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"Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas
todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus"”
(Mateus 10:32-33).
O que significa confessar ou negar Cristo diante dos homens? Em grego a palavra para confessar aqui quer dizer
“aliança” ou “assentimento”. Jesus está falando de um acordo que temos com Ele. A nossa parte é confessar, ou
representá-Lo na vida diária. O fazemos confiando em Suas promessas de nos cuidar e testificando isso através
de como vivemos.
O Senhor tinha acabado de dizer aos ouvintes, “"Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo,
nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês"” (10:29). Ele estava dizendo, “"Pensem nos
bilhões de pássaros pela terra. Até o dia de hoje, nenhum deles morreu sem que o Pai celestial o soubesse.
Vocês acham que o teu Deus se preocupa menos com vocês?”".
Cristo então destacou, “"Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados”" (10:30). Ele estava
enfatizando: “"O Pai sabe tanto a teu respeito, que isso fica além da tua capacidade de compreensão. Você nunca
conseguirá captar o quão detalhado é o cuidado dEle por ti”."
Jesus resume tudo ordenando, “"Não temais, pois; mais valeis vós do que muitos pardais"” (10:31). Em outras
palavras, “"Pensem no que acabei de lhes revelar sobre os cuidados do Pai. Vocês devem confessar esta verdade
ao mundo todo, levando uma vida que declare ‘Deus se preocupa comigo’”." Podemos declarar nossa fé em
Jesus, adorá-Lo e até pregar o Seu nome, mas se vivemos com medo não estaremos testificando ao mundo os
Seus cuidados.
Finalmente, Cristo promete, "“Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus"” (Mateus 10:32). No dia do
Juízo, Jesus nos pegará pela mão, nos levará ao trono do Pai e declarará, "“Eis alguém que creu na Minha
palavra. Ele viveu diante dos homens com absoluta confiança de que Eu o valorizava, demonstrando que Eu
cuidava dele em cada detalhe. Ele sabia que Eu tinha razões para permitir tudo o que acontecia na sua vida. E
mesmo nos momentos mais difíceis, ele lançou todas as suas ansiedades e cuidados sobre Mim, proclamando ao
mundo que Eu cuidava dele. Ele confiou em Mim todo o tempo”."
Ora, o que significa negar Cristo diante dos homens? “"Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o
negarei também diante de meu Pai que está nos céus"” (Mateus 10:33). Quando se fala de negar Cristo, a maioria
de nós pensa em Pedro. E pensamos, “"Como alguém tão perto do Senhor poderia negá-Lo?"”. Mesmo assim até
mesmo os mais consagrados dentre nós podem ser culpados do mesmo pecado.
Negamos Jesus quando não confiamos nEle em nossas terríveis provações
Muitos cristãos sentem que não conseguem mais aguentar as provações que enfrentam. Dia após dia eles
escondem a agonia, sufocando gemidos profundos de dor. Suas mentes estão aniquiladas pelo medo, e no
coração eles não querem continuar. Isso descreve você? Na hora de colocar a dor em palavras, nem seus amigos
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compreendem. Pior, uma pergunta penetrante se mantém na sua mente: "“Deus está me condenando por alguma
coisa que eu fiz?"”.
Davi combateu a batalha da dúvida em relação a si quando se viu aniquilado. Ele orou assim: “"Não entres em
juízo com o teu servo, pois à tua vista não se achará justo nenhum vivente”" (Salmo 143:2). Ele estava dizendo
“"Responda o meu clamor Senhor, mas, por favor, não me julgue. O que estou sofrendo já é ruim o suficiente. Não
vou conseguir enfrentar uma condenação caso eu esteja pagando por um erro”."
Amado, não é assim que o nosso Senhor opera. Ele não tenta ganhar o seu amor lhe fazendo sofrer. Que tipo de
homem tenta cortejar uma mulher machucando-a? Jesus corteja os nossos corações com misericórdia,
benignidade e com Suas boas novas. Então não culpe Deus por suas aflições. E não culpe a si próprio. Jesus
deseja apenas uma coisa de você: que você clame a Ele por socorro. Ele quer que você O busque. Quando você
o faz, Ele promete vir rapidamente.
Tenho de lhe perguntar: o mundo sabe que você é apaixonado por Cristo? Se souber, você é visto como
cabisbaixo e deprimido? Você está sempre falando das coisas que não dão certo? Você tem se mantido nessa
situação sem se apropriar das promessas de Cristo? Segundo as palavras do próprio Jesus, você O está negando
diante dos homens. Primeiro, você está rechaçando o amor dEle por você; está negligenciando confessá-Lo por
aquilo que Ele é: o seu Salvador, protetor e provedor. Você está se recusando a aceitar a Sua fidelidade.
Eu compreendo que depressão ou um espírito melancólico pode ser causado por algo diferente de falta de fé.
Muitas vezes fatores físicos podem estar envolvidos, tais como desequilíbrios químicos, depleção de serotonina,
distúrbio bipolar ou alguma outra enfermidade. Esses problemas físicos são muito reais. Não estou me dirigindo
aos santos que sofrem destas coisas. Estou falando dos problemas opressivos que todos enfrentamos, das dores
do dia a dia. Ou as promessas de Deus são todas verdadeiras, ou a própria vida é uma grande mentira. Como
Paulo diz, se não há ressurreição podemos muito bem desistir da esperança. Estamos todos perdendo tempo.
