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Introdução 



A consciência questiona, 
acusa ou defende o 

homem conforme um 
parâmetro que pode ser 
genuinamente de Deus. 



Minha vida se esgota em 
aflição e meus anos pelo 

meu gemido, fraqueja em 
culpa as minhas forças, e 

os meus ossos 
envelhecem. Sl 31.10 



1º  
Caso A realidade comum 



Ele é a Rocha, as suas 
obras são perfeitas, e 

todos os seus caminhos 
são justos. É Deus fiel, que 
não comete erros; justo e 

reto ele é. 
Dt 32.4 



8  Se afirmarmos que estamos 
sem pecado, enganamos a 

nós mesmos,... 10 Se 
afirmarmos que não temos 

cometido pecado, fazemos de 
Deus um mentiroso... 

1Jo 1 



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. Sl 32.5 



Como é feliz aquele 
que tem suas 
transgressões 

perdoadas e seus 
pecados apagados! 

Sl 32.1 



Como é feliz aquele a 
quem o Senhor não 
atribui culpa e em 

quem não há 
hipocrisia ! 

Sl 32.2 



2º  
Caso A teimosia e seus resultados 



Ouvindo o homem e sua mulher 
os passos do SENHOR Deus que 

andava pelo jardim quando 
soprava a brisa do dia, 

esconderam-se da presença do 
SENHOR Deus entre as árvores 

do jardim.  
Gn 3.8 



Enquanto eu mantinha 
escondidos os meus 

pecados, o meu corpo 
definhava de tanto 

gemer.  
Sl 32.3 



Então reconheci 
diante de ti o meu 

pecado e não 
encobri as minhas 

culpas.  Sl 32.5 



Pois dia e noite a tua 
mão pesava sobre mim; 
minhas forças foram-se 

esgotando como em 
tempo de seca.  

Sl 32.4 



Vocês se esqueceram da 
palavra de ânimo que ele lhes 

dirige como a filhos: “Meu 
filho, não despreze a 

disciplina do Senhor, nem se 
magoe com a sua repreensão , 

  
Hb 12.5 



pois o Senhor 
disciplina a quem 

ama, e castiga todo 
aquele a quem aceita 

como filho”.  
Hb 12.6 



Mas, se nós 
tivéssemos o cuidado 

de examinar a nós 
mesmos, não 

receberíamos juízo.  
1 Co 11.31 



Pois dia e noite a tua 
mão pesava sobre mim; 
minhas forças foram-se 

esgotando como em 
tempo de seca.  

Sl 32.4 



Enquanto eu mantinha 
escondidos os meus 

pecados, o meu corpo 
definhava de tanto 

gemer .  

Sl 32.3 



Quem esconde os seus 
pecados não prospera, 

mas quem os confessa e 
os abandona encontra 

misericórdia. 
Pv 28.13 



Se eu acalentasse o 
pecado no coração, 
o Senhor não me 

ouviria ; 
Sl 66.18 



 pois ele é o nosso Deus, e 
nós somos o povo do seu 
pastoreio, o rebanho que 
ele conduz. Hoje, se vocês 

ouvirem a sua voz , 

Sl 95.7 



 não endureçam o 
coração, como em 

Meriba, como aquele 
dia em Massá, no 

deserto, 
Sl 95.8 



 Muitas são as 
dores dos 
ímpios...  

Sl 32.10 



3º 
Caso A humilde confissão 



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. 
Sl 32.5 



Quem esconde os seus 
pecados não prospera, 

mas quem os confessa e 
os abandona encontra 

misericórdia. 
Pv 28.13 



Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo 
para perdoar os nossos 

pecados e nos purificar de 
toda injustiça. 

