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Todo mundo tem pecado, e um dos resultados do pecado é culpa. Podemos ser
agradecidos por sentimentos de culpa porque eles nos levam ao arrependimento. No momento
em que uma pessoa se vira contra o pecado em direção a Jesus Cristo, seu pecado é perdoado.
Arrependimento é parte da fé que leva à salvação. (Mateus 3:2; 4:17; Atos 3:19)
Em Cristo, até mesmo os piores pecados são apagados (leia 1 Coríntios 6:9-11 para
encontrar uma lista de obras injustas que são perdoadas). Salvação é pela graça, e graça perdoa.
Depois que uma pessoa é salva, ela ainda vai pecar. Quando isso acontece, Deus ainda promete
perdão. “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém
pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo” (1 João 2:1).
Liberdade do pecado, no entanto, nem sempre significa liberdade de sentimentos de
culpa. Mesmo quando nossos pecados são perdoados, ainda nos lembramos deles. Além disso,
temos um inimigo espiritual, chamado de “acusador de nossos irmãos” (Apocalipse 12:10), o
qual nos lembra de uma forma tão cruel todas as nossas falhas, erros e pecados. Quando
experimentar sentimentos de culpa, faça o seguinte:
1) Confesse todos os pecados previamente cometidos que ainda não foram confessados
e sobre os quais você tem conhecimento. Em alguns casos, sentimentos de culpa são
apropriados porque confissão é necessária. Muitas vezes nos sentimos culpados
porque somos culpados! (Veja a descrição de Davi de pecado e a sua solução em
Salmos 32:3-5)
2) Peça ao Senhor que revele qualquer outro pecado que precisa ser confessado. Tenha
a coragem de ser completamente aberto e honesto diante do Senhor. “Sonda-me, ó
Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há
em mim algum caminho mau”. (Salmos 139:23-24a)
3) Confie na promessa de que Deus vai perdoar o pecado e remover a culpa baseado no
sangue de Cristo. (1 João 1:9; Salmos 85:2; 86:5; Romanos 8:1)
4) Nas ocasiões em que sentimentos de culpa surgem sobre pecados já confessados e
abandonados, rejeite esses sentimentos como culpa falsa. O Senhor tem sido fiel à
sua promessa de perdoar. (Leia e medite em Salmos 103:8-12)
5) Repreenda Satanás, seu acusador, e peça ao Senhor que restaure a alegria que
acompanha a liberdade desta culpa.

Salmos 32 é um estudo muito proveitoso. Apesar de Davi ter pecado de forma terrível,
ele encontrou liberdade dos seus pecados e sentimentos de culpa. Ele lidou com a causa da
culpa e a realidade do perdão.
Salmos 51 é outra passagem muito boa para investigar. A ênfase aqui é a confissão do
pecado enquanto Davi implora a Deus com um coração cheio de culpa e sofrimento.
Restauração e gozo são os resultados.
Finalmente, se pecado tem sido confessado e arrependimento tem ocorrido, então é
certo que o pecado tem sido perdoado e é hora de seguir em frente. Lembre-se que aquele tem
vindo a Cristo através de fé tem sido transformado em uma nova criatura. “E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2
Coríntios 5:17).
Parte das “coisas antigas” que “já passaram” é a lembrança de pecados passados e a
culpa que produziam. Triste dizer que muitos Cristãos têm a tendência de ter prazer em recordar
as vidas pecaminosas que viviam antes de vir a Cristo, memórias tais que deviam estar mortas e
enterradas há muito tempo. Isso não faz nenhum sentido e vai de encontro à vida Cristã
vitoriosa que Deus quer que tenhamos. Um antigo provérbio diz: “Se Deus lhe salvou de uma
piscina de pecado, não dê um mergulho para dar uma nadada”.

