
 

 

 
TEMA:  LIVRE DA CULPA. 
 
FILIPENSES 3.12;21 - Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas 
prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não 
penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas 
que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de 
ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 
Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum 
aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão-somente 
vivamos de acordo com o que já alcançamos. 
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que 
lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há 
muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu deus é o 
estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso; só pensam nas coisas terrenas. A nossa 
cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor 
Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele 
transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. 
 
MARCAS 
 
Quais são as marcas que carregamos em nosso estilo de vida? 
 
João 14.12 - Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho 
realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. 
 
Marcos 16.17;18 - Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão 
demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, 
não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados”. 
 
Muitas das vezes somos marcados pelo pecado e culpas. 
 
Jesus nos da duas declarações nos texto que acabamos de ler: 

1. Que nós realizaremos obras maiores; 
2. Que os Sinais nos acompanharão. 

 
Passos práticos para ser livre das marcas que nos paralisam e nos impede de viver uma vida 
em liberdade. Somente cristo pode fazer isso sobre cada um de nós. 
 
Salmos 32.1;5 - Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados 
apagados! Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia! 
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. 



Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim; minhas forças foram-se esgotando como em 
tempo de seca. Pausa Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas 
culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do 
meu pecado. 
 
DAVI um homem segundo o coração de Deus nos ensina como alcançar a misericórdia. 
ARREPENDER – Salmos 51.14;15 - Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus 
da minha salvação! E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus 
lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. 
 
CONFESSAR – Salmos 51.1;5 - Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu 
pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo 
que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que 
nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. 
 
João 20.21 – Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Somos representantes de Cristo. Tudo 
que estava disponível para Jesus está disponível para nós. 
 
CRIE: 

ü Novos hábitos 
 

ü Novo estilo de vida 
 

ü Novo caminhar 
 
4 PASSOS PARA CRESCERMOS E FICAR LIVRES DA CULPA E VIVER UMA VIDA 
SOBRENATURAL EM CRISTO JESUS: 

1. Primeiro precisamos estar convictos da nossa identidade e destino. Do contrário iremos 
ouvir a declaração de aqueles que creem em Cristo farão obras maiores. Algumas 
mentalidades de que estamos aquém de sermos como Cristo. 

2. Segundo, temos de evitar desenvolver o foco negativo ao olhar para o que não somos, 
para quem não somos e para o que não está acontecendo em nossa vida. 

3. Terceiro, temos que guardar o nosso coração do desapontamento e da descrença 
enquanto lutamos par afazer avanço importantes e vivenciamos resultados confusos. 

4. Quarto temos de nutrir nosso corações e nossa mente com as promessas de Deus e 
renovar nossa disposição de agir pela fé e com obediência em nossa vida diária. 
 

Muitos no corpo de Cristo estão vivendo uma vida medíocre na condição de Saul, fomos 
ungidos como rei e sacerdote, recebemos promessas de Deus, recebemos poder e 
autoridade, somos equipados com a palavra de entendimento mas não temos clareza como 
viver o extraordinário e sobrenatural de Cristo. 
 
Não se surpreenda quando Deus te chamar como chamou Abraão para ser pai de nação, 
Chamou Maria uma virgem para ser mãe do Salvador. 
 
Precisamos desejar o governo de Deus, a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas, 
que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6.10. 



Se torno nesta manhã um parceiro de Deus aqui na terra, para reverter os efeitos da culpa, do 
pecado e da morte na vida das pessoas, a fim de restaurar o conhecimento do único Deus 
verdadeiro. Restauramos os sinais sobrenaturais a saúde no corpo, na alma e no espírito das 
pessoas. Restauramos relacionamentos e famílias, bem como prosperidade, moralidade, 
santidade e muito mais. 
 
CONCLUSÃO: 
Quem pode me livrar da culpa? Somente o Senhor, Deus – João 3.16 - “Porque Deus tanto 
amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 
 
PONTOS PARA CONSIDERAR: 

1. O que você tende a focar em sua vida com Deus. O que você não é, em vez de quem é. 
Ou no que Deus não está fazendo, em vez do que Ele está fazendo? Que tipo de 
descrença isso representa? Avalie como o arrependimento o pode ajudar a recuperar a 
confiança de que você está seguindo na direção de seu destino em Deus. 

2. Você recebeu um chamado de Deus para fazer algo que, da perspectiva do mundo, 
parece totalmente irracional? Ou você sonha em fazer algo que nunca fez? Como você 
persegue esse chamado ou sonho? O que o impede de embarcar nele? 

 
Você pode nesta manha mudar isso. Arrependa-se e desfrute a liberdade de buscar mais uma 
vez seu alto chamado em Jesus Cristo. 
 
Filipenses 3.13;14 - Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, 
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 
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