Jesus	por	trinta	moedas.		
•  Dureza	do	coração	diante	da	pobreza:	nunca	dá	esmolas	nem	quer	ajudar	os	pobres.	
•  Preocupações	constantes:	medo	de	perder	tudo.	
•  Esquecimento	de	Deus	e	da	salvação	eterna.	

Antídoto:	Para	vencer	a	avareza	devemos	considerar	que	tudo	é	‘palha’	diante	da	vida	da	
graça,	verdadeira	 riqueza	da	alma.	Contemplemos	a	 simplicidade	de	coração	de	Nosso	
Senhor	 Jesus	 Cristo,	 seu	 amor	 pela	 pobreza	 e	 pelos	 mais	 humildes	 e	 toda	 sua	 vida	
voltada	para	fazer	a	vontade	do	Pai.	
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3. INVEJA	
A	 inveja	 nos	 leva	 a	 olhar	 tudo	 que	 há	 de	 bem	 no	 nosso	 próximo	 como	 sendo	 mau,	
pensando	 que	 diminui	 ‘nossa	 grandeza’.	 Ou	 seja,	 não	 gostamos	 de	 ver	 alguém	 ser	
elogiado	e	nós	não;	não	 suportamos	que	 tal	pessoa	 tenha	algo	que	nós	não	 temos.	No	
fundo,	 queremos	 ser	 sempre	 os	mais	 notados	 e	 festejados.	 Vemos	 assim	 que	 a	 inveja	
nasce	 da	 soberba,	 que	 é	 aquela	 cegueira	 sobre	 nós	 mesmos.	 Pela	 inveja	 procuramos	
sempre	atrapalhar	o	outro	e	nos	alegramos	quando	o	vemos	atribulado,	desejando-lhe	
inclusive	o	mal.	
Como	a	inveja	nos	leva	a	desprezar	o	próximo,	ela	é	a	origem	de	muitos	pecados	graves	
contra	a	virtude	da	Caridade,	a	qual	nos	leva	a	nos	alegrar	pelo	bem	que	vemos	no	outro.	
A	inveja	provoca:	
•  Ódio	–	foi	o	ódio	nascido	da	inveja	que	levou	Caim	a	matar	Abel.	
•  Murmúrio	ou	maledicência	-	pensa	/	fala	mal	dos	outros.	
•  Calúnia	ou	detração	 -	ela	 já	não	pensa	só	contra	seu	próximo,	mas	 tenta	quebrar	a	

reputação	do	outro.	

Antídoto:	A	 inveja	se	vence	pela	prática	de	duas	virtudes:	a	humildade,	que	combate	a	
origem	da	inveja	que	é	a	soberba;	e	a	caridade	fraterna,	que	combate	as	conseqüências	
da	inveja.	
	
4. IRA	
A	 ira	 é	 um	 estado	 de	 descontrole	 da	 paixão	 ou	 um	 desejo	 imoderado	 de	 vingança.	 O	
descontrole	 da	 paixão	 é	 a	 raiva,	 que	 chega	 a	 modificar	 nosso	 semblante;	 a	 vingança	
imoderada	 consiste	 em	vingar-se	quando	não	nos	 cabe	vingar	ou	vingar-se	de	alguém	
que	não	nos	fez	nada	que	merecesse	vingança.	
A	ira	provoca	ainda:	
•  Indignação	 -	 é	 nossa	 irritação	 contra	 alguém	 que	 achamos	 injustamente	 que	 está	

irritado	conosco	
•  Maus	pensamentos	e	juízos	temerários	
•  Gritos	e	agitação	
•  Blasfêmias	–	acusações	injustas	
•  Rixas	e	brigas	

Antídoto:	 Lembremos	 do	 exemplo	 de	 Jesus	 Cristo,	 manso	 e	 humilde	 de	 coração,	 e	
peçamos	 a	 Ele	 que	 faça	 o	 nosso	 coração	 semelhante	 ao	 Seu.	 Diz	 ainda	 as	 Sagradas	
Escrituras:	na	vossa	paciência,	possuireis	as	vossas	almas.	
	
