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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”. 
 
Quando recebemos Jesus como Senhor de nossa vida, nos tornamos nova 
criatura.  
 
Pois, a presença de Cristo em nossa vida, lança para longe toda influência do 
mal, então, o nosso coração só vai desejar fazer o que é certo, bom e puro. 
 
Mas, para que isso aconteça em nossa vida, precisamos saber: 
  
 
(1) O que Deus faz com nossos pecados confessados e abandonados? 
 
. Deus não se lembra mais de nossos pecados - Is 43.25 - Eu, eu mesmo, sou 
o que apago as teus mau feitos por amor de mim, e dos teus pecados não 
me lembro. 
 
. Deus apaga os nossos pecados como a fumaça - 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 os 
teus mau feitos como a fumaça, e os teus pecados como a nuvem; volta 
para mim, porque eu te perdoei. 
  
. Deus afasta os nossos pecados de nós - Sl 103.10-13 - Não nos trata 
segundo os nossos pecados, nem segundo as nossos erros. Pois assim 



como o céu está muito longe da terra, assim é grande a sua bondade para 
com os que o respeitam. Como o oriente está longe do ocidente, assim 
tem ele afastado de nós os nossos mau feitos. Como um pai tem pena de 
seus filhos, assim o Senhor tem pena daqueles que o respeitam. 
 
Não tenha medo de abrir o seu coração para Deus e confessar seus pecados. 
Ele te perdoará e te dará paz! 
 
 
(2) Para que isso aconteça, o que precisamos fazer primeiro? 

 
. Receber Jesus com Salvador da nossa vida - 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 para Jesus - 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 nossos pecados - Pv 28.13 – Aquele que encobre 
suas transgressões nunca prosperará, mas, o que confessa e as deixa, 



alcança misericórdia. 
 
(3) Como podemos sentir o perdão de Deus? 
 
. Crendo no que a Bíblia diz – Is 1.18 - Venham, e conversem comigo, diz o 
Senhor: ainda que os pecados de vocês sejam como uma mancha 
vermelha numa roupa branca, eles se tornarão brancos como a neve; 
ainda que são vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. 
 
. Perdoando também todas as pessoas que nos entristeceram - Mt 6.12-15 -  E 
perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos 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 perdoares aos outros as suas ofensas, também o Pai celestial 
vos perdoará as suas ofensas; se, porém, não perdoares aos outros, 
também o Pai não perdoará as suas ofensas. 
 
. Pedindo perdão também a quem entristecemos - Lc 19.8,9 - Zaqueu, porém, 
levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, dou aos pobres metade dos 
meus bens; e se em alguma coisa tenho roubado alguém, eu vou devolver 
quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, 
porque também este é filho de Abraão. 
 
 Você pode ser perdoado e em Cristo Jesus, hoje e viver com paz no coração! 
 
Aplicação:  
 
Aos não crente: 

1. Convite para aceitar a Jesus 
2. Ore com eles para que aprendam como perdir perdão e como aceitar a 

Jesus. 
 
Aos crentes: 

1. Ore ao Senhor fazendo um conserto com Ele. 
2. Coloque diante de Deus pecados que você se lembra agora. 
3. Confesse seus pecados todos os dias e receba o perdão e a 

restauração do Senhor sobre sua vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