1Jo 1.9 



...me alegro, não porque 
vocês foram entristecidos, 
mas porque a tristeza os 

levou ao arrependimento. 
Pois vocês se entristeceram 

como Deus desejava,., 
2Co 7.9 



tristeza segundo Deus não 
produz, não remorso, mas 

sim um arrependimento que 
leva à salvação, e a tristeza 
segundo o mundo produz 

morte. 
2Co 7.10 



Portanto, que todos 
os que são fiéis orem 
a ti enquanto podes 

ser encontrado;  

Sl 32.6 



4º 
Caso A alegria do perdão 



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 . 
Sl 32.5 



 Como é feliz aquele 
que tem suas 
transgressões 

perdoadas e seus 
pecados apagados ! 

Sl 32.1 



Como é feliz aquele a 
quem o Senhor não 
atribui culpa e em 

quem não há 
hipocrisia ! Sl 32.2 



Portanto, que todos os que 
são fiéis orem a ti enquanto 

podes ser encontrado; 
quando as muitas águas se 

levantarem, elas não os 
atingirão.  

Sl 32.6 



Tu és o meu abrigo; tu 
me preservarás das 

angústias e me cercarás 
de canções de 

livramento. 
Sl 32.7 



Muitas são as dores 
dos ímpios, mas a 

bondade do Senhor 
protege quem nele 

confia.  Sl 32.10 



Alegrem-se no Senhor e 
exultem, vocês que são 

justos! Cantem de 
alegria, todos vocês que 

são retos de coração!  
Sl 32.11 



5º 
Caso A prevenção  



Eu o instruirei e o 
ensinarei no caminho 
que você deve seguir; 
eu o aconselharei e 

cuidarei de você.  
Sl 32.8 



Te explicarei e te guiarei 
no caminho que deves 
seguir, te aconselharei 

com os meus olhos 
sobre ti.  

Sl 32.8 



Guardei no 
coração a tua 

palavra para não 
pecar contra ti. 

Sl 119.11 



Santifica-os na 
verdade; a tua 

palavra é a 
verdade. 

Jo 17.17 



Não sejam como o cavalo ou 
o burro, que não têm 

entendimento mas precisam 
ser controlados com freios e 
rédeas, caso contrário não 

obedecem.  
Sl 32.9 



Muitas são as dores 
dos ímpios, mas a 

bondade do Senhor 
protege quem nele 

confia.  Sl 32.10 



Alegrem-se no Senhor e 
exultem, vocês que são 

justos! Cantem de 
alegria, todos vocês que 

são retos de coração! 
Sl 32.11 



Conclusão 



1 Como é feliz aquele que tem 
suas transgressões perdoadas 

e seus pecados apagados!  
2 Como é feliz aquele a quem 
o Senhor não atribui culpa e 
em quem não há hipocrisia!  

Sl 32 



3 Enquanto escondi os meus 
pecados, o meu corpo definhava 
de tanto gemer. 4 Pois de dia e de 

noite a tua mão pesava sobre 
mim; minha força foi se 

esgotando como em tempo de 
seca. Pausa 

Sl 32 



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. Pausa 
Sl 32.5 



Portanto, que todos os que 
são fiéis orem a ti enquanto 

podes ser encontrado; 
quando as muitas águas se 

levantarem, elas não os 
atingirão.  

Sl 32.6 



7 Tu és o meu abrigo; tu me 
preservarás das angústias e me 

cercarás de canções de 
livramento. Pausa 8 Eu o instruirei 

e o ensinarei no caminho que 
você deve seguir; eu o 

aconselharei e cuidarei de você.  
Sl 32 



Não sejam como o cavalo ou 
o burro, que não têm 

entendimento mas precisam 
ser controlados com freios e 
rédeas, caso contrário não 

obedecem.  
Sl 32.9 



Muitas são as dores 
dos ímpios, mas a 

bondade do Senhor 
protege quem nele 

confia.  Sl 32.10 



Alegrem-se no Senhor e 
exultem, vocês que são 

justos! Cantem de 
alegria, todos vocês que 

são retos de coração! 
Sl 32.11 


