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DE QUEM É A CULPA

"Perguntaram-lhe os seus discípulos: Mestre quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?"  (João 9:2) 

Acredito que todos nós já passamos pela situação de receber um “castigo” por culpa de outro. Alguém apronta e 
eu é que pago! Então é evidente que em todas as ocasiões estão procurando o culpado pelas ações.      Aconteceu 
há poucos dias, tivemos um acidente em Santos, uma aeronave caiu e todos que estavam dentro desta aeronave 
morreram, e muita gente está trabalhando para saber de quem foi a culpa! Foi falha mecânica? Humana? 
Distração? O que houve? É uma sede que o ser humano tem de estar culpando tudo e todos pelas ações que 
ocorrem ao nosso redor.

Nesta ocasião, os discípulos queriam saber de quem era a culpa por aquele homem ter nascido cego. Quando eles 
perguntam: Ele pecou? Como ele poderia ter pecado antes de nascer? Estranho isso, porém alguém tem que ser 
culpado! Quando perguntam: foram  os pais dele? Eles estão querendo achar um culpado pela limitação do cego 
de nascença! Agora gostaria de te fazer uma pergunta: por que eles não tentaram resolver o problema? Porque é 
muito mais fácil e medíocre achar o culpado, do que arregaçar as mangas e procurar resolver as limitações que 
aparecem em nossas vidas!

De quem é a CULPA? Não chegou a hora de você parar de tentar achar o culpado por suas limitações? Pare de 
procurar de quem é a culpa, e deixe a glória de DEUS ser manifesta através de sua vida! Problema foi feito para 
resolver e não para ficar achando culpado, porque achar o culpado não resolve o problema. Enquanto estamos 
procurando o culpado, estamos na verdade querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo estabelecer o 
“meu” ponto de vista, a “minha” opinião a respeito de um assunto. Pare de procurar o culpado!

Certa feita um diretor de uma empresa onde eu trabalhava disse: “Adão quero que você ache o culpado pelos 
caminhões demorarem tanto para sair da manutenção”! Fui ao mecânico ele disse que o chefe não liberou... fui 
no chefe, o chefe disse que era o setor de compras que não comprava... fui no setor de compras e ele me disse 
que precisava de aprovação da Administração, fui na direção da Administração me disseram: “O DIRETOR 
NÃO LIBEROU COMPRAR”! Quem me pediu para achar o culpado? ELE MESMO, o diretor! Às vezes 
procuramos os culpados e somos nós mesmos!

O que na sua vida não está indo bem e você está querendo eleger o culpado? De quem é a culpa? A sua vida não 
está bem por causa de quem? Do seu esposo/a? Dos seus filhos? Dos seus Pais? Do seu chefe? Seu emprego? Da 
sua escola? Do seu vereador? Prefeito? Ah, já sei, a culpa é da Presidente Dilma? É do dólar que caiu? Da bolsa 
de valores? PARE DE FICAR PROCURANDO CULPADO, e deixe a Glória de DEUS ser Manifesta!

Um dia no Éden Deus perguntou a Adão se ele tinha desobedecido, e ele respondeu: Gn 3:12 Ao que respondeu 
o Homem: A Mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore, e eu comi! Sabem em quem ele 
colocou a culpa? Na mulher??? Não, não... no próprio DEUS! Ele disse: Foi a mulher que TU ME DESTE!!! 
Quando não achamos culpados, colocamos a culpa até mesmo em DEUS para fugir das nossas 
responsabilidades! Os teus argumentos podem até mesmo serem favoráveis, podem até ter sentido, você pode até 
ter razão, porém se você ficar perdendo tempo com os “culpados”, você não vai resolver os problemas!

Existiu um homem chamado José, que foi Governador do Egito. Ele na casa do pai teve sonhos grandiosos, 
porém os próprios irmãos tentaram matar, foi vendido como escravo pelos irmãos, foi preso por um ato que não 
aconteceu, injustamente. Em nenhum momento você o vê querendo achar culpados pela a vida que estava 
vivendo. Ali na prisão DEUS o levou a revelar sonhos e depois o tornou GOVERNADOR! Em Gn 45 é um 
momento em que seus irmãos descobrem que aquele que eles tentaram matar e venderam como escravo hoje é 
Governador, e sabe o que José falou? “DEUS É QUEM USOU VOCÊS PARA ME ENVIAR PARA CÁ PELO 
SEU PROPÓSITO DE ME TORNAR GOVERNADOR” Ele poderia prender, matar se vingar, porém uma 
pessoa na unção de DEUS não procura culpado e sim decifra os propósitos de DEUS!

Chega de “mi-mi-mi”, chega de procurar culpado, e entenda que TODAS AS COISAS CONTRIBUEM  PARA 
O BEM DAQUELES QUE AMAM A DEUS!                                                                                          Pastor Adão Brasileiro


