
 
 
"Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns 
com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado". 
I João 1.7 Genebra 
  
I Carta de João (Ainda existe isso?) 
  
Em um mundo onde o relativismo impera, onde cada um tem a sua verdade, 
será que pode se falar de "pecado"? Muito diriam que não mais lugar para esse 
tal de pecado! Em sua opinião há pecado na sua vida? Você vive no pecado? 
Você é pecador? Facilmente alguém diria que se trata da mesma questão, mas 
leia atentamente e observará que são três questões distintas e é essencial que 
sejam respondidas no seu coração! 
 
Outro dia tomei sucessivos choques (estática) no balcão de uma padaria! 
Todas davam risadas dos sustos que eu levava. Havia uma senhora no caixa 
que, brincando, disse que aqueles choques é porque eu era pecador! Achei 
estranha a associação, mas rapidamente eu disse para ela: "Infelizmente, sou 
pecador mesmo!". Poderia tem concluído como o pensamento de Paulo: 
"Quem me livrará do corpo desta morte? (...) Mas agora nenhuma condenação 
há para os que estão em Cristo e andam segundo Seu Espírito" Percebe? O 
que é "pecado" para você?  
 
Em certa olimpíada, me lembro de ver um atleta usando um arco e flecha para 
acender a tocha que estava no alto de uma torre. O mundo inteiro 
acompanhava aquela abertura e era primordial que esse "arremesso" 
acertasse o alvo. Imagine a responsabilidade deste atleta! Agora pergunto para 
você, e se ele errasse? Você já imaginou o desgosto dos organizadores, da 
platéia, do público, por causa de tal erro?  
 
O "pecado" nada mais é do que "errar o Alvo do que Deus planejou para você". 
O Senhor traça um caminho, o Caminho sobremodo "excelente", envia Seu 
único Filho, e você insiste em "continuar nas trevas", ter outras idéias e tudo 
mais. Isso é "errar o alvo"! Andar contra a vontade de Deus é pecar contra Ele.  
 
"Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, 
e não há verdade em nós" (I João 1.8). Em Cristo vemos a Oportunidade de 
sermos definitivamente livres da "condenação" do pecado. Apesar disso ainda 
temos um corpo corrompido pelo pecado e há uma guerra espiritual em nossos 
membros. Paulo fala da derrota moral do homem: "Pois não faço o bem que 
quero, nas o mal que não quero, esse faço!" (Romanos 7.19). E diz que a única 
Saída é Cristo, é nEle que temos a Vitória. Devemos permanecer nEle e Ele 
em nós! 
 
Será que você consegue seguir esses passos? "Crer e observar, tudo quanto 
ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar". Saiba que Ele te ama e vai 



 
aguardar sua decisão. Pense nisto. 
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