


“O que encobre as suas transgressões 
nunca prosperará; mas o que as 

confessa e deixa, alcançará 
misericórdia.”

Provérbios 28:13



“...antes todas as coisas estão nuas e 
patentes aos olhos daquele a quem 

havemos de prestar contas.”
Hebreus 4:13b



“Tortuoso é o caminho do homem 
carregado de culpa, mas reto, e o 

proceder do honesto”
Provérbios 21:8



Um dos grandes princípios para ser 
um discipulador de sucesso é uma 

vida de total transparência.



Um discipulador que vive em 
transparência ele sempre tem 

ousadia e fé, está sempre se sentindo  
com autoridade e não tem medo dos 

desafios, pois ele não tem nada 
escondido e satanás não pode 

desanimá-lo.



A FALTA DE TRANSPARÊNCIA 
DESTRÓI O DISCIPULADOR



A FALTA DE TRANSPARÊNCIA DESTRÓI O 
DISCIPULADOR

• Mina o ânimo e alegria    
Salmo 32- ver o coração de Davi.

• Tira a ousadia e intrepidez
• Mantém refém do fracasso
• Não prospera ministerialmente
• Torna-se escravo da culpa.



A FALTA DE TRANSPARÊNCIA DESTROI O 
DISCIPULADOR

A culpa é um dos males que mais maltrata a
humanidade, e nos dias de hoje a juventude
tem sido um dos grupos mais afetado, porém
este problema não é apenas problema dos
jovens, mas é também de gente grande, ou
seja, há muitos adultos também torturados pela
tirania da culpa. Por incrível que pareça, até
dentro da igreja se encontra ainda um número
considerável de pessoas sofrendo com este
sentimento as vezes inexplicável.



A FALTA DE TRANSPARÊNCIA DESTROI O 
DISCIPULADOR

A culpa é um sentimento que se manifesta
como um promotor de justiça, nos acusando
de um erro que cometemos. Ele faz isto de
forma persistente e cruel, de modo que não
podemos nos livrar dele e aonde vamos ele
vai junto e muitas vezes durante o dia nos
interrompe e faz lembrar mais uma vez que
aquilo que fizemos foi errado.… “e o meu
pecado está sempre diante de mim”.



A FALTA DE TRANSPARÊNCIA DESTROI O 
DISCIPULADOR

Males que a culpa pode causar:
• A culpa atrai  demônios e  pode levar 

a pessoa a um estado de: 
depressão>obsessão>possessão.

• A culpa pode levar ao suicídio
• A culpa  pode levar à loucura
• A culpa  pode causar vários 

problemas: emocionais,psicológicos 
mentais e físicos.



A FALTA DE TRANSPARÊNCIA DESTROI O 
DISCIPULADOR

Males que a culpa pode causar:
• A culpa  nos afasta de Deus. Ex Adão 

e Eva 
• A culpa mina o desejo de louvar e  

ler a palavra de Deus 
• A culpa  nos afasta de outros 

irmãos(I João 1:7)



A TRANSPARÊNCIA
CURA E LIBERTA



A TRANSPARÊNCIA CURA E LIBERTA

A transparência através da confissão é o 
caminho da libertação e 

de uma liderança de sucesso.
Confissão libera graça,  esconder atrai juízo



A TRANSPARÊNCIA CURA E LIBERTA

Princípios de confissão:
• Confesse sempre.

Não concorde com a proposta desta vez não é 
preciso.

• Confesse tudo.
Ex: da corda e do boi.

• Confesse rápido.
mais tempo passa mais difícil fica para confessar. 

Salmo 32 …enquanto eu calei...

• Confesse para seus verdadeiros líderes.



A TRANSPARÊNCIA CURA E LIBERTA

O Que Impede a Confissão:
• Orgulho - só confesso para Deus. 
Tiago4:6-7
• Vergonha - o que vão pensar de mim?
• Medo da conseqüência - I Pe.5:6



O QUE FAZER QUANDO 
PECAMOS?



O QUE FAZER QUANDO PECAMOS?

1. O que não fazer :
• Fugir – Desviar  se esconder
• Encobrir – Esconder
• Rejeitar correção – Jimmy 
Swesggart
• Tentar evitar as conseqüências



O QUE FAZER QUANDO PECAMOS?

2. O que fazer:
• Correr Para Deus 

Não corra de Deus corra pra Deus
• Confessar 

Dois sentidos: Admitir (Concordar com 
Deus) diante de Deus e revelar diante dos 
homens que precisam saber
• Enfrentar quem quer que seja preciso 
• Pedir perdão de quem ofendeu
• Aceitar a correção - Jó 5:17-18



O QUE FAZER QUANDO PECAMOS?

2. O que fazer:
• Rejeitar a culpa – Há diferença entre 
culpa e convicção – depois de confessado 
se a culpa persistir tenha certeza de que é 
o diabo.
• Buscar um profundo e genuíno 
arrependimento.



O QUE ACONTECE 
QUANDO CONFESSAMOS?



O QUE ACONTECE QUANDO CONFESSAMOS ?

Os dois aspectos da confissão:
1. A Deus: I João 1:9 

Recebemos Perdão:  Livre da pena 
absolvido

Recebemos Purificação:  Limpeza do 
pecado, pois o pecado é como uma lama nódoa

2. Ao Discipulador. Tiago 5:16 Recebemos 

cura, vitória, precisamos do perdão e da 
limpeza, masnão pode ser só isso, queremos 
ser libertos curados  e  livres,transformados.



O QUE ACONTECE QUANDO CONFESSAMOS ?

O que Deus faz quando confessamos:
1. Perdoa, purifica  apaga e  esquece  

Miquéias 7:19
1 João 1:7 / João 1 :9  / Isaias 1:19

2. Jesus advoga contra acusação do diabo
I João 2:1-2 / Apocalipse 12:10



O QUE ACONTECE QUANDO CONFESSAMOS ?

O que Deus faz quando confessamos:
4. Restaura a posição no tempo certo 

Ex: Pedro
Jó 8 :4 – 7
Jó 14:7-9 (Arvore que nasce outra vez)



A CONFISSÃO GERA FÉ 
PARA...



A CONFISSÃO GERA FÉ PARA...

1. Aceitar que é possível  o perdão completo e 
que quando Deus perdoa ele esquece e lança 
nossos pecados no Mar do esquecimento.
Ele disse: e dos teus pecados não mais me 
lembrarei.
2. Perdoar a si mesmo.
3. Agir com coragem  na restituição quando 

for necessário.
4. Ser curado e andar em vitória.
O segredo de Davi- Sl 51:16-17 - Sacrificio X 
Coração quebrantado.



Não há sentimento no mundo 
igual ao sentimento de ter os 

pecados perdoados
Paz interior é sinônimo de 

consciência limpa


