
consciência, certamente quando essa não é ativada 
quando deveria, perdemos muito mais do que um 
compromisso, perdemos a oportunidade de obedecer a 
Deus em uma circunstância especí�ca, a isso a Bíblia 
denomina “consciência cauterizada” (1 Tm 4.2). Essa é a 
postura de alguém que tem se distanciado de Deus de tal 
maneira, que tem se tornado insensível à sua vontade. 
Comete seus erros sem qualquer receio ou 
arrependimento. Sua consciência está em silêncio.

 Essas falhas de consciência não são o desejo de 
Deus para nós. Paulo testemunhando de sua fé nos fala 
sobre o tipo ideal de consciência, chamada aqui 
“consciência limpa”, o apóstolo diz:

“procuro sempre conservar minha consciência limpa 
diante de Deus e dos homens”. Atos 24.16

 Nossa consciência pode e deve ser exercitada 
pela palavra de Deus, de modo a ser conservada limpa 
perante Deus e a sociedade, sendo ativada na hora certa, 
e acompanhada de uma inclinação sincera em obedecer a 
direção que honre ao Senhor.

 Que o nosso Deus conceda a cada um de nós 
uma consciência limpa diante dele, e que desta forma 
possamos testemunhar de sua bondade nos contextos em 
que ele nos tem inserido.

A maioria das pessoas não dedica muito tempo 
pensando em sua consciência, mas é bastante provável 
que você a tenha percebido em algum momento nessa 
semana. Eventualmente em uma decisão no trabalho que 
poderia trazer implicações morais, ou mesmo na forma 
que tratou determinada pessoa. O ponto é que algo em 
nós questionou (ou deveria ter questionado) nossa 
postura nesses e em diversos outros casos.

 A consciência é um recurso que o nosso Deus 
nos equipou, com o �m de nos conceder a percepção de 
que algo não está como deveria. Como um despertador, 
ela deve tocar na hora certa para avisar que uma atitude 
deve ser tomada, e igualmente como um despertador, 
nossa consciência pode falhar.

 É possível que no domingo passado você tenha 
chegado mais cedo em nossa comunidade, seu 
despertador falhou tocando quando não deveria e isso te 
levou a uma decisão equivocada. Essa é uma das falhas 
que a consciência pode ter, tocar na hora errada, a isso a 
Bíblia denomina “consciência fraca” (1 Co 8.16), isso é, o 
zelo e preocupação contra práticas que Deus não condena, 
normalmente se desenvolvendo em uma forma de 
legalismo e espiritualidade vazia. Uma consciência 
ativada na hora errada, nos priva de desfrutar da bondade 
de Deus, da comunhão com os irmãos e do 
desenvolvimento da maturidade cristã.

 Por outro lado, é também possível que em 
algum momento você tenha perdido um compromisso por 
uma razão muito desagradável, seu despertador não 
tocou, e com isso você perdeu a hora! No tocante a nossa 
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