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Lidando com Seus Fracassos do Passado
Robert Jones
Introdução:
As lembranças de seus pecados do passado perseguem você?
•

Talvez tenha sido um grande pecado

•

Talvez um padrão crônico de comportamento errado.

As lembranças podem atormentar ou incapacitar você.
Deus em Sua Palavra fornece a solução para esse problema persistente.
Como Deus faz isso?

I. Nosso alvo: A transformação ou a erradicação da lembrança?
Filipenses 3.13.

As boas notícias: Deus não quer remover suas lembranças; Ele quer redimi-las.
• Deus quer transformá-las em algo bom, algo que o fará mais semelhante a Jesus.
• Você não precisa evitar, fugir, encobrir, ou se livrar do seu passado. Você pode reinterpretálo da maneira de Deus.
• O propósito de Deus não é apagar as lembranças ou negá-las, mas redimi-las.

II. Uma perspectiva bíblica sobre as lembranças
1. Deus estava presente em seu passado.
Gênesis 50.20 (ver também Gn 45.5-7; At 17.25-31; Rm 8.28,29; Ef 1.4,11; Jr 29.11)

2. O seu passado não controla o seu futuro.
O seu passado pode influenciar suas convicções e ações presentes, mas você não é refém daquilo
que fez ou do que aconteceu.
2 Corintios 5.17 (ver Gn 37-50; Pv 4.23; Mc 7.14-23; Tg 1.13-15)

3. Suas lembranças são resultado da sua interpretação do passado
Romanos 8.28,29 (ver Gn 50.20; Nm 11; Sl 78.11, 106.13; Ez 16)
À medida que você coloca os óculos bíblicos para ganhar uma perspectiva centrada em Cristo, você
passa a ver o seu passado de outra forma.

III. Três Marcas de uma Lembrança Redimida
Como deveríamos interpretar pecados passados de maneira que os propósitos remidores de Deus
possam se realizar em nossas vidas?
1 Timoteo 1:12–17 -- O exemplo de vida do apóstolo Paulo
Paulo não esconde seu passado pecaminoso; em vez disso, apresenta uma interpretação cristã dele.
Ele não foge, evita, ou esquece o seu passado; ele o encara com as lentes de Deus.
Beneficio #1: Arrependimento Profundo
Qual o valor de se estar consciente dos seus antigos pecados?
1) Isso o direciona a buscar reconciliação e restituição com aqueles que você maltratou (se você
ainda não o fez).
2) Estar consciente dos seus pecados o torna mais sensível a novas tentações nas mesmas áreas.
Proverbios 26.11: “Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez”.
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Romanos 6.21: “Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O
fim delas é a morte!”
Ezequiel 16.53,54: “Contudo, eu restaurarei ... a sua sorte junto com elas, para que você carregue
a sua vergonha e seja humilhada por tudo o que você fez, o que serviu de consolo para elas”.
Ezequiel 16.60-63: “Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua
infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e
se envergonhará... Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito,
você se lembrará e se envergonhará...”.
Ezequiel 36.31,32: “Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e
terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero
que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do Soberano, o Senhor.
Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel!”
O que você faz quando lembranças pecaminosas atacam sua mente?
Beneficio #2: Elevada Gratidão
Em 1 Tm 1.12-17, Paulo não apenas menciona seus pecados passados, mas também louva a Deus
por Sua graça.
• “Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor” (vs.12)
• “a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente; mas alcancei
misericórdia...” (vs. 13)
• “... a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo
Jesus” (vs. 14)
• “Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por
isso mesmo alcancei misericórdia”. (vs. 15,16)
• “Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todo o
sempre. Amém.” (vs. 17)
Grandes pecadores necessitam de um grande Salvador, e reagem com grande gratidão!
A verdade não é limitada à graça perdoadora de Deus. Paulo a aplicou à graça fortalecedora de
Deus em 1 Co 15.9,10: “Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado
apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça
para comigo não foi inútil; antes, trabalhei mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça
de Deus comigo”.
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Beneficio #3: Ampla Eficiência em Ajudar aos Outros
Após descrever-se em 1 Tm 1.15 como o pior dos pecadores, Paulo declara no versículo 16: “Mas
por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus
demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que
nele haveriam de crer para a vida eterna.”
Paulo viu sua vida como um modelo do que Deus fará aos outros.
Que efeito isso tem quando ministramos a outros pecadores?
• Você pode entender o problema deles por experiência própria.
• Você pode oferecer esperança ao exibir sua vida como exemplo do efeito da esperança dada
por Deus.
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus
de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a
consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por
tribulações”. (2 Co 1.3-4)