A mensagem de Salmos é clara. Devemos confiar no Senhor todo o tempo, em todas as circunstâncias. A única
coisa que Davi podia fazer às vezes era chorar, mas ele também faz esta declaração poderosa aos crentes
derrubados: “"Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas... O Senhor resgata a alma dos seus
servos; nenhum dos que nele confiam será condenado”" (Salmo 34: 19,22).
Negamos Cristo diante dos homens quando as nossas más ações traem a Sua santidade
"Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente
como a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras,
sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra"” (Tito 1:15-16).
Quando Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros, está falando dos crentes cujas mentes não são
contaminadas. Uma pureza santa flui da sua conversa e do seu jeito, e não permitem que nada polua esse fluir
puro. Eles não ouvem conversa suja. Não ficam na frente da TV ou de um computador bebendo impureza. Eles
rapidamente se afastam de qualquer mexerico; pelo contrário, eles veem todos com olhos de amor.
Mas há outro tipo de servo: “"Nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua
consciência estão contaminadas”" (1:15). A mente desta pessoa está poluída com imundície, e sua consciência
está contaminada pelo pecado que ela esconde. Para ela nada é puro. Ela bebe das imagens vis do cinema e da
TV. Ela ri de piadas sujas que nenhum servo de Jesus deveria aceitar. E para todo lado que olha, vê pecado nos
outros e faz mexericos deles livremente.
Porém um coração mal é exposto por suas malignas mentiras. Milhões de pessoas no mundo ignoram e rejeitam
Cristo, mas a negação mais descarada e maligna em relação a Jesus é a descrita em Tito: "“Professam conhecer
a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa
obra"” (Tito 1:16).
Quero falar com todo apaixonado por Cristo que esteja escondendo um pecado favorito. Você sabe que o seu
coração está contaminado. E, sim, a Bíblia diz que o pecado irá lhe descobrir. Este é o aspecto mais pungente do
pecado oculto, quando é tornado público. Reprovamos o nome de Deus diante do mundo, negando quem Ele é.
Mas o Senhor não quer lhe expor; o maior desejo dEle é lhe libertar. Ele quer lhe perdoar, limpar e cobrir o seu
passado. Esse é amoroso coração dEle em sua direção; Ele se recusa a lhe deixar partir. Mas você tem de
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experimentar o convencimento vindo dEle e clamar para ser liberto. Caso contrário, permanecem apenas estas
terríveis palavras: “"Se o negarmos, também ele nos negará"” (2 Timóteo: 2:12).
Negamos Cristo diante dos homens com nossa busca mundana por segurança pessoal
Ao preparar esta mensagem, Deus me mostrou um vírus, um nó doente situado na raiz do coração de todos nós.
É a semente do medo, e tem a ver com a nossa segurança pessoal. Ao escrever este texto [ano de 2002], uma
grande nuvem de medo paira sobre a terra. As pessoas estão sendo atacadas por uma profunda sensação de
insegurança. Em 1974, no meu livro The Vision (A Visão), alertei que uma terrível tempestade econômica viria
sobre toda a terra. Profetizei que empresários se tornariam cruéis, tentando promover mortes financeiras.
Enquanto isso, funcionários seriam demitidos aos milhares e investidores seriam enganados.
Está começando a acontecer bem como profetizei. Um corretor me confirmou, “"Todo mundo em Wall Street sabe
que a queda está chegando. Estão agarrando tudo que podem, fazendo pé-de-meia e correndo para a porta de
saída. A gente só escuta as pessoas dizendo ‘Salvei o meu’”."
Enquanto isso, a doença tem criado raízes mesmo nos cristãos. Muitos tremem de medo preocupados: “"O que
vou fazer se a economia afundar? Como vou alimentar a família?"”. Estão sendo contaminados pelo medo. Alguns
até batalham ganhos desonestos, deixando a fidelidade para trás. Sua correria louca está causando a maior
negação de Cristo na história.
Como você enfrentará a tempestade que se aproxima? Irá entrar em pânico, chorar e se desesperar? Irá maquinar
um esquema atrás de dinheiro como o resto do mundo? Nestes dias é preciso haver um povo de Deus cujas vidas
confessem Jesus como seu provedor. Ele é a Rocha que resiste a todos os ventos e inundações. E quando a
tempestade chegar, precisaremos confessá-Lo com mais do que com meras palavras. Precisamos entrar inteiros
no Seu repouso para encontrarmos paz para as nossas almas nEle. Ele precisa ser o nosso refúgio, a nossa
provisão, a nossa segurança.
Algumas das cartas mais preciosas que o nosso ministério recebe são de viúvas na faixa dos oitenta e noventa
anos. Vivem com pequenas pensões da Previdência Social, algumas com menos de 600 dólares por mês. Elas
dizem: “"Deus tem me guardado. Ele supre todas as minhas necessidades, esticando o meu dinheiro todos os
meses. E Ele nunca falhou. Nunca me faltou nada que eu precisasse de verdade”." Jesus diz que irá confessar
tais servos diante do Pai.
Quer confessar Cristo diante dos homens? Esconda esta palavra em seu coração: “"Deus é o nosso refúgio e
fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os
montes se transportem para o meio dos mares... Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário
das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada; Deus a ajudará ao romper da manhã”"
(Salmo 46:1-5).
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