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Tornando-me limpo! – 04 

Parte 4 de 8 

Passo 1 – Compreender que eu não sou Deus; Eu admito que sou incapaz de controlar a minha 

tendência de fazer coisas erradas e a minha vida está incontrolável. 

Passo 2 – Sinceramente crer que Deus existe, que eu importo para Ele, e que Ele tem o poder para 

ajudar-me a recuperar-me. 

Passo 3 – Conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e 

controle de Cristo. 

Passo 4 – Abertamente examinar e confessar minhas faltas a Deus, a mim mesmo, e a alguém em 

quem eu confie. 

“Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos! Como é 

feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração.” Sl. 32: 1-2 

-BV 

I. A RAZÃO PARA DAR ESTE PASSO 

1. Culpa destrói minha CONFIANÇA 

2. Culpa causa danos em meus RELACIONAMENTOS 

3. Culpa mantém-me ATOLADO EM MEU PASSADO 

“Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de 

quem confessa os seus pecados e os abandona.” Pv. 28:13 – NTLH 

II. COMO DAR ESTE PASSO 

1. Faça um LEVANTAMENTO MORAL pessoal 

“Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor.” Lm. 3:40 – 

NVI 

“Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes! Põe os meus pensamentos e emoções à prova, 

toma conhecimento de tudo! Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu 

ande sempre pelo caminho da vida eterna.” Sl. 139:23-24 – BV 

2. Aceite RESPONSABILIDADES PELAS SUAS FALHAS 

“O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência; ninguém pode se esconder de si 

mesmo.” Pv. 20:27 – NTLH 

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.” 

1 Jo. 1:8 – NVI 

3. Peça PERDÃO A DEUS 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 

purificar de toda a injustiça.” 1 Jo. 1:9 – NVI 
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“Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, Eu posso limpar 

essas manchas completamente! Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair.” Is. 

1:18 – BV 

4. Admita suas faltas A OUTRAS PESSOAS 

“Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser 

curados.” Tg. 5:16 – BV 

A Quem? 

O que você diz? 

Quando? 

5. Aceite o perdão de Deus e PERDOE A SI MESMO 

“Sim, todos pecaram; todos fracassaram, e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus; no 

entanto, Deus nos declara agora ‘sem culpa’ das ofensas que Lhe fizemos se confiarmos em Jesus 

Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente.” Rm. 3:23-24 – BV 

“Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.” Rm. 8:1 – NVI 


