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confIssão Que dá esperança

Davi disse ao Senhor: “o meu 
pecado está sempre diante de 
mim”. Já se sentiu como Davi?

Existem “pecados de estima-
ção” na sua vida? Que estra-
tégias tem adotado para os 
procurar ultrapassar?

Já experimentou o consolo de 
Deus através da confissão dos 
seus pecados?

Que barreiras o estão a impedir 
de buscar o consolo libertador 
do Senhor? Que passos precisa 
dar para que a confissão de 
pecados passe a ser uma prática 
na sua vida?

Somos filhos de Deus, mas, apesar disso, sabemos também 
que todos os dias continuamos a pecar e que esse pecado tem 
efeitos nefastos na nossa vida e na nossa relação com Deus, 
os quais não devemos ignorar! Embora creia que nenhum de 
nós o deseje, a nossa carne leva-nos recorrentemente a pecar. 
Por causa disso, todos os dias cometemos pecados diferentes 
e, por vezes, chegamos a cometer os mesmos pecados por 
longos e penosos meses, ou anos, e ás vezes durante a vida in-
teira! Passam a ser assim como que uma espécie de “pecados 
de estimação”, que apesar de muitas lutas não conseguimos 
ultrapassar. Parece que nada nos pode livrar do aguilhão da 
morte que é o pecado, de que nos fala o apóstolo Paulo lá na 
sua primeira Carta aos Coríntios (15.56). E perante isto muitas 
vezes somos tentados a desanimar e a dizer, tal como o Após-
tolo Paulo, “Miserável homem que eu sou! Quem me livrará 
do corpo desta morte?”, ou dito de outro modo, “Como é que 
me posso livrar do fardo destes pecados e encontrar consolo e 
esperança no Senhor?”
No Salmo 51 Davi responde a esta questão, mostrando que 
apesar dos nossos pecados Deus continua a amar-nos, tal 
como amou Davi, ainda que este tenha cometido adultério e assassinato, e que a única forma de nos 
livrarmos deste fardo constante dos nossos pecados e encontrarmos consolo e esperança renovados no 
Senhor é confessando genuinamente os nossos pecados a Deus. A confissão abre as portas ao consolo 
e esperança no Senhor! 
Não podemos mudar o nosso coração pecador, mas o Senhor pode! Deus pode operar uma mudança 
radical em nós, no nosso coração e no nosso espírito, se tão somente lhe confessarmos os nossos pecados 
e permitirmos que nos renove interiormente. O pecado torna-nos, pois, impróprios para Deus, mas a con-
fissão quebra a barreira criada pelo pecado, criando em nós um coração puro e um espírito reto, trazendo 
de novo à nossa vida a alegria da comunhão plena com o Senhor, gozando da sua paz e desfrutando do 
seu consolo. Provérbios 28.13, diz-nos que “O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas 
o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia”. A confissão é o único caminho para alcançarmos a 
misericórdia de Deus e assim prosperarmos espiritualmente! Por isso deixo o desafio renovado para que 
continuemos regularmente a tirar tempo para falarmos com o Senhor e confessarmos os nossos pecados. 
Se o fizermos, estou certo de que o pecado deixará de ter poder sobre as nossas vidas e encontraremos 
alegria renovada no Senhor!

António José Bento



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. 

Pelos que estão de férias, pelos que continuam a trabalhar. 

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

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
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https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
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