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INTRODUÇÃO 

Se Deus me redimiu do pecado, e me deu seu Santo Espírito para me santificar e me dar forças contra o pecado, 

porque eu continuo a pecar? 

Essa pergunta nos atormenta ao longo de toda a nossa vida de fé.  

Nos nossos momentos de trsiteza ela sempre vem à tona.  

Ao meditar na Palavra de Deus, podemos encontrar a esperança, o renovado amor por Cristo e um acesso à 

santidade pela fé nele.  

Ao longo de nossa vida ficamos com o estômago revirado por causa do nosso pecado; no entanto, de algum modo 

ainda levantamos os olhos para a cruz buscando libertação.  

Temos que buscar uma santificação progressiva e acreditar que pela graça de Deus, olhando para a face de Cristo 

para ver a sua glória, nós podemos resistir ao pecado. 

Hebreus 12:1-2 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, 

desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a 

carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 

alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia (vergonha), e está assentado à 

destra do trono de Deus.  

Nosso coração tem que querer viver e compartilhar essa esperança. 

Espero que o desejo do nosso coração para Deus, e o principal desígnio da nossa vida no lugar em que a providência 

de Deus nos colocou, sejam que a mortificação e a santidade universal possam ser promovidas em nossos corações 

para a glória de Deus e para que assim o evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser adornado em 

todas as coisas. A mudança começa em nós. 

Há esperança, mas a pergunta perdura: 

Por que eu ainda peco? 

 


