Semana de 29/05/2016 a 04/06/2016 • Desafio da semana: Faça uma oração de confissão ou confesse um pecado a alguém.

Um mundo de aparências

“

Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos
outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode
muito em seus efeitos • Tiago 5.16 •

“

Série Disciplinas espirituais: Disciplina da confissão: o caminho para a cura

Vivemos em um mundo de aparências. A superexposição midiática das grandes personalidades, os “reality-shows” da televisão, os
grandes tabloides e as biografias dos famosos estão em efervescência. O mundo deseja conhecer aqueles que são notáveis por
algo. Há muita gente querendo ver e muita gente querendo ser vista. Obviamente, quem deseja mostrar a si, só revela o que há
de louvável, escondendo os defeitos e as imperfeições.

Expondo o que me envergonha
Tiago nos mostra a necessidade de sermos cristão sadios, equilibrados e unidos por meio da confissão de nossas culpas. Diferente
da cultura do mundo, que nos ensina a esconder as nossas falhas, somos chamados a enfrentar nossos pecados trazendo-os à
luz. A disciplina da confissão, como todas as outras, é uma disposição do coração obediente a Deus de se aproximar de Cristo e da
Igreja e, para que isso aconteça, devemos procurar alguém ou uma célula de confiança e, com ousadia, confessar os nossos erros.

Orando pela não repetição do pecado
O autor bíblico também nos adverte que a confissão deve ser acompanhada de oração para não se tornar uma atividade
terapêutica sem atingir o real problema: a culpa do pecado. É necessário que o confessor e o conselheiro orem e peçam a Deus
que Ele perdoe as faltas e cure a tristeza causada pelo pecado. A maneira que temos para não cairmos mais, além de uma vida de
oração, é a dedicação de nossos corações à prática das disciplinas espirituais. A confissão deve ser acompanhada por rejeição ao
pecado e por um furioso anseio de uma vida santa.

Participando da Igreja
A confissão de pecados é uma disciplina associada a outras disciplinas. Oração e meditação andam em conjunto com ela, assim
como a confissão direta a Deus, por sermos todos sacerdotes (1 Pe 2.9). No entanto, a confissão de pecados aos irmãos traz
consigo uma responsabilidade única, a saber, a de curar. Quando confessamos a Deus as nossas falhas somos perdoados, ou seja,
Deus, pelo sacrifício de Cristo, reconhece o arrependimento no nosso coração e não nos imputa culpa. Quando confessamos ao
nosso irmão, o convidamos a dividir as cargas conosco, isto é, trazemos mais um companheiro de oração e caminhada para o
“front” de batalha. Dessa forma a Igreja se une, fazendo os membros participarem uns da vida dos outros.

Desafios da semana
1. Reconheça a sua humanidade: procure se confessar com outros cristãos;
2. Se comprometa a orar por algum irmão;
3. Agradeça ou peça a Deus pelo desejo de perdoar e amar.

