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Confessai os vossos pecados

Leia Tiago 5

Portanto, confessem os seus pecados uns aos 

outros e orem uns pelos outros para serem 

curados. A oração de um justo é poderosa e 

eficaz.  (Tg 5:16)

A confissão de pecados é um

mandamento e também um pré-requisito para

receber o perdão de Deus. A primeira epístola

escrita pelo apóstolo João traz esse

ensinamento: “Se confessarmos os nossos

pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os

nossos pecados e nos purificar de toda

injustiça” (1 Jo 1:9).

A confissão de pecados é uma chave que

abre cadeias, alivia o peso, reata

relacionamentos e traz cura e salvação para a

alma.
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Essa prática proporciona libertação da

culpa e da acusação, permitindo que a pessoa

exerça todo o seu potencial tanto para sua vida

pessoal, quanto para o serviço a Deus.

Para a pessoa que confessa, traz alívio e

paz, e, além disso, também traz a libertação de

qualquer laço espiritual. Pois, uma vez que

confessamos nossos pecados, já não somos

mais reféns daquele que nos acusa: o diabo.

Nós confessamos a Deus porque

somente Ele pode nos perdoar e nos purificar.

Quando confessamos a Ele é para obtenção do

perdão que o fazemos.

Portanto, quando confessamos nossos

pecados a Deus somos automaticamente

perdoados.
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Entretanto o texto de Tiago 5:16, nos

mostra que quando confessamos aos outros

somos sarados; e não somente no sentido

físico, mas também no espiritual.

Deus nos colocou juntos para sofrermos

uns com os outros, e também nos alegrarmos

juntos. Praticar confissão mútua nos permitirá

desfrutar de tudo o que o relacionamento com

Deus e com os outros nos oferece.

Quando confessamos nossos pecados uns aos

outros temos a possibilidade de refletir sobre a

gravidade do pecado e suas consequências.

Dessa forma, somos incentivados a

confiar no outro, e assim somos sarados,

especialmente de nossa hipocrisia.
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Entendemos que o discipulado gera essa

confiança mútua para confessarmos nossos

pecados uns aos outros.

É necessário vivenciarmos essa prática no

nosso dia a dia, pois essa é uma atitude de

coragem, fé e humildade. E ela nos levará ao

crescimento e amadurecimento diante de Deus

e do próximo.

Oração:

Pai querido nos ajude a confessarmos nossos

pecados ao Senhor para sermos perdoados, e

ao próximo para sermos sarados. Renova a

disposição em nosso coração de sermos

humildes diante do Senhor reconhecendo

nossas falhas, e sermos próximos uns dos

outros em amor e submissão, pois isso gera em

nós a confiança necessária para sermos

tratados. Em nome de Jesus. Amém.
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Pensamento para o dia:

A confissão dos pecados é a chave para uma

vida de liberdade.

Oremos:

Para que a nossa igreja seja um ambiente que

proporciona cura, e não julgamentos.

| Revda. Joseane Batista Veloso Goese


