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PUREZA DE CONSCIÊNCIA

AULA 3

Introdução
►Áreas afetadas por impureza de consciência:
>Deus

>Família

>Empregadores

>Amigos

>Parentes

>Professores

>Outros

► Definição de uma consciência pura: (2 Co. 1:12; Atos 24:16; Rm. 2:15)
Saber que ............................................................................................................................................
Saber que ............................................................................................................................................
► É marca de um cristão maduro! (Hb. 5:13-14)
► As formas naturais de lidar com culpa:
Culpabilidade (Mt. 7:1-5 - O poste e o cisco)
► Benefícios da consciência limpa:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Hb. 10:22; Mt. 5:8; Sal. 40:12
1 Tm. 1:5
1 Pd. 3:16
Dn. 5:6 (Note a reação do rei por não ter uma consciência limpa diante de Deus)
1 Jo. 3:22
2 Co. 1:12; Hb. 3:18
Sl. 40:12; Sl. 32:1-4
Hb. 9:14
1 Co. 11:31; Hb. 3:8
1 Tm. 1:18-19
Pv. 3:21

Fatores que afetam positivamente a
consciência
A. 1 Jo. 2:27
B. Hb. 4:12
C. Jo. 1:9
D. Hb. 3:13
E. Hb. 5:14
F. Rm. 13:5

Fatores que afetam negativamente a
consciência
A. 1 Co. 6:10; 2 Pd. 2:10
B. 1 Tm. 4:1-2
C. Rm. 8:6-8
D. 1 Co 15:33; Jd. v16
E. Gn. 4:6-8
F. Hb. 12:15

► Racionalizações que impedem ter uma consciência limpa:
1. Isso aconteceu há muito tempo.
10. Eles não são crentes, que irão pensar?
2. A pessoa a quem ofendi já não mora
11. Corrigir as coisas me custará dinheiro
perto de mim.
que não tenho.
3. É uma ofensa muito pequena.
12. Ele estava mais errado do que eu.
4. As coisas já melhoraram entre nós.
13. Meus pais não entenderiam.
5. É que eu sou muito sensível.
14. Deixarei o pior para o fim.
6. Ninguém é perfeito.
15. Se me disponho a não fazer novamente já
7. Eles não me compreenderiam.
não é o bastante?
8. Vou fazer isso mais tarde, não tenho
16. Se eu pedir perdão, vou deixar outros
tempo esses dias.
amigos com problemas.
9. Vou ofendê-lo novamente.
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ATENÇÃO:
Você não é responsável pela reação da pessoa.
Você é responsável para pedir perdão de quem você ofendeu.
Deixe a reação da pessoa nas mãos de Deus.
► Como obter uma consciência limpa:
A. Pedir perdão
1. Como saber a quem pedir perdão?
- Olhar no espelho da Bíblia.
- Olhar no espelho das memórias.
- Olhar no espelho das atitudes dos outros para com você.
2. Faça uma lista de quem você tem ofendido, identificando a ofensa básica.
3. Organize a lista em ordem de importância (gravidade), começando pela ofensa maior.
4. Escolha cuidadosamente as palavras que vai usar:
- Suas palavras devem identificar a ofensa básica.
- Suas palavras devem refletir humildade sincera e completo arrependimento (Sl. 51:17).
Use as palavras “me perdoa” e não “me desculpa.”.
- Modelos de atitude incorreta:
“Quero pedir perdão, mas você errou também”.
“Se eu fiz alguma coisa errada, quero pedir perdão”.
- Modelo de atitude correta:
“DEUS ME MOSTROU E EU RECONHEÇO QUE ERREI EM ____________________
(ofensa básica).

VOCÊ ME PERDOA?”
5. Escolha o tempo e o método apropriado para pedir perdão:
- Visita ou telefonema – carta não!
- É uma hora conveniente para o outro? Tem interrupções? O ambiente é bom?
6. Cuidados especiais quando pedir perdão:
- Os aspectos da confissão devem ser tão extensos quanto a ofensa.
- Deve-se abordar primeiro a pessoa a quem mais ofendemos.
- Evite dar minúncias vergonhosas ou detalhes sensuais.
- Seja breve, sucinto, preciso e claro no que falar.
- Não envolva outros na confissão.
- Limpe a sua consciência tão logo seja possível.
- Espere Deus dar outra oportunidade para testemunhar, pois a pessoa pode estar ainda
magoada.
7. Situações especiais:
- A pessoa já morreu.
- Não consegue mais achar a pessoa.
B. Perdoar
- Devemos perdoar a todos como Cristo nos perdoou (Cl. 3:13)

