
Em Cristo,
Somos Perdoados e Restaurados

2 Coríntios 5.17
Nos trás a mais poderosa promessa do Reino dos céus. Nesta 
passagem o apóstolo Paulo declara:

“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”.

1. Quando recebemos Jesus como Senhor de nossa vida, nos 
tornamos novas criaturas. É a chance de começarmos tudo de novo. 
De um ponto de partida onde nunca tínhamos estado antes.

Temos na Bíblia o exemplo de Saulo, fariseu convicto, perseguidor 
da igreja, consentia com a morte dos crentes, sua visão era a de 
quem esteve sempre por cima, amparado pela lei judaica, sempre 
em condições favoráveis. Mas, quando encontrou-se com Jesus foi 
posto em uma condição espiritual e social, onde nunca estivera 
antes, um novo ponto de partida – “Eis que tudo se fez novo!”

2. Na verdade, a presença de Cristo em nossa vida, lança para 
longe toda influência maligna, então, podemos dizer sim para o que 
é bom, para o que é correto, para o que é puro. Assim, “a boa, 
perfeita e agradável vontade de Deus...” passa a nortear nossa vida. 
Bem aventurado são todos aqueles que compreendem isso.

Temos exemplo da mulher samaritana, que passara sua vida toda se 
relacionando com homens casados, nenhum deles fora seu marido, 
era conhecida, marcada na cidade, mas, quando encontrou-se com 
Jesus descobriu que o melhor era largar o pecado e viver 
corretamente, fazendo o certo, o que é digno - “Eis que tudo se fez 
novo!”

3. O perdão que recebemos em Cristo é algo tão poderoso que 
liberta qualquer pessoa, de todo tipo de culpa ou prisão espiritual em 
que se encontre.
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Temos o exemplo de Zaqueu, odiado por seus compatriotas porque 
extorquia seu próprio povo para ficar bem com os romanos e para 
enriquecimento próprio. Impiedoso, ganancioso. Mas, quando 
encontrou-se com Jesus, sentiu o perdão de Deus e isso mudou o 
seu coração, passou a se importar com as pessoas, desejou voltar a 
ser um homem crente e ter comunhão com Deus.   

4. Uma vez livres da culpa e da acusação, recebemos de volta todo 
o potencial com o qual nascemos e passamos a cumprir nosso 
propósito de vida. Isso nos leva à obra de restauração feita pelo 
Espírito Santo. “Eis que tudo se fez novo!”
Temos o exemplo de Maria Madalena. Prostituta, da qual saíra 7 
demônios, desprezada pela própria família (se era que tinha uma), 
desprezada pela sociedade, mas, quando encontrou-se com Jesus, 
além de abandonar a vida de pecado, passou a segui-lo de perto, 
tornou-se mantenedora do seu ministério, junto com outras mulheres 
e nunca mais o abandonou, nem mesmo depois de morto.

Porém, para que tomemos posse completa do perdão e da 
restauração que há em Cristo, algumas perguntas precisam ser 
respondidas em nossos Corações:

(1) O que Deus faz com nossos pecados confessados e 
abandonados?

. Não se lembra mais deles - Is 43.25 - Eu, eu mesmo, sou o que 
apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus 
pecados não me lembro.

. Ele apaga os nossos pecados como a névoa - Is 44.21,22 -
Lembra-te destas coisas, ó Jacó, sim, tu ó Israel; porque tu és 
meu servo! Eu te formei, meu servo és tu; ó Israel não me 
esquecerei de ti. Apagarei as tuas transgressões como a névoa, 
e os teus pecados como a nuvem; torna-te para mim, porque eu 
te remi.
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. Ele afasta os nossos pecados de nós - Sl 103.10-13 - Não nos 
trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as 
nossas iniqüidades. Pois quanto o céu está elevado acima da 
terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o 
temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele 
afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se 
compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece 
daqueles que o temem.

Portanto, não tenha medo de abrir seu coração para Cristo e 
confessar seus pecados. Ele te perdoará e te restaurará sempre!

Mas, há uma segunda pergunta:

(2) O que precisamos fazer primeiro, para que isso aconteça?

. Receber Jesus com Salvador - Jo 1.11,12 - Veio para o que era 
seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.

. Confessar os nossos pecados a Cristo - 1 Jo 1.9 - Se 
confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.

. Temos que abandonar os pecados - Pv 28.13 – Aquele que 
encobre suas transgressões nunca prosperará, mas, o que 
confessa e as deixa, alcança misericórdia.

(3) Como nos apropriamos da bênção do perdão?

. Crendo no que a Palavra de Deus diz – Is 1.18 - Vinde, pois, e 
arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são 
como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda 
que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã.

Nos apropriamos da bênção do perdão, também:

. Perdoando todas as pessoas que nos feriram - Mt 6.12-15 -  E 
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos 

3



perdoado aos nossos devedores; e não nos deixes entrar em 
tentação; mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder, 
e a glória, para sempre, Amém. Porque, se perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos 
perdoará a vós; se, porém, não perdoardes aos homens, 
tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas.

Nos apropriamos da bênção do perdão de Deus, também:

. Restituindo a quem prejudicamos - Lc 19.8,9 - Zaqueu, porém, 
levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos 
pobres metade dos meus bens; e se em alguma coisa tenho 
defraudado alguém, eu lho restituo quadruplicado. Disse-lhe 
Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este 
é filho de Abraão.

(4) Como podemos começar de novo?

. Aprendendo com nossos erros e os erros dos outros.

. Recomeçamos novamente, nos espelhando na Palavra de Deus, 
lendo constantemente, se possível diariamente.

. Para recomeçar, precisamos manter comunhão com os irmãos no 
templo e na célula.

. Para um novo começo em Cristo, temos que orar sempre.

. Temos nos separar dos pecados que nos escravizavam e até nos 
desfazer de objetos ou pertences que nos ligam aos pecados do 
nosso passado.

Meu desejo é que você seja perdoado e comece a ser restaurado 
em Cristo Jesus, hoje!

Aplicação: 

⦁ Aceite a Jesus como seu Salvador e Senhor
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⦁ Ore ao Senhor fazendo um conserto com Ele

⦁ Coloque diante de Deus pecados que o Espírito Santo está 
trazendo à tona.

⦁ Confesse seus pecados todos os dias e receba o perdão e a 
restauração do Senhor sobre sua vida.
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