
COMO VAI A SUA 
CONSCIÊNCIA?



O ALVO
Uma consciência sempre 
pura “diante de Deus e dos 
homens” (At 24:16)



A Definição de Consciência 

 A consciência não é a “voz de Deus na alma
humana”, isto é, ela não é infalível em seus
pronunciamentos (I Co 4:4).

 A consciência é o indicador do grau de
concordância entre nossa conduta e os
valores com os quais estamos
compromissados.



As funções da Consciência 

 Discernir entre o “certo” e o “errado”, 
conforme o padrão assumido. 

 Encorajar a fazer “certo” (de acordo com o 
padrão) e produzir paz e alegria quando 
obedecida. 

 Produzir em sentido de acusação, tristeza e 
culpa quando o seu padrão adotado for 
violado. 



Os Tipos de Consciência 

 No Velho Testamento: a língua não possui um termo
específico para “consciência”, mas uma percepção,
ou sensibilidade moral aparece com frequência no
Antigo Testamento. Por exemplo, I Sm 24:5 e II Sm
24:10 trazem a frase, “sentiu Davi bater-lhe o
coração” para descrever um senso agudo de culpa
(conf. também Jó 27:6). E Sl 32:3-4, descrever de
modo fascinante tanto o sentimento de culpa como
também as consequência físicas e emocionais de
pecado não confessado (Gn 3:7-8).



Os Tipos de Consciência

 No Novo Testamento: a língua grega possui 
uma palavra exata para consciência, que 
aparece 32 vezes no Novo Testamento. (21 
vezes nas cartas de Paulo, 5 vezes na carta de 
Hebreus, 3 vezes  em I Pedro, 2 vezes em Atos 
– utilizada por Paulo – e 1 vez no Evangelho 
de João). 



Consciências doentias 

 Fraca: I Co 8:7

por causa de conhecimento errôneo ou 
deficiente da Palavra de Deus; 

Por causa de uma vontade vacilante ou 
insubmissa à vontade de Deus 

 Corrompida: Tt 1:15 

 Má: Hb 10:22 

 Cauterizada 1 Tm 4:2 



Consciências sadias:

 Limpa ou Pura: I Tm 3:9; II Tm 1:3; At 24:16.

 Boa: I Pe 3:16; Hb 13:18. 

 distinção das duas 

uma consciência limpa é aquela que age 
coerentemente com o padrão adotado. 

Uma boa consciência é uma consciência 
limpa, mas que o padrão adotado é a 
Palavra de Deus. 



Fatores Relacionados Com Uma 
Consciência Sadia 

 A própria conversão

Antes (Hb 9:9; 10:2) 

Depois (Hb 9:14; 10:22) 

 Um ministério eficiente: I Tm 3:9 

 Vitória na batalha espiritual: I Tm 1:18-19 

 Um testemunho honrado: I Pe 3:15-16; II Co 
4:2.



Fatores Relacionados Com Uma 
Consciência Sadia

 A capacidade de formar amizades íntimas: I 
Tm 1:5

 A capacidade de  tomar decisões acertadas e 
de vencer maus hábitos: Jo 8:9 

 Liberdade de espírito perante as autoridades: 
Rm 13:5; Hb 13:18. 

 Paz e segurança por saber que mesmo 
sofrendo injustamente, está dentro da 
vontade de Deus: I Pe 2:19; 4:12-16. 



Desculpas Que Impedem Uma 
Consciência Tranqüila 

 “mas aconteceu a muito tempo”

 Se você ainda se lembra e isso ainda incomoda seu 
coração, pode ser o Espírito Santo trabalhando em 
você.

 “a pessoa já mudou”

 Já tentou procurá-la? 

 “mas foi uma coisa tão pequena”

por que então é algo que ainda lhe incomoda? 

pode ser algo pequeno para você, mas e para a 
outra pessoa? 



Desculpas Que Impedem Uma 
Consciência Tranqüila

 “sabe, algumas coisas já melhoraram muito”

então está na hora de acertar todas as coisas 

 “acho que estou sendo sensível demais”

Deus espera uma consciência sensível

 “mas ninguém é perfeito”

Deus não exige perfeição, mas exige 
obediência e uma boa consciência faz parte 
desta obediência 



Desculpas Que Impedem Uma 
Consciência Tranqüila

 “a pessoa em questão nem é cristã, não vai entender 
nada”. 

entende sim, é uma boa maneira de mostrar um 
bom testemunho para esta pessoa 

 “mas fazer o certo vai exigir um dinheiro que eu não 
tenho” 

melhor uma dívida honesta do que uma 
consciência acusadora 

 “vou acertar tudo mais tarde” 

Você corre o risco de nunca mais acertar nada. 



