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2 - Contrição – Choro espiritual. 
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. (Mt 5:4) 

 
 

➢ Contrição, ________________ ou “luto espiritual”, são sinônimos.  
 

➢ O que é, então, este choro, luto ou contrição espiritual? 

• Quando reconhecemos que o salário do pecado é a morte e que esta nos separa de Deus, 
devemos entender que o pecado jaz à nossa porta e que devemos nos sentir mal na 
___________________ 

• Contrição, choro ou luto espiritual é: Sentir-se mal na presença do mal. É uma prevenção 
contra o pecado. 

 
➢ Deus está com o contrito de Espírito. (Is 57:15) 

 
➢ Choro espiritual pode ocorrer antes ou depois do pecado. ________ é o ideal. 

 

• Chorar o mal antes, pode nos salvar do erro pelo qual estamos sendo tentados. 
 

➢ Êxodo 12.26,27. (A celebração da primeira páscoa foi uma ação antecipada à passagem do anjo da 
morte) 
 

➢ 1 Coríntios 11.31. (o apóstolo Paulo faz esta mesmo recomendação de contrição antes do fato: “se 
julgássemos a nós mesmo, não seríamos julgados”.)   

 

Como desenvolver choro espiritual antecipado: 

 
1) Escapamos a tentação por evitar as zonas onde há tentação. Devemos fugir! 

 

• Não fique premeditando! Não fique imaginando! Rom 13.14 

• Adão e Eva sabiam onde era a árvore e mesmo assim ficaram por ali. 

• A força do “ímã” da tentação aumenta conforme nos _______________. 

• Não resista à tentação __________! 
o 1 Cor. 6:18 - Fuja da imoralidade. 
o 2 Tim. 2:22 - Fuja dos desejos da juventude – prazer, risco, dinheiro fácil. 
o 1 Cor. 10:13 - Deus dá caminho de escape. 

 
2) Pense em como este pecado vai entristecer a Deus o Espírito Santo que está em você. (Ef. 

4.30) 
 

3)  Pense nas consequências do pecado para a sua vida espiritual. 

• Maus __________ criados 

• _________________ nas próximas tentações. 

• Como afetará os outros, agora e no futuro. 
 

4) Faça jejum para enfraquecer a carne e durante o jejum medite em passagens bíblicas que 
falem deste pecado ou fraqueza.  

 
5) Clame a Deus em desespero.  

 
6) Corra a um irmão (do mesmo sexo) de confiança que possa orar por você, lhe cobrar e 

ajudar nos momentos de tentação. 

 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO 
 



Como desenvolver choro espiritual posterior: 

 
 O ser humano é passível de erro, por isso, se errar:  
 

1) Siga todos os passos do choro espiritual antecipado.  
 

2) Confesse os seus pecados. 

• O salmo 51 é um bom trecho para meditar quando o pecado já tiver acontecido e você quer 
se arrepender completamente para ter proteção de Deus contra novas tentações. 
 

• Lembre-se que as ___________________ do pecado ainda seguirão você. (Gálatas 6.7) 
 

3) Confesse as pequenas coisas para não precisar chegar às grandes! 
 

4) Evite o remorso. 

• Remorso é a ______________ causada pelas consequências do pecado e não pelo próprio 
pecado que ofendeu a Deus. 

 
 

Responda 

Choro, luto ou contrição é:______________________________________ →Como posso aplicar isso na 
minha vida? ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Deus prefere que nossa tristeza pelo pecado seja _________________________do pecado ocorrer. (Mt. 
21.44) 

O que é Remorso: _______________________________________________________________________ 
 

Responda mentalmente: quais são as 3 principais áreas de sua vida pelas quais você precisa chorar + 
(espiritualmente) 

 
 

Tarefa para casa: 
a) Memorizar as bem-aventuranças 
b) Proponha no seu coração chorar antecipadamente contra cada tentação. Releia as sugestões nesta 

apostila. 
c) Tire pelo menos uma refeição esta semana para jejuar por uma área de fraqueza na sua vida. 

Durante o jejum, medite numa passagem adequada à sua fraqueza. Abaixo segue uma lista de 
algumas passagens bíblicas para algumas fraquezas: 

✓ Imoralidade: Rm. 5 a 8; 1 Cor. 5 e 6; Heb 12.16; Provérbios 5 e 6. 
✓ Prioridades erradas: Mt 5 a 7; Fil 3.19; 2Cor 4.4; Cl 3.2 
✓ Maus pensamentos: Fp 4.8; 2Pd 3.1; Sl 7.9; Rm 8.5 
✓ Amigos errados: Tg 4.4; 1Cor 5.9; Pv 22.24; Pv 10.9,10; Pv 23.20-35 
✓ Ira: Pv 15.1; Pv 29.11; Pv 30.33; Jn 4.2; Ef 4.26; Tg 1.20 
✓ Atitudes erradas: Ef 4.23; Mt 5.3-10; 1Cor 13 
✓ Falta de autocontrole; 1Cor 9.24-27; 1Pd 4.7; 2Tm 2.22; Tg 4.7 
✓ Desonestidade: Lv 19.6; Is 61.8; Pv 11.1; 1Cor 6.10 
✓ Fuxico: Pv 11.13; Pv 16.28; Pv 20.19; Pv 26.20; 2Cor 12.20 
✓ Rebeldia: 1Sm 15.23; Rm 13.2; 1Tm 1.9 
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