
 
 

"Todo aquele que permanece nEle não vive pecando; todo aquele que vive 
pecando não O viu, nem O conheceu". I João 3.6 Genebra (Revista e 
Atualizada) 
 
I Carta de João (Acidente ou Rotina?) 
 
Você já viu algum motorista dirigir tendo como principal objetivo bater o 
veiculo? É certo que alguns "pilotos" até parecem ter essa intenção, mas a 
grande maioria procura seguir alguns padrões de segurança. Procuram manter-
se em sua faixa evitando andar na contra-mão, obedecem às sinalizações, ou  
seja, tem atenção a fim de evitar "acidentes". Não sei se você dirige veículos 
automotores, mas espero que seja um atencioso também! 
 
Apesar da atenção, devo admitir que mesmo esses que andam na "linha" às 
vezes acabam se envolvendo em algum acidente. Mas veja bem, o nome dado 
a essa situação é bem adequado: Acidente. Essa palavra define bem como é o 
pecado na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que querem ser 
reconhecidos como filhos do Senhor! Como não somos perfeitos, por mais que 
nos esforcemos ora ou outra o "acidente" acaba acontecendo! Não estou 
dizendo que por ser "acidente" está justificado. Onde há pecado há 
necessidade de arrependimento, lembre-se sempre disso. Mas na vida do 
"filho", pecado, só se for um acidente! Percebe? 
 
A santidade de Deus não tolera o pecado na vida do homem, assim os filhos de 
Deus, não vivem na prática do pecado! Quem vive pecando está contra o Pai. 
Muitos andam como loucos nas rodovias da vida, se aventurando em um 
perigo constante, mal sabem eles que a "vida é como um vapor que vem e que 
logo se desvanece". O pecado na sua vida é um "acidente de percurso" ou é 
uma constância porque você o busca com as próprias mãos? 
 
Permanecer em Deus é o mesmo que "andar na Luz". Desejar conhecer mais e 
mais o Filho, que é Jesus, é o que nos faz aprofundar nas experiências com o 
Pai, que é Deus. Os acidentes podem até acontecer, mas os verdadeiros filhos 
apresentam os frutos do arrependimento, o quanto antes. Lembre-se 
arrependimento exige mudança de direção, exige mudança de coração.  
 
Um coração quebrantado e envergonhado do que fez (pecado), que clama por 
perdão por ter andado na "contra-mão", esse sim conquista a atenção do Pai e 
certamente "permanece nEle". Resista às tentações sendo obediente a Deus e 
lembre-se "tudo posso nAquele que me fortalece". Fuja do pecado, busque 
forças em Deus, e você desfrutará de uma vida real e verdadeira, de uma vida 
em Cristo Jesus. Pense nisto. 
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