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Confissão e Testemunho

Leia 1 João 1.5-10

“A oração força-me a visualizar minha 

verdadeira condição. Orar é caminhar na plena 

luz de Deus e dizer simplesmente, sem 

restrições: Eu sou humano e tu és Deus’’.

Esta passagem descreve a natureza de

Deus e o relacionamento que o ser humano

tem com o Senhor. A expressão “Deus é luz’’

retrata a essência do seu caráter, em santidade

e pureza.

Para entender este conceito é preciso

perceber quem é Deus, com relação à

humanidade. O homem e a mulher são criação

do Senhor, e devem reconhecer a

superioridade divina sobre eles.



75

Contudo, o ser humano foi criado a

semelhança de Deus, um reflexo do próprio

Deus. Como resultado da queda do ser

humano, o relacionamento com o Senhor foi

rompido. Para salvar e restaurar a

humanidade, o Senhor enviou o seu filho,

Jesus Cristo, que é a sua própria imagem, para

dar a sua vida para que o ser humano pudesse

voltar a ter um relacionamento correto com

Deus.

Andar nas trevas seria continuar no

pecado, por outro lado, andar na luz é viver

longe do pecado e ter contínua comunhão com

Deus. Só reconhecendo a sua natureza

pecaminosa, confessando diante do Senhor, é

que o ser humano é trazido de volta a um

relacionamento apropriado com o Senhor.
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O pecado rompe o relacionamento entre

nós e Deus de uma forma que atrapalha o

ajuste entre corpo, alma e espírito. A

confissão restaura o canal de comunicação

com Deus e, ao mesmo tempo, elimina

ansiedades, culpas, medo e outros obstáculos

a saúde.

A eliminação de obstáculos no

relacionamento com Deus permite-nos dar um

passo gigantesco na direção da integridade, do

testemunho e da saúde. Podemos confiar que

Deus sempre responderá a uma oração de

confissão com perdão garantido.

As pessoas querem ver nos homens e

mulheres o poder da confissão e da santidade,

querem ver luz na vida daqueles que

professam Jesus. Os apóstolos viveram essa

experiência.
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Os homens e mulheres que observaram

a vida deles “ficaram admirados e

reconheceram que eles haviam estado com

Jesus” (Atos 4.13).

Testemunhar é mais do que falar a

respeito de Jesus. É viver a própria vida de

santidade de Jesus, é transbordar Jesus.

Quando falo de um Jesus que está do

lado de fora de mim, digo o que Ele é e o que

Ele pode fazer. As pessoas olham para onde eu

aponto, e eu aponto para Jesus.

Mas, quando falo a respeito do Cristo

que vive em mim, que me amou e perdoou,

não aponto em direção alguma, simplesmente

vivo em santidade, e a presença de Jesus é

percebida.
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“Pregue o evangelho a todo tempo, e se

necessário use as palavras”, disse Francisco de

Assis.

Esse é o poder da confissão, perdão e

santidade que leva ao testemunho cristão:

revelar Jesus sem palavras! Viver de maneira a

expressar Jesus em ações e atitudes.

Friedrich Nietzsche, chamado “filósofo

da morte de Deus’’, teria dito que, “se mais

remidos se parecessem os remidos, mais fácil

nos seria crer no redentor’’.

Não existe remissão sem confissão e as

pessoas são atraídas pelo Cristo que elas veem

em nós. Então, confesse, aceite o perdão de

Deus, perdoe-se, testemunhe e viva Jesus.
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Oração: 

Que Deus o abençoe com lágrimas derramadas

por quem sofre dor, rejeição, fome e guerra,

para que você possa estender a mão para

confortá-los e transformar a dor deles em

alegria. Que Deus o abençoe com suficiente

loucura para acreditar que você possa fazer

uma diferença no mundo. Amém (Oração

Franciscana).

Pensamento para o dia:

Não se esqueça: Deus joga para trás de si os

nossos pecados (Isaías 38.17b).

Oremos:

Ppr uma igreja que testemunha Jesus em todo

tempo.

| Rev. Luis Carlos Costa Rampinelli


