
ANDANDO NA LUZ

I - INTRODUÇÃO:

O Novo testamento nos revela que a imagem de Deus é Jesus Cristo. Com Jesus o alvo de Deus
Pai é alcançado, pois nEle, o Pai se moveu, se expressou, amou, falou, ensinou, serviu... Jesus carregou
a imagem do Pai e satisfez totalmente o seu coração.

Colossenses 3: 15  �Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;16  pois, nele,
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam
soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.� 

Hebreus 1: 3  �Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser,�

João 1: 18 � Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o 
revelou.�

João 14: 9  �Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem 
me vê a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?10  Não crês que eu estou no Pai e que o Pai 
está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em 
mim, faz as suas obras.�

Se Jesus é a imagem de Deus Pai, se Deus é amor, por que os homens O REJEITARAM?

João 3:19  E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 
porque as suas obras eram más.

Seria possível alguém seguir Jesus e continuar vivendo em trevas?

João 8:12  Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em 
trevas, mas terá a luz da vida.

O pecado de um homem mais cedo ou mais tarde se manifestará porque a luz é chegada.

1 Timóteo 5:24  �Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo; e em alguns manifestam-
se depois.�

Quando os pecados se manifestam temos algumas reações:
 Escondemos a nossa condição. (Trevas)
 Justificamos a nossa condição. (Trevas)
 Transferimos a culpa. (Trevas)
 Procrastinamos, disfarçamos, tratando superficialmente. (Trevas)
 Confessamos, colocamos na luz. (Luz = Verdade)

II - ESCONDEMOS O PECADO E RECEBEMOS JUÍZO
Esta é a primeira reação que todo homem tem diante do erro, do pecado. Ela acontece instintivamente.
Foi o que fez:

 Adão - "tive medo e me escondi" (Gênesis 3:10  Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e,
porque estava nu, tive medo, e me escondi. (Morreu espiritualmente)

 Caim - Gênesis 4:8-10 (Foi amaldiçoado)
 Acã - Josué 7:1,10-12 (Da tribo de Judá, Do grupo de Zera, Da família de Zabdi (vs 18) �

morreram 36 � o  povo ficou desanimado e perdeu toda a coragem). 19  �E Josué disse a
Acã: -Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Eterno, o Deus de Israel. Conte-me o
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que você fez; não procure esconder nada.� (Morreu fisicamente com toda a família e bens
no �Vale da desgraça�

 Davi - II Samuel 11,12 (Colheu as conseqüências do seu pecado nos filhos)
 Ananias e Safira � (Morreram FULMINANTE DEBAIXO DE UM JUÍZO)

1. Escondemos de quem?
A pergunta que surge é "escondemos de quem? De Deus?"
Deus conhece todas as coisas porque é onipresente, portanto estamos enganando a nós mesmos.
Lucas 8:17  "Nada há oculto,  que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser
conhecido e revelado."

Exemplos:

1.1. Adão - Gênesis 3:8-12 � QUEM CONFRONTOU ADÃO?
    

 Deus  - Onde você está? Deus não estava vendo?
 Deus - Quem te fez saber? Deus não assistiu?
 Deus - Comeste da fruta? Deus não sabia?

1.2. Caim - Gênesis 4:9-10 � QUEM CONFRONTOU CAIM?

 Deus - Onde está Abel teu irmão?
 Deus - Que fizeste? Deus não sabia?

1.3. Acã - Josué 7:11 � QUEM FALOU COM JOSUÉ?
 Deus - Israel pecou... até debaixo da bagagem. Deus não sabia onde estava?
 Deus - vs. 13-15. Coisas condenadas há no meio de ti. Deus não sabia quem era?

1.4. Davi - II Samuel 12:1 �  QUEM REVELOU PARA NATÃ E MANDOU CONFRONTAR O
REI? 

 Deus - Manda Natã perguntar sobre as ovelhas. Deus não sabia o que Davi tinha feito? 

1.5.  Ananias  e  Safira  -  Atos 5:3 �  QUEM MANDOU PEDRO PERGUNTAR O PREÇO DO
CAMPO?

 Deus - Manda Pedro perguntar o preço do campo. Deus não sabia o valos?

É claro que Deus sabia sobre todos e sobre tudo, mas o Senhor estava aqui introduzindo um
princípio de cura para o homem - a confissão, o andar na luz, a transparência.
Deus sempre nos dá a oportunidade para confessarmos, antes de nós descobrir.

