Igreja	
  Batista	
  Nacional	
  Ágape	
  –	
  Palavra	
  da	
  Célula	
  005/2015	
  –	
  Pr	
  João	
  Batista	
  
	
  

UMA BOA CONSCIÊNCIA
“Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa
consciência, vieram a naufragar na fé”. I Timóteo 1.19.
1. Mas, o que é a consciência?
A consciência é uma instância, um poder implantado em nós que avalia moralmente
os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras e opiniões.
A Consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera
correto. (Charles Ryrie).
2. O que a Bíblia diz?
“Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem, por natureza, de
conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a
norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os
seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.” Romanos 2.14-15.
3. Este é um assunto muitíssimo importante, para o qual devemos dar muita atenção. Nossa
forma de lidar com a nossa consciência será determinante para nosso sucesso ou derrota na
vida espiritual.
4. Vejamos algumas perguntas que nos ajudarão a ver como está a nossa consciência.
a. Nos últimos dias eu assisti ou li coisas que deveria ter deixado de lado?
b. Eu estive em lugares onde teria sido melhor não ter ido?
c. Eu tive comunhão com pessoas que deveria ter evitado?
d. Eu enganei alguém?
e. Eu não fiz alguma coisa que já deveria ter feito há muito tempo?
f. Eu andei mentindo de maneira consciente, por medo de perder alguma coisa ou com
receio das consequências?
g. Eu não paguei uma dívida que está pendente há muito tempo?
h. Eu falei ou pensei alguma coisa acerca de alguém que teria sido melhor não falar ou
pensar?
i. Será que eu preferi fazer outras coisas ao invés de ir ao Culto ou à reunião da célula?
5. Se minha consciência pesou, se me senti desconfortável ao tentar responder algumas
dessas perguntas, então minha consciência precisa ser tratada.
“Todas as coisas são puras para os puros; todavia, para os impuros e descrentes, nada é
puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas”. Tito 1.15.
6. O sangue de Cristo tem o poder de nos libertar da nossa consciência pesada, conforme
Hebreus 10.19-22: “Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo
sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua
carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero
coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o
corpo com água pura”.
7. A consciência precisa ser treinada, ensinada, precisa aprender a orientar-se pelas
Escrituras, precisa ser dirigida pelo Espírito Santo.
8. Oremos pedindo perdão a Deus se não temos tido uma “boa consciência”. Peçamos ao
Espírito Santo que purifique as nossas consciências. Que possamos dizer como o apóstolo
Paulo: “Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o
dia de hoje”. “Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de
Deus e dos homens”. Romanos 23.1 e 24.16.
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