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É  possível voltar ao bom caminho depois de 
se ter desviado?

Não. Não é possível. (Sim. Sim, é possível!)
Isso talvez pareça uma contradição. É que, ao 

falar sobre voltar ao bom caminho, temos de con-
siderar duas coisas:

1. O caráter e o poder de Deus
2. Nossa resposta ao caráter e ao poder de 

Deus

Deixe-me explicar.
O caráter e o poder de Deus. Deus deseja 

dar-nos entrada ampla e generosa no reino de Je-
sus (veja 2 Pedro 1:11). Deus é bom, como o pai 
do filho pródigo. Quando esse pai viu que o filho 
voltava depois de tanto vagar, a Bíblia diz que 
ele “se moveu de íntima compaixão e, corren-
do, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou” (Lucas 
15:20). Deus quer nos perdoar se voltarmos para 
ele contritos como o fez o filho pródigo.

Nossa resposta ao caráter e ao poder de 
Deus. É possível voltar ao bom caminho, mas 
apenas se respondemos de maneira positiva ao 
chamado de Deus. Se estendemos a mão e pedi-
mos a ajuda de Deus para voltar, seu caráter e seu 
poder se moverão para nos ajudar e ele nos rece-
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berá de volta. Jesus disse: “O que vem a mim de 
maneira nenhuma o lançarei fora” (João 6:37).

Então, é possível voltar ao bom caminho de-
pois de se ter desviado?

Sim, é possível!

Como voltar  
ao bom caminho?

Pensemos em dois dos discípulos de Jesus: 
Judas e Pedro.

1. Judas se desviou do bom caminho e en-
tregou Jesus aos que procuravam matá-lo. 
Depois, pensou bem no que havia feito. A 
Bíblia diz que Judas até fez uma confis-
são. Ele “trouxe, arrependido, as trinta 
moedas de prata aos principais sacerdo-
tes e aos anciãos, dizendo: Pequei, train-
do o sangue inocente” (Mateus 27:3–4). 
Mas ele não pôde voltar ao bom caminho. 
Por quê?

2. Pedro também cometeu um erro muito 
grande, negando o Senhor. Depois ele se 
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arrependeu. A Bíblia registra que, “saindo 
Pedro para fora, chorou amargamente” 
(Lucas 22:62). Ele, sim, pôde voltar ao 
bom caminho. Por quê?

Por que Pedro pôde voltar ao bom caminho 
e Judas, não? Grande parte da resposta pode ser 
encontrada em 2 Coríntios 7:10, que diz: “A tris-
teza segundo Deus opera arrependimento para a 
salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a 
tristeza do mundo opera a morte”. Com isso en-
tendemos que há dois tipos diferentes de arrepen-
dimento: um é o arrependimento que produz sal-
vação, e o outro produz morte. O arrependimento 
de Judas o destruiu porque ele escolheu sair e 
enforcar-se. Em contraste, o arrependimento de 
Pedro o salvou porque ele chorou por seu pecado, 
escolheu clamar pela pura misericórdia de Deus 
e voltar a fazer a vontade de seu Mestre. É dessa 
forma que se volta para o bom caminho!

O arrependimento que é segundo Deus é 
aquela mudança de pensamento que produz fru-
tos bons (veja Lucas 3:8–14). É um arrependi-
mento ativo que motiva o arrependido a voltar-se 
para o Pai, pedir perdão e voltar a fazer a vontade 
do Pai… assim como Pedro o fez.
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Você pode voltar  
ao bom caminho?

A Bíblia é clara quando diz que Deus não quer 
“que alguns se percam, senão que todos venham 
a arrepender-se” (2 Pedro 3:9). Deus quer que 
todos tenham esse tipo de arrependimento que é 
“para a salvação”. Mas ele não nos faz voltar ao 
bom caminho à força. Então, é decisão de cada 
pessoa desviada voltar ou não ao bom caminho 
por meio do arrependimento segundo Deus.

O arrependimento que nos leva de volta ao 
bom caminho está estreitamente ligado à nossa 
disposição de deixar a incredulidade sobre quem 
é Deus e sobre o que ele pode fazer por nós. Te-
mos de crer que ele quer nos salvar e que pode 
colocar nossos pés outra vez no bom caminho.

Cristo veio em busca da ovelha perdida. Ele 
deseja trazê-la para casa. Mas o que acontece se a 
ovelha teima em ficar nas montanhas? É possível 
que a ovelha teimosa volte para o bom caminho? 
Enquanto ela persistir na rebeldia e na increduli-
dade, não será possível, porque Cristo não a faz 
voltar à força. Da mesma forma, vou dizer que 
sim, é possível, porque Cristo deseja levá-la de 
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volta ao bom caminho. Mas depende da vontade 
da ovelha desviada…

Existem algumas “ovelhas desviadas” que 
têm vontade de voltar ao bom caminho, mas te-
mem ter blasfemado contra o Espírito Santo. Te-
mem que não haverá mais retorno para elas. O 
diabo muitas vezes se aproveita desse temor para 
fazer com que não se arrependam. Mas se Jesus 
as atrair para que voltem ao bom caminho, isso 
quer dizer que para elas — para você! — há espe-
rança. Jesus não vai em busca daquele que blas-
fema contra o Espírito Santo. Quem blasfemou 
contra o Espírito Santo não tem mais o desejo de 
se arrepender segundo Deus.

Tanto a admoestação de Cristo em relação à 
blasfêmia contra o Espírito Santo (veja Marcos 
3:28) como a repreensão dada em Hebreus 6:4–8 
e 10:26–29 constituem uma advertência muito 
séria para todos, especialmente para os que se 
encontram desviados do bom caminho. O caráter 
e o poder de Deus estão a favor do perdão e da 
reconciliação. Mas aquele que persiste em des-
viar-se do bom caminho enfrenta a dura realidade 
exposta em Hebreus 12:25, 29:

Vede que não rejeiteis ao que fala; 
porque, se não escaparam aqueles que 
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rejeitaram o que na terra os advertia, 
muito menos nós, se nos desviarmos 
daquele que é dos céus. (…) Porque o 
nosso Deus é um fogo consumidor.

Jesus manda que você 
volte ao bom caminho
Se você se desviou do bom caminho, há espe-

rança. Jesus lhe diz:

Lembra-te, pois, de onde caíste, e arre-
pende-te, e pratica as primeiras obras; 
quando não, brevemente a ti virei, e ti-
rarei do seu lugar o teu castiçal, se não 
te arrependeres (Apocalipse 2:5).

Eu repreendo e castigo a todos quantos 
amo; sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis 
que estou à porta, e bato; se alguém ou-
vir a minha voz, e abrir a porta, entrarei 
até ele, e com ele cearei, e ele comigo 
(Apocalipse 3:19–20).

Timóteo D. Miller
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