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“um confessIonárIo, chamado Igreja”

Tem o hábito de confessar os 
seus pecados a Deus? E a outros 
irmãos?

Consegue identificar na sua 
comunidade, irmãos, a quem 
confessaria os seus pecados?

Alguma vez pediu ajuda a um ir-
mão para combater um pecado 
na sua vida?

Sente que precisa de ter alguém 
na sua vida que o(a) ajude na 
batalha contra o pecado?

Passagem base: Tiago 5.16-20

Versículo chave: Tiago 5.16 “Portanto, devem confessar uns 
aos outros os próprios pecados”

Será que a confissão dos nossos pecados deve ser feita somen-
te a Deus? Confessar os pecados é uma disciplina espiritual 
que produz santidade na vida do cristão. Era uma prática na 
igreja primitiva e deve ser uma disciplina espiritual na vida de 
todos os cristãos. Os pecados não somente eram confessados 
para Deus, mas também uns para com os outros. Esta prática 
de confessar os pecados publicamente, sempre esteve pre-
sente no meio do povo de Deus, como resposta à pregação 
da Palavra e a voz do Espírito Santo.  A fé cristã, só pode ser 
vivida na sua plenitude dentro de uma comunidade (igreja) e 
uns com os outros.  O escritor Phillipe Yance afirma que: “O 
cristianismo não é mera fé intelectual interna. Ele só pode ser 
vivido dentro de uma comunidade”. Quando falamos da disciplina espiritual da confissão está também 
tem uma dimensão comunitária e deve, em algumas circunstâncias, ser praticada uns com os outros. 
A primeira circunstância, é quando o meu irmão peca contra mim, ou sou eu próprio a pecar contra o 
nosso irmão (Mt18.15 e Gl6.1-3). Confissão entre os dois, tem o propósito da reconciliação e por sua vez 
o perdão desse pecado. A segunda circunstância em que os nossos pecados devem ser confessados, é 
quando a nossa saúde, física, espiritual e emocional começam a ser afetadas. Quando permanecemos em 
pecado, a nossa vida é afetada em várias áreas. A confissão tem como propósito, o perdão, mas também 
a cura do individuo. Os ouvidos do cristão devem estar atentos a voz do Espírito Santo, para que o a sua 
vida ande na luz e não em trevas. A terceira circunstância em que devemos confessar os nossos pecados 
uns aos outros é porque existem pecados que nos escravizam e passam a ter domínio sobre nós. Isto 
acontece quando estamos sozinhos a lutar contra o pecado deixamos de ter forças acabando por desistir. 
Nestes casos, precisamos de irmãos espirituais a quem confessar as nossas dificuldades e que se compro-
metam a orar e lutar ao nosso lado. A Igreja deve ser o local seguro e apropriado onde confessamos os 
nossos pecados. Deve ser o local onde as nossas fragilidades, as nossas falhas são acolhidas pelos irmãos, 
com graça. Não precisamos, nem devemos lutar sozinhos contra a nossa carne. A igreja deveria funcionar 
como um “confessionário” onde colocamos as nossas fragilidades diante de Deus e dos irmãos esperando 
receber apoio espiritual. Pedir ajuda espiritual nunca será um sinal de fraqueza, mas de maturidade cris-
tã. Portanto, o Pastor Tiago escreve esta carta para que a igreja fosse um “confessionário” onde reinasse 
a graça libertadora e perdoadora de Jesus. Sejamos uma igreja de irmãos que anda com Jesus no dia a 
dia, confessando-se uns aos outros.

Pr. João Ribeiro



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança. 
Pelo EVM: preparação do próximo ano lectivo. 

Seminário: novo mestrado, preparação do novo ano lectivo, liderança, professores, 
alunos.

Pela CBP,  Igrejas sem pastor. 

Pelos Acampamentos e seus participantes. 

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05
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