


91

A escolha de confessar

Leia Mateus 5 

Bem-aventurados os puros de coração, pois 

verão a Deus.” (Mateus 5:8)

Nós, como igreja, precisamos assumir o

padrão de Deus para uma espiritualidade

madura. Mas, qual é o padrão de

espiritualidade que devemos ter? Vejamos:

1.1. Jesus não quer que eu seja um

RELIGIOSO: A primeira coisa que eu quero que

você note é que ele não diz felizes são os

religiosos de coração. Está escrito: felizes são os

puros de coração. As pessoas mais infelizes e

murmuradoras que eu conheço e talvez que

você conheça são as religiosas de coração, que

pensam na vida cristã como uma regra. Mas

qual é a proposta de Jesus?
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1.2. Jesus deseja que eu seja AUTÊNTICO: A

religião esconde a sujeira e proporciona medo,

prisão e frustração, a fé expõe e proporciona

cura.

Para isso, precisamos hoje tomar uma

decisão: confessar (Tiago 5:16). Confessar é

declarar. Uma ação que deve sincronizar a

confissão é o arrependimento. Ao me

arrepender eu Confesso para DEUS e sou

perdoado (Salmo 32:5) e Confesso para os

OUTROS e sou curado. Ele quer que eu seja

autêntico. Felizes são os puros de coração.

Em João 11, lemos sobre o momento em

que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. A

Bíblia registra que Jesus bradou em alta voz,

“Lázaro venha para fora”, e o morto saiu, com

as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho

e o rosto envolto num pano.
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Disse-lhes Jesus: “Tirem as faixas dele e

deixem-no ir”. Lázaro saiu do túmulo, mas suas

mãos, seus pés, e seu rosto estavam envoltos

em faixas. Agora, há um significado além para

esta história.

O significado é que nada que te amarra

ou que limita sua capacidade de realização na

vida, nada que o faça tropeçar ao tentar seguir

a Cristo, nada que o cubra ou mascare sua

identidade pode resistir ao poder de Jesus de

dar ‘vida’. Ele disse: “Lázaro venha para fora”.

Quando você dá a sua vida para Jesus,

você vai da morte para a vida, assim como Ele

fez com Lázaro. Ele trouxe você da morte para a

vida, mas ainda há memórias, feridas, hábitos,

bloqueios e falhas. Existem ainda coisas que

limitam nossa capacidade, realização,

produtividade e integridade na vida.
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Existem coisas que nos fazem tropeçar

quando tentamos seguir Jesus. Ainda nos

escondemos atrás de máscaras, porque não

queremos encarar a realidade. Não queremos

que ninguém mais saiba toda a verdade sobre

nós, e tudo isso limita nossa liberdade em Cristo.

Por isso, Deus quer que lidemos com essas

coisas. Ele quer nos libertar de tudo isso, não

apenas para nos dar a vida eterna, mas para nos

dar a vida abundante, a vida plena. Ele quer nos

libertar dessas coisas e preste atenção,

Ele faz isso através de seu povo. É por isso

que Jesus disse, “Tirem as faixas dele e deixem

ele ir”. Ele quer que seus seguidores façam isso.

Ele deseja que sejamos livres (Jo 8:32 e Jo 8:36).

Podemos confessar e crer na bondade e na

fidelidade de Deus que nos garante um coração

puro.
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Oração:

Senhor nos ajude a nos rendermos, e a permitir

que o Senhor purifique o nosso coração. Que a

confissão seja uma prática constante em nossas

vidas. Em nome de Jesus, amém.

Pensamento para o dia:

“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)

Oremos:

Para que sejamos uma igreja livre de toda

culpa.

| Revda. Rosângela Donato