5. LUXÚRIA	
Deus	ordenou	aos	homens	que	se	multiplicassem	sobre	a	terra.	Para	isso,	Ele	instituiu	a	
família,	 união	 de	 um	 homem	 e	 de	 uma	mulher,	 que	 se	 unirão	 pelo	 ato	 conjugal	 para	
terem	os	filhos	que	Deus	quer	que	eles	tenham.	Foi	para	proteger	a	instituição	familiar	
que	esse	ato	e	tudo	o	que	se	relaciona	com	ele,	ficou	reservado	ao	matrimônio.		
A	luxúria	é	o	vício	que	leva	os	homens	a	realizarem	o	ato	sexual	fora	do	casamento	ou	
contrariando	 as	 normas	 naturais	 estabelecidas	 por	 Deus	 para	 ele.	 Esse	 vício	 provoca	
pecados	 contra	 o	 sexto	 e	 o	 nono	 mandamentos:	 atos,	 pensamentos,	 desejos,	 más	



 5 

companhias,	filmes,	revistas,	e	o	adultério,	que	é	a	traição	do	juramento	matrimonial.	O	
prazer	sexual	é	moralmente	desordenado	quando	é	buscado	por	si	mesmo,	isolado	das	
finalidades	de	procriação	e	de	união,	fazendo	do	outro	(e	a	si	mesmo)	de	objeto.	
A	luxúria	provoca	também:	
•  Cegueira	espiritual:	a	alma	fica	desnorteada	e	a	vergonha	a	leva	a	fugir	de	Deus.	
•  Precipitação:	nervosismo	nas	coisas	do	dia	a	dia,	perda	da	concentração	nos	estudos.	
•  Inconstância:	um	dia	bem,	outro	dia	mau,	a	alma	balança	ao	sabor	das	paixões.	
•  Amor	próprio:	amor	desordenado	das	coisas	do	corpo.	
•  Imodéstia	e	despudor:	roupas	e	as	atitudes	do	corpo	indecentes	e	provocadoras.	

Antídoto:	 Para	 se	 afastar	 completamente	 da	 luxúria	 e	 de	 todos	 os	 pecados	 que	 dela	
nascem,	devemos	perseverar	na	oração,	receber	com	freqüência	os	sacramentos,	evitar	a	
ociosidade,	praticar	a	temperança	e	a	castidade,	e	fugir	de	todas	as	ocasiões	de	pecado:	
má	companhia,	diversões	mundanas	e	pecaminosas.		
	
6. GULA	
A	gula	é	um	apetite	desordenado	pela	comida	ou	pela	bebida.	Não	tanto	na	substância,	
mas	no	desejo,	que	não	corresponde	a	seu	fim	(nutrição).	Esta	desordem	pode	existir	na	
alma	de	cinco	modos.	
•  Procurando	desordenadamente	comidas	caras	e	diferentes	(tipo)	
•  Comendo	em	excesso	(quantidade)	
•  Demasiada	atenção	na	preparação	(qualidade)	
•  Comendo	ou	bebendo	de	modo	voraz	e	sem	educação	(modo)	
•  Se	preocupando	demais	com	a	hora	da	comida	(precipitação)	

Devemos	combater	o	vício	da	gula	por	ser	algo	de	muito	animal	e	baixo.	Mesmo	que	o	
pecado	 que	 ele	 provoca	 seja,	 às	 vezes,	 pecado	 venial.	 Mas	 a	 gula	 pode	 nos	 levar	 a	
cometer	 também	pecados	mortais,	quando	comemos	ou	bebemos	a	ponto	de	perder	o	
controle	de	si,	de	passar	mal,	etc.	

