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NO NOME DE JESUS SOMOS PERDOADOS
Pr. Pedro Soares Neto
“Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.” 1 João
2:12
I – INTODUÇÃO
Um coisa que muitas vezes atormenta o homem é o peso na consciência causado
pelo pecado. Muitos ficam angustiados por causa de pecados cometidos no tempo da
incredulidade e não conseguem se libertar desse peso.
Mas, a Palavra de Deus nos revela que existe um Nome capaz de perdoar
pecados e tirar esse peso das costas do homem. Esse Nome é Jesus. Ele veio não só para
nos perdoar, mas também para tirar os nossos pecados.
II – NO TEMPO DA LEI, O PECADO ERA APENAS COBERTO
Graças a Deus que agora estamos vivendo um tempo chamado Graça, onde o
pecado é tirado de nós. Mas, no tempo da Lei, o pecado era apenas coberto pelo sangue
de animais. Por isso, o homem continuava escravo do pecado.
“Perdoaste a iniqüidade do teu povo; cobriste todos os seus pecados.” Salmos
85:2
“Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida
sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne,” Hebreus 9:13
O sangue dos animais eram esparzidos sobre os homens pecadores e os
santificava mas, como a vida do animal não podia entrar no homem para tirar o pecado,
eles continuavam com o pecado, pois é impossível que o sangue de animais tire
pecados.
“Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados.”
Hebreus 10:4
III – MAS AGORA NA GRAÇA, O SANGUE DE JESUS TIRA OS PECADOS
“No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo.” João 1:29
Quando João viu Jesus ele exclamou “Eis o Cordeiro de Deus, que TIRA o
pecado do mundo”.
Sim, Jesus morreu como cordeiro de Deus e Sua Vida que é o Espírito Santo
pode entrar no homem e tirar o pecado.

O Nome de Jesus é capaz de perdoar pecados e tirá-los. Por isso, ao sermos
batizados nas águas invocando o Nome do Senhor, ele perdoa nossos pecados.
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de
Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo;”
Atos 2:38-39

Quando o Senhor perdoa nossos pecados, Ele não se lembra mais deles.
“Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e
dos teus pecados não me lembro.” Isaías 43:25
Ele não se lembra mais de nossos pecados perdoados. É por isso que satanás
fica o tempo todo tentando nos fazer lembrar de nossos pecados confessados, pois ele
quer anular a Palavra de Deus. Mas, temos de ter a confiança de que o Senhor não se
lembra mais de nossos pecados que foram confessados e abandonados.
Quantos que confessam diversas vezes o mesmo pecado por causa de peso na
consciência? É que não confessaram e confiaram na Palavra de Deus. Se Ele disse que
não se lembra mais de nossos pecados, então é assunto resolvido. Quando satanás vier
tentar levantar de novo nossos erros passados, devemos dizer a Ele “o sangue de Jesus
me purificou”.
IV – JESUS NÃO SÓ PERDOA, ELE TIRA NOSSO PECADOS

“E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e
nele não há pecado.” 1 João 3:5
Quem tem a Vida de Deus, tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a Vida
de Jesus que vem habitar em nós e TIRA nossos pecados.
O Espírito de Deus morando em nós, vai lutando contra nossa carne, nossos
desejos até que perdemos todo desejo de pecado e passamos a viver a Vontade de Deus
para nossas vidas.
“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao
outro, para que não façais o que quereis.” Gálatas 5:16-17
Assim, não temos mais de andar remoendo pecados antigos, mas devemos
procurar andar em Espírito para vencermos os desejos carnais que todos os dias tentam
nos levar para trás.
Creia que no Nome de Jesus nossos pecados são tirados e agora somos livres
para louvar e adorar aquele que é digno de toda honra e louvor.
CONCLUSÃO
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” 1 João 1:9
Confesse e seja livre.

