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Romanos 8:1: “Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão 
em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito”. 

Deus nos pune pelos nossos pecados? As nossas doenças devem ser 
consideradas um castigo pelos nossos pecados? 

Essa dúvida ansiosa frequentemente se levanta em nossas mentes e corações, 
quando Deus nos leva a caminhos de sofrimento e tristeza. Satanás e nossa carne 
pecaminosa frequentemente usam nossas tribulações para nos tentar, e para nos 
persuadir a pensar que em nossa doença, Deus simplesmente nos dá o que 
merecemos. Algumas vezes, talvez imaginemos que podemos ver uma relação entre 
nossa enfermidade particular e nossos pecados pessoais, e concluímos que Deus 
nos pune. E então, tememos e não temos paz e conforto. 

Portanto, deveríamos entender claramente que, embora Deus nos castigue 
em amor e para nosso benefício, ele nunca pune seus filhos por seus pecados. 
Cristo suportou toda nossa condenação sobre si mesmo, para sempre. Deus não 
pune o pecado duas vezes.  

Nosso olho da fé, portanto, deveria estar constantemente fixo em sua cruz e 
ressurreição. Então, teremos redenção, o perdão dos pecados. E quando o diabo 
vier nos tentar, teremos algo para lhe responder. 

Para conforto adicional, leia:  

Romanos 5:1: “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus 
por nosso Senhor Jesus Cristo”. 

Provérbios 3:11-12: “Filho meu, não rejeites a correção do SENHOR, 
nem te enojes da sua repreensão. Porque o SENHOR repreende 
aquele a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem”. 

 
Fonte (original): Traduzido com permissão da PRC [http://www.prca.org/]  

                                                   
1 Nota do tradutor: Esta e outras meditações apareceram nos boletins da Primeira Igreja Protestante Reformada de 
Grand Rapids, Michigan, durante os anos de 1941-1946 (ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial). Elas foram 
preparadas pelo Pastor da igreja, o falecido Rev. Herman Hoeksema, (1886-1965). 
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