Hoje Deus tem usado de vários meios para manifestar o pecado oculto e alcançar o homem
em trevas. Nesta semana conheci mais dois meios novos (fita de vídeo e telefone celular)

III  -  QUAIS AS CONSEQÜÊNCIAS QUANDO ESCONDEMOS O PECADO E PASSAMOS A
ANDAR EM TREVAS?

1. Sentimento de Culpa

A  isto  chamamos  de  má  consciência.  Os  que  insistem  nisso,  tornam-se  hipócritas  e  terminam
naufragando na fé. I Timóteo 1:5,19; 3:9; Provérbios 28:13

2



O pecado escondido pode trazer dano a:
 Uma pessoa - Davi;
 Uma família - Ananias e Safira;
 Uma nação - Acã;
 Uma raça - Adão.

2. Doenças Físicas e Emocionais ( Salmo 32:3 e 4; Provérbio 3:5-8)

3. Estagnação Espiritual (Provérbios 28:13) 

4. Perda  da  comunhão  e  o  rumo,  não  sabendo  qual  a  direção  a  seguir  podendo  deixar  a
congregação ( 1 João 1:6,7 � 1 João 2:11 � Provérbios 13:24 � Hebreu 10:25)

IV - QUAL O VERDADEIRO MOTIVO PARA ESCONDERMOS O PECADO?  

O motivo verdadeiro Jó declarou (Jó 31:33-34) revelando que a Raça de Adão está toda
enferma. Como Adão Jó temeu e se escondeu. Desejou preservar a imagem do Homem e não
almejou a imagem de Deus.

1. Preservação da Imagem
Mateus 16:25 "Portanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; e quem quiser perder a vida por
minha causa acha-la-á."

Desde Adão até hoje a preservação da imagem é o verdadeiro motivo para ocultar as nossas falhas e
pecados.

V - ATITUDES ERRADAS EM RELAÇÃO AO PECADO

1. Tratamento Superficial

Muitos que estão aqui tem ouvido esta palavra sobre cavar,  abrir profunda vala,  e tem tratado este
assunto com superficialidade. Agindo exatamente como fez o homem que edificou a sua sobre a areia.
Ou seja, como o homem da passagem, não quer ter o trabalho de cavar, de abrir profunda vala. Quem
sabe até está disposto a cavar, mas não irá até o fundo. (Mateus 3:10)

2. Transferência da Culpa (Projeção)

Isto é muito antigo - Adão, Eva, e a serpente. Sempre estamos buscando alguém ou alguma coisa para
lançarmos a nossa culpa  (II Coríntios 5:10; Hebreus 4:13).

3. Justificar o Pecado

Damos grandes explicações sobre as circunstâncias, os fatores que influenciaram.
O que estamos querendo ? Dizer que o pecado foi quase inevitável?  (I Coríntios 10:12-13; Hebreus
2:14-18; 4:13-16)

4. Racionalizar o Pecado

Racionalizar consiste em formular razões aceitáveis mas não reais para nosso pecado. Os psicólogos
descrevem esse mecanismo como "camuflagem mental" que muda e adorna os motivos indignos de
maneira que pareçam satisfatórios perante as pessoas. (II Coríntios 3:18) 

5. Usar Escapismos

3



Muitos buscam distração, enchem-se de atividades, programas, entretenimento para escaparem de sua
conflitiva realidade interior.
Atacamos também os efeitos do pecado com remédios, através de tranqüilizantes.
Amados, a cura está em confessar, andar na luz; o Espírito Santo está nos dando a grande chance de
ajustarmos toda a nossa vida até aqui. As trevas são o reino de Satanás, não tenhamos nada dele em nós.

VI - CONFESSANDO OS NOSSOS PECADOS

I João 1:5-9; Efésios 5:8-14; João 3:19-21
Os textos acima citados falam sobre confessar, revelar o que está oculto, escondido nas sombras, ou
seja, manifestar.

1. Confessar  - é andar na luz é tornar-se manifesto, tornar-se conhecido, mostrar-se como é.
É confessar, dizer a verdade, assumir a responsabilidade dos seus atos
Confessar é dizer com convicção e arrependimento. "Eu pequei...", "tenho pecado".
Confessar  é  diferente  de  pecar,  pois  a  confissão  vem  acompanhada  com  arrependimento ,  que  é
mudança de atitude em relação ao pecado.

2. A Quem Confessar?

 A Deus (Salmos 32)
 A quem ofendi. (Lucas 15:18  Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai,

pequei contra o céu e diante de ti;)
 Uns aos outros (Tiago 5:16)

3. Como Confessar

A Confissão Deve Ser Clara e Total. - Confessar é declarar o que temos feito dando nome ao pecado,
não devemos enfraquecer a confissão, dizendo que a nossa intenção não foi má. Também não é coerente
usarmos o termo "Se eu pequei...", essa expressão dá conotação de dúvida não de clareza.  

