
 

CONFESSE E VIVA EM SANTIDADE   
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Quando eu era criança, gostava de acompanhar meu pai quando ele saia para  visitar 

pessoas e pregar o evangelho. Em uma dessas visitas, aconteceu algo bastante  inusitado, en-

quanto meu pai estava falando, surgiu um homem que dizia não ter pecados!  A sua justifica-

tiva era de que ele já havia pedido perdão, o sangue de Jesus havia o  purificado e agora ele 

simplesmente não pecava mais, nenhum pecadinho sequer.  Afirmava categoricamente que 

não podia mais pecar, que era 100% justo e perfeito. E o  que ficou bem claro naquele momento, 

era que ele estava cometendo um gravíssimo erro.  

Quando lemos 1 João 1.5-9, vemos que Deus é um ser perfeito e Santo, e por 

causa  dessa peculiaridade do Criador, nós pecadores, precisamos reconhecer as nossas falhas 

e  andar na luz, em santidade para podermos ter acesso ao Pai. Se dissermos que mante-

mos  comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.  Pre-

cisamos entender que pecado é tudo que desagrada a Deus, é desobediência, e acon-

tece  quando optamos em colocar o Senhor em segundo plano.   

O alerta que quero dar, é que precisamos clamar a Deus para que Ele nos mostre 

os  nossos pecados para que possamos nos redimir e viver em santidade! John MacAr-

thur  afirma que o cristão genuíno admite os seus pecados e os abandona. O jovem rico, 

teve  essa oportunidade de ver os seus pecados expostos por Jesus, mas não tomou a atitude 

de  pedir perdão e abandonar aquilo que o afastava do Criador (Mt 19.16-22). Queridos, se 

não  há confissão, é indicio de que nunca houve salvação e tão pouco santificação, e a  conse-

quência inevitável é o afastamento entre o homem pecador e o Deus Santo.  

Um outro aspecto que quero apresentar a você, é que a confissão de pecados tem  duas 

etapas. A primeira é que quando confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos  perdoa-

dos e damos início ao processo de santificação, somos reaproximados ao Pai. A  segunda é que 

precisamos confessar aos nossos irmãos. Tiago 5.16 diz que quando  confessamos a outros se-

res humanos pecadores como nós, acontece a cura das feridas  causadas pelo julgo do pecado. 

Resumindo, confesse à Deus e Ele será fiel e justo para te  perdoar, depois confesse ao seu 

irmão para que você seja curado. Uma vida cheia de  pecados é pesada, pois está sobrecarre-

gada de lixos ocultos que precisam ser jogados para  fora.   

Mas a verdade, é que muitas vezes não confessamos os nossos pecados à Deus e aos  ho-

mens porque estamos acorrentados ao cárcere da vergonha. Quero te desafiar a romper  essas 

correntes para que você seja, de uma vez por todas, liberto das acusações de Satanás,  e possa 

viver em santidade. Algumas das melhores oportunidades e amizades que tenho  hoje surgi-

ram de momentos em que confessei meus pecados e expus os meus lixos aos  meus líderes, 

servos sábios que não me apedrejaram, mas me ajudaram a superar os meus  erros e traumas. 

Diante disso, quero te desafiar a dar esse passo de fé para viver em  santidade e novidade de 

vida. Confesse os seus pecados ao seu Deus e aos homens que  você confia. Abra a tampa da 

lixeira para ser perdoado e curado de uma vez por todas.   
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