Conclusão:
Você pode não ser capaz de impedir o surgimento de lembranças pecaminosas.
No entanto, você não precisa tentar apagá-los ou fugir deles. O seu Redentor é maior do que o seu
passado. Em Cristo, seu passado pode ser redimido.
Como 1 Tm 1 ensina, uma compreensão do seu pecado passado centrada no evangelho aprofunda
seu arrependimento, intensifica sua gratidão pela graça salvadora de Deus, e amplia sua eficiência
em ajudar a outros com sabedoria e compaixão.
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Vendo o Bom Propósito de Deus nas Suas Dificuldades
Robert Jones
Romanos 8.17–39
Como Deus pode usar suas tribulações para ser mais como Jesus Cristo?
Sete formas possíveis:
1. Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para estreitar seu relacionamento com
Ele.
Dois reis israelitas:
2 Crônicas 28.22, Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se
ainda mais infiel ao Senhor.
2 Crônicas 33.12, Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito
diante do Deus dos seus antepassados.
Salmos

Perguntas para aplicação:
• De que maneira Deus pode amorosamente usar as suas angústias para aprofundar seu
relacionamento com Ele?
• O que está impedindo você de voltar-se para Jesus agora e clamar por graça e ajuda em
tempos de necessidade?

2. Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para ajudá-lo a experimentar os
sofrimentos de Cristo.
Filipenses 3.10, Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus
sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte.
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Mateus 23.37, Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhe são
enviados! Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos
debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram.

Lucas 19.41, Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela.

Perguntas para aplicação:
• Descreva uma maneira pelo qual o seu sofrimento está levando você a "participar" dos
sofrimentos de Jesus.
• Como seus problemas podem ajudá-lo a compreender melhor os sofrimentos de Jesus por
você?
• Como isso muda a sua perspectiva acerca de seus problemas?
3. Deus amorosamente utiliza-se das duras situações da vida para expor os pecados que
persistem.
Deuteronômio 8.2, Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no
deserto, durante estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas
intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.

Perguntas para aplicação:
• De que maneira Deus tem usado amorosamente os problemas que lhe cercam para expor onde
você está errado?
• Você pode pensar em uma área de pecado em sua vida que seu sofrimento tem revelado?

4. Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para engajá-lo no Corpo de Cristo.
Romanos 12.15, Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram.
1 Coríntios 12.26, Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro é
honrado, todos os outros se alegram com ele.
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Gálatas 6.1–2, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais
deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado.
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Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.

“A presença física de outros cristãos é uma fonte de incomparável alegria e força
para o crente. O prisioneiro, a pessoa doente, o cristão em exílio vê na comunhão dos
irmãos em Cristo um sinal físico da graciosa presença do Deus trino. Visitador e
visitado em solidão reconhecem em um e outro o Cristo que é presente no corpo. . .
.”
Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão

Perguntas para aplicação:
• De que maneira Deus está amorosamente utilizando as suas angústias para aprofundar seus
relacionamentos com seus irmãos em Cristo?
• Como Deus pode encorajá-lo a relacionamentos mais profundos com outros cristãos?
• Você tem amigos sofrendo que precisam de ajuda para levar a carga?
5. Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para evidenciar a obra de Cristo em você.
Mateus 5.13-16, “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não
servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14 “Vocês são a luz do
mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15 E, também, ninguém
acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar
apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. 16 Assim brilhe a luz de vocês diante dos
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”.

Pergunta para aplicação:
• De que maneira Deus está amorosamente utilizando as suas tribulações para mostrar a outros a
vida que o Espírito nos dá e a luz de Jesus que você tem e eles precisam?
6. Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para equipá-lo para um ministério mais
sábio e compassivo.
2 Corintios 1.3,4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e
Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a
consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.
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Perguntas para aplicação:
• Como Deus está amorosamente utilizando as suas tribulações para torná-lo mais ajudador,
compassivo e sábio?
• De que maneira você tem recebido o conforto de Deus através do ministério de outros que têm
sido confortados pela graça de Deus em suas próprias lutas?

7. Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para elevar o seu desejo pelo retorno de
Cristo.
1 Pedro 1.6,7, 13, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser
entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que
vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e
resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. . . . Portanto, estejam com a
mente preparada, prontos para agir; estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que
lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.

Tiago 1.12, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a
coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.

Perguntas para aplicação:
• De que maneira Deus pode amorosamente utilizar-se de suas tribulações para aumentar o seu
desejo pelo retorno de Cristo e os novos céu e terra que Ele trará?
• Como a perspectiva eterna da Bíblia ajuda você a olhar de modo diferente - de uma maneira
melhor - para os seus problemas presentes?
Conclusão:
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