A	gula	provoca	ainda:	
•  Embriaguez.	
•  Dissipação	e	dificuldade	de	se	concentrar.	
•  Dificuldade	para	estudar.	
•  Fuga	da	vida	de	oração		

Antídoto:	Pela	virtude	da	Temperança	procuremos	moderar	a	nossa	gula,	considerando	
o	quanto	são	mesquinhos	e	baixos	os	bens	que	ela	nos	traz.	
	
7. PREGUIÇA	OU	TIBIEZA	
Este	vício	pode	ser	considerado	de	dois	modos:	
a)	 em	 geral:	 é	 a	 inclinação	 a	 procurar	 o	 repouso	 e	 o	 conforto	 do	 corpo:	 chama-se	
preguiça	
b)	 em	 particular:	 é	 o	 tédio	 pelas	 coisas	 espirituais,	 pela	 oração	 e	 por	 tudo	 que	 nos	
aproxima	 de	 Deus	 (por	 omissão,	 hesitação	 ou	 recusa	 do	 Amor):	 chama-se	 tibieza	 ou	
acídia.	
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No	Antigo	 Testamento	 vemos	 como	 o	 povo	 hebreu	 sentiu	 saudades	 da	 escravidão	 do	
Egito	e	reclamou	contra	Moisés	e	contra	Deus	por	terem	fugido.	E	isso,	apesar	de	todas	
as	 demonstrações	 de	 amor	 que	Deus	 dava	 constantemente	 a	 eles:	 a	 travessia	 do	Mar	
Vermelho,	o	maná,	as	perdizes,	a	água	tirada	da	rocha,	as	curas	milagrosas	pela	serpente	
de	bronze	etc.	Esta	atitude	do	povo	hebreu	mostra	bem	o	que	é	a	 tibieza,	 e	 como	nos	
prejudicamos	quando	nos	afastamos	do	caminho	da	oração	e	do	amor	de	Deus.	
Como	a	tibieza	opõe-se	à	Caridade,	ela	provoca	um	pecado	mortal,	pelo	qual	ofendemos	
a	Deus,	 agimos	 contra	o	primeiro	mandamento	e	 recusamos	os	meios	que	Deus	pôs	 a	
nosso	dispor	para	alcançarmos	a	salvação.	
A	tibieza	leva	a	alma	aos	seguintes	pecados:	
• Presunção	–	com	diminuição	da	vigilância,	negligência	do	coração.	
• Pusilanimidade	-	é	a	atitude	medrosa,	fraca,	envergonhada,	diante	das	coisas	de	Deus	

e	da	Igreja,	tanto	no	nosso	coração	quanto	nas	manifestações	exteriores	da	nossa	Fé.	
• Atenção	voltada	para	as	coisas	ilícitas,	interesse	por	elas,	desejo	de	praticá-las.	
• Fraqueza	no	cumprimento	dos	Mandamentos	
• Rancor	e	raiva	contra	os	que	nos	chamam	a	atenção	para	que	voltemos	a	rezar.	
• Ódio	das	coisas	espirituais	que	impedem	a	alma	de	se	soltar	do	pecado.	
• Desânimo,	depressão.	

Antídoto:	Este	vício	é	dos	mais	difíceis	de	se	extirpar.	O	peso	da	alma	é	grande	e	a	leva	a	
cometer	 muitos	 pecados.	 É	 preciso	 fugir	 dele	 com	 todas	 as	 forças,	 pois	 cada	 dia	 ele	
cresce	e	se	cria	novas	raízes	na	alma.	Nunca	deixar	de	rezar	um	pouco,	mesmo	que	isso	
custe	 muito	 a	 princípio.	 Procurar	 com	 muita	 freqüência	 o	 confessionário	 e	 pedir	 ao	
padre	ajuda	para	sair	da	escuridão.	Confiar	em	Nossa	Senhora	e	pedir	a	ela	que	devolva	
as	forças	da	alma.	


