


Você já se 
sentiu culpado?

E quando esse sentimento 
permanece na sua vida?

Como lidar com isso?



– Quando manipulam nosso sentimento de imperfeição.

Como pessoas podem usar a culpa para 
manter os outros debaixo de controle?

– Quando nos comparam com pessoas “melhores”.

– Quando colocam metas mais altas do que podemos 
alcançar.



Em que o evangelho da 
graça é diferente do 

“evangelho da culpa”?



“Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, 
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e 

de todas as suas forças” (Mc 12:30).

1– O evangelho da graça não espera de cada um 
mais do que ele pode cumprir.



2– O evangelho da graça entende que erros 
acontecem nos processos de maturidade.

“Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que 
vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos 
um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo” 

(I Jo 2:1).



“O Senhor é compassivo e misericordioso, mui 
paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar 
nem fica ressentido para sempre; não nos trata 
conforme os nossos pecados nem nos retribui 
conforme as nossas iniquidades. Pois como os 
céus se elevam acima da terra, assim é grande o 
seu amor para com os que o temem;



e como o Oriente está longe do Ocidente, assim 
ele afasta para longe de nós as nossas 
transgressões. Como um pai tem compaixão de 
seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos 
que o temem; pois ele sabe do que somos 
formados; lembra-se de que somos pó” 
(Sl 103:8-14).



3– O evangelho da graça não tripudia as pessoas 
que fracassam.

“Não esmagará a cana quebrada, não apagará o 
pavio fumegante, até que faça triunfar o juízo” 

(Mt 12:20).



“Quem intentará acusação contra os escolhidos de 
Deus? É Deus quem os justifica” (Rm 8:33).

4– O evangelho da graça permite que as pessoas 
vivam sem sentimento de culpa.



Como posso servir 
a Deus sem culpa?



- Eu não aceito estar em dívida com Deus.  
    (Cl 2:14; Rm 5:9; Rm 5:1).

- Eu não aceito que Deus me trate diferente a cada 
falha, fracasso ou pecado. (Rm 5:8).

- Eu não aceito chantagens do diabo dizendo que 
Deus está aliado a ele contra mim. 

    (Mq 6:8; Jo 10:28).



Reflexão

Você identifica sentimentos  
de culpa na sua vida?

Você quer ser livre disso?


