
PRESERVANDO A COMUNHÃO E TRATANDO O 

PECADO COM SERIEDADE  

1 João 1.5-2.1 

Introdução 

João diz com todas as letras: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido 
e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma (1 Jo 1.5). 
Três lições importantes. (1) A origem da mensagem: a mensagem que João 
anunciava não era dele, mas veio de Jesus - Jo 8.12; 9.5; 11.9, 12.35-36. (2) O 
conteúdo da mensagem: Deus é luz, isto é, Deus é totalmente santo, puro e 
cristalino - 1 Tm 6.16 e Tg 1.17. (3) A aplicação da mensagem: a pureza de Deus 
denuncia os nossos pecados, pois a luz e as trevas não podem coexistir. E não há 
nele treva nenhuma. 

 

1. Três mentiras relacionadas ao pecado: 

João combate três ensinos falsos difundidos pelos hereges gnósticos de sua 
época. Estas mesmas ideias ainda são ensinadas hoje e precisam ser combatidas. 

 

a) Eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus (1 Jo 1.5-

6) 

Algumas pessoas acham que podem viver pecando sem que isto afete a sua 
comunhão com Deus. João responde: Se dissermos que mantemos comunhão com 
ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade (1 Jo 1.6). Deus 
é luz e não há possibilidade de comunhão da luz com as trevas (2 Co 6.14). O 
pecado prejudica ou rompe a nossa comunhão com Deus (Is 59.1,2). 

Há muitos que se dizem cristãos ou evangélicos hoje e continuam na prática de 
vários pecados, achando que isto é normal e não prejudica o seu relacionamento 
com Deus. Grave engano, afirma João.  

 

b) Eu não sou um pecador (1 Jo 1.8) 

Os gnósticos ensinavam: não temos pecado ou não há pecado inerente à 
natureza humana. João responde: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a 
nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós (1Jo 1.8). Ele reafirma 
o ensino bíblico de que o homem é pecador por natureza (Sl 51.5; Rm 3.9-18). É do 
coração do homem que procedem todos os pecados e todas as maldades (Mc 7.21-
23). Ninguém se engane acerca do poder do pecado (Jr 17.9).  

 

c) Eu não tenho cometido pecados (1 Jo 1.10) 

A terceira e mais grave heresia dos gnósticos era negar que pecamos na prática. 
João responde: Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo 
mentiroso, e a sua palavra não está em nós (1 Jo 1.10). Dizer que não pecamos é 
uma grave mentira, é chamar Deus de mentiroso e demonstrar que não 
conhecemos a Palavra de Deus (Sl 14.3 e Is 53.6). 

 
 



2. Três atitudes corretas para com o pecado: 

Um tratamento radical contra o pecado. João ensina que devemos ter três 
atitudes contra o pecado: 

 

a) Andar na luz (1 Jo 1.7) 

Quando fomos salvos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz (Cl 
1.13, 1Pe 2.9). Somos filhos da luz (1 Ts 5.5) e devemos andar na luz (Ef 5-8-14). 
Andar na luz é andar em sinceridade e verdade, não escondendo nada de Deus.  

 

b) Confessar os pecados cometidos (1 Jo 1.9) 

A atitude do cristão com o pecado é o seu reconhecimento, confissão e 
abandono. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida 
espiritual, mas Deus perdoará aquele que confessar e abandonar os seus pecados 
(Pv 28.13). 

A solução para o pecado é a confissão. O caminho bíblico é claro e objetivo: não 
há outro caminho além do arrependimento! Temos que confessar nossos pecados 
para podermos ser beneficiados pela ação amorosa do Senhor, “ele é fiel e justo 
para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça” (1 Jo 1.9) 

 

c) Não pecar (1 Jo 2.1) 

João explica que o crente deve lutar para não pecar, mas infelizmente ele cairá 
em pecado. Contudo, se um crente comete um pecado continua sendo filho de 
Deus. Quando peca, o crente prejudica a sua comunhão com Deus, mas não perde 
a sua condição de Filho de Deus. 

 

Conclusão 

Não é possível crer no Evangelho sem crer no fato do pecado, pois o Evangelho 
é exatamente as boas novas de salvação para o pecador (Rm .16; 3.23; 5.12; 6.23). 
Diante do fato de que em Deus “não há treva nenhuma” (1 Jo 1.5), estaríamos 
irremediavelmente distanciados dele, pois somos afetados pelo pecado em todas as 
suas dimensões (Is 1.6; Rm 7.24-25). Quanta bondade em nosso Deus e Senhor 
que, conhecendo nossa natureza e nossa impossibilidade para agradá-lo, nos 
enviou seu único Filho para que nele encontremos paz com Deus (1 Jo 4.8-14)! 

Um profundo sentimento de humildade, alegria e amor deve tomar conta de todo 
o nosso ser diante da obra extraordinária de Cristo na cruz. Da mesma maneira, 
devemos tomar um profundo compromisso no sentido de viver de modo digno do 
Senhor, para seu inteiro agrado, de modo que o seu nome seja honrado em nossas 
vidas e em todo o nosso procedimento: “Como viveremos ainda em pecado, nós os 
que para ele morremos?” (Rm 6.2).  
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