Desculpas Que Impedem Uma 
Consciência Tranqüila

 “não adianta só vou repetir o erro” 

Você precisa se conscientizar de seus erros, de 
suas atitudes pecaminosas e decidir não mais usá-
las. 

 “mas ela estava mais errada do que eu” 

A pequena parcela de culpa que você tem, te 
torna culpado do todo. 

 “vou começar com o mais fácil e vou deixar o pior 
para o fim” 

Comece pelo mais difícil 



Desculpas Que Impedem Uma 
Consciência Tranqüila

 “não vou mais fazer isso, por isso acredito que 

não seja necessário acertar as coisas” 

Decidir não mais fazer isso não acerta os erros 

do passado, só garante que eles não mais 

acontecerão no futuro. 

 “mas se eu confessar vou envolver outras 

pessoas” 

Acerte a sua parte 



Como Desenvolver Uma Consciência Limpa 

 Decidir resolver toda a ofensa a qualquer
preço. (Mt 5:23-24)

 Fazer as seguintes perguntas para você:



Perguntas

 Existe alguma coisa em meu passado que sempre
que me lembro gostaria que não tivesse acontecido?

 Você conhece ou lembra de pessoas que não gostam
de você? Será por causa de alguma ofensa que você
tenha cometido contra elas?

 Há alguém com quem eu tenha falhado como
exemplo de cristão, principalmente na área moral?

 Há alguém cuja autoridade deixei de respeitar?

 Há alguém que eu tenha magoado e por esse motivo
não me relaciono mais com essa pessoa?



Como Desenvolver Uma Consciência Limpa

 Identificar a causa básica de cada caso, geralmente uma 
atitude. 

 Planejar cuidadosamente as palavras que usará para pedir 
perdão (Lc 15:17-21). 

 Reconhecer que errou 

 Expressar a ofensa básica, evitando ao máximo os detalhes
vergonhosos (Ef 5:12).

 Pedir perdão, não usar gírias.

 Refletir verdadeiro arrependimento e humildade (Tg 4:7-
10). 

 Ser o mais breve e claro possível, evitando entrar em outros 

assuntos (Pv 10:19). 



Como Desenvolver Uma Consciência Limpa

 Escolher a hora, lugar e métodos melhores

 Uma conversa pessoal geralmente é o melhor método; se 
não for possível pode ser usado o telefone. 

 Carta, msn, e-mail não são aconselhados por causa da falta 
de sentimento, pode ser usado em casos raros.

 Se for um problema de moralidade, evitar escrever cartas 
ou provocar um encontro pessoal, uma ligação telefônica 
será o método mais prudente. 

 Escolher um horário que seja conveniente para a pessoa, 
em que não haja interrupções, e em que a pessoa tenha 
boa disposição.   



Como Desenvolver Uma Consciência Limpa

 Fazer algumas perguntas a mim mesmo antes de encontrar-me 
com ela:

 Há alguma coisa que devo perdoar na outra pessoa, para 
que minha atitude seja de amor para com ela, 
independentemente da sua reação? 

 Será que eu procurei reviver as minhas ofensas com se 
tivessem sido cometidas contra eu mesmo, a fim de 
compreender e perceber como meus erros ofenderam a 
outra pessoa? 

 Será que eu identifiquei a ofensa básica e não os detalhes 
da ofensa?

 Ao pedir perdão terei outras atitudes tais como tentar 
mudar a pessoa ou tirar parte da culpa que cabe a mim? 



Como Desenvolver Uma Consciência Limpa

 Algumas cautelas

A confissão deve ser feita somente para as 

pessoas que ofendemos 

A confissão pode ser acompanhada de alguém da 

liderança

Se a outra pessoa não lhe conceder o perdão, 

lembre-se que você resolveu o problema de sua 

culpa e o que a outra pessoa estiver sentindo é o 

peso da culpa dela.  



Como Instruir Sua Consciência 

 Estabeleça um tempo devocional diário com Deus. 

 Obedeça àquilo que você já sabe. 

 Mantenha comunhão com outros cristãos. 

 Faça de Cristo o centro de sua vida.

 Confesse qualquer pecado reconhecido. 



LEMBRE SEMPRE QUE O DEVER 

DO HOMEM NÃO É SEGUIR A 

SUA CONSCIÊNCIA, MAS DE 

INSTRUÍ-LA. 