A Confissão Deve Ser Feita Sem Demora -  "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus
ossos..." Salmos 32:3 
Quanto mais tempo demorarmos para confessar, maiores serão as conseqüências.

A Confissão Deve Ser Feita Cobrindo a Área da Ofensa - Como regra geral devemos confessar a quem
temos ofendido. Devemos nos dirigir a pessoa, grupo no qual temos pecado e pedirmos  perdão. Tiago
5:16

Alguns confessam, mas tem medo de serem expostos - quer preservar o que? Tem medo de perder o
que? O que ocorreu com Davi a 3.000 anos atrás? Nós não sabemos como Davi era fisicamente, mas
sabemos que pecou, com quem pecou. Porquê? Porque o próprio Deus o expôs para todo sempre.

VII - RESTITUIÇÃO 
A Bíblia declara que o perdão é com base na fidelidade e justiça de Deus (I João 1:9) "Se confessarmos

os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça."  Justiça é a virtude
de dar a cada um o que é seu por direito. Como filhos de Deus possuímos a Sua natureza (Efésios 5:1), portanto
precisamos de atitudes práticas em relação aos erros cometidos. Devemos devolver o roubado, pagar a dívida,
reparar o dano causado, devolver a honra tirada, liberar perdão, esclarecer a mentira, etc. É preciso assumirmos
com responsabilidade as conseqüência do nosso pecado.
Quando as Escrituras se refere a luz como forma de vida  (I João 1:7),  refere-se a mesma expressão popular
"andar às  claras",  isto  é,  não possuir  segredos  ou andar  na verdade.  Quando vemos o exemplo de Zaqueu,
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entendemos que a verdadeira salvação está relacionada a prática da justiça  (Lucas 19:8) "...se nalguma coisa
tenho defraudado alguém o restituo quadruplicado."
A presença de Jesus em sua vida produziu disposição para restaurar os seus caminhos sem se importar com as
conseqüências (vergonha, rejeição, medo, etc.).
Existem  filhos  que  enganam  seus  pais  na  sua  pureza;  cônjuges  que  adulteram  e  permanecem  nas  trevas,
namorados que vivem fornicando; mulheres que praticam o aborto as escondidas, enriquecimento ilícito, fraudes,
enfim, várias situações que trazem peso a consciência e precisam ser confessadas, pois o confessar com que as
pessoas realmente tenham unidade espiritual e fiquem livre de acusações satânicas.

VIII - SÓ  HÁ PERDÃO PARA PECADO CONFESSADO
O sangue de Jesus  só purifica  o que está  na luz.  Somente  a confissão com o arrependimento pode

produzir cura e perdão. QUANDO O DIABO EXPÕE ALGUÉM NÃO É PARA ARREPENDIMENTO E VIDA,
MAS É PARA VERGONHA E MORTE.
Quando ocultamos os nossos pecados, buscamos justiça própria. Existe até quem faça penitência; jejum, oração,
vigília, e etc. Deus rejeita (Isaías 64:6; 43:24-26).
Só não existe perdão para o que não é confessado, posto na luz.
Nossa justiça é Cristo. Temamos Ter algo escondido, mas não temamos colocar na luz. A confissão é a cura que
Deus estabeleceu para nossos conflitos.

NOSSOS MOTIVOS PARA VIVERMOS NA LUZ

Adão escolheu  a  árvore  do  conhecimento  do  �bem  e  do  mal�  e  desprezou  a  árvore  da  vida.  NÓS
ESCOLHEMOS A ÁRVORE DA VIDA (JESUS)
Caim hospedou a  inveja  e  junto com ela  a  maldição.  NÓS OS DA FÉ SOMOS ABENÇOADOS COM O
CRENTE ABRAÃO. (GÁLATAS 3)
Acã morreu apedrejado e depois foi queimado com todos os seus bens e descendentes. Pereceu no �vale da
DESGRAÇA�. NÓS RECEBEMOS O SENHOR JESUS COM SUA GRAÇA E VERDADE. Se por um lado a
verdade confronta a nossa miséria, por outro lado a GRAÇA nos cobre. DEUS É LUZ, DEUS É AMOR. A LUZ
NOS MANIFESTA. O AMOR NOS COBRE.
Provérbios 10:12  O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.
1 Pedro 4:8  Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de 

pecados.

5


	ANDANDO NA LUZ
	NOSSOS MOTIVOS PARA VIVERMOS NA LUZ

