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Texto: Romanos 10: 8-10 
Leitura: Romanos 10  
          
.   
Queridos irmãos em Jesus Cristo, 
 
Hoje é um dia especial. O dia em que comemoramos a Páscoa. Hoje 
celebramos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado da 
morte. Na sexta-feira santa comemoramos que Jesus morreu na 
cruz, e que ele foi sepultado, mas hoje celebramos que Jesus foi 
ressuscitado e saiu do sepulcro, como já cantamos no início do 
nosso culto: Da sepultura saiu! Com triunfo e glória ressurgiu! 
Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder.  
 
Cristo venceu a morte, se levantou e se manifestou vivo aos seus 
discípulos. A ressurreição de si mesmo foi o maior milagre de Cristo 
na sua vida aqui na terra.  Ele fez muitos milagres, até ressurgiu 
outras pessoas da morte, e agora ele mesmo passou pelo vale da 
morte, e voltou vivo.  Ele voltou para nos mostrar a vida. A vida do 
outro lado; a vida nova; a vida em glória; a vida em vitória. Por 
causa disso o dia de Páscoa tem um sentido simbólico. Neste dia 
celebramos A VIDA NOVA que Cristo nos deu. Por causa disso a 
igreja apontou este dia para os novatos fazer profissão de fé e para 
assumir a sua vida nova em Cristo. Neste dia de Páscoa os novatos 
foram batizados e isso queria dizer que eles estavam mortos em 
pecados, mas agora eles foram ressuscitados com Cristo. A vida 
nova com Cristo começou no dia de Páscoa. Então, irmãos, por 
causa disso decidir que a profissão de fé de nosso irmão (..........) 
será feita neste dia. (Pode colocar mais informações pessoais). E 
por causa disso ele vai fazer a sua profissão de fé hoje.  
 
Quero falar um pouco mais sobre isso e por causa disso escolhi o 
seguinte texto, que encontramos em Romanos 10: 9. Este texto 
combina muito bem com este dia de Páscoa em que comemoramos 
duas coisas:  
1) a vida nova que Deus nos mostra na ressurreição de Cristo; 
2) a vida nova, que Cristo nos mostra na regeneração de nosso 
irmão (..........) 
Vamos ler Romanos 10 [.....] 
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Vamos prestar atenção a palavra de Deus que encontramos em vs. 
9: 

 
 
 
 

“Se, com a tua boca confessares Jesus como Senhor 
E, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os  
mortos, 
Serás salvo.  
Visto que com o coração se crê para a justiça, 
E com a boca se faz confissão para a salvação”. 

 
O texto mostra claramente o alvo do evangelho: a salvação. 
Deus quer a salvação de muitas pessoas. Esta salvação é uma obra 
de Deus. 
O contexto deixa bem claro, que o homem não é salvo por SUAS 
boas obras, mas pela boa obra de Deus. Deus quer nos salvar para 
Jesus Cristo, e esta boa notícia é espalhada neste mundo, pois o 
homem deve OUVI-LA, CRER e CONFESSAR. Pois “Se com a tua 
boca confessares Jesus como Senhor, e, em teu coração, 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás 
salvo”. Assim fala Paulo, o apóstolo dos gentios; o missionário, que 
trabalhou mais do que os outros. Assim ele mostrou aos judeus e 
aos gentios a exigência de Cristo Jesus.  E o que foi necessário 
naquela época, ainda é necessário HOJE: Quem confessa Jesus 
Cristo como SENHOR, será salvo. 
Isso é o evangelho. 
 
CONFESSAR O NOME DE JESUS é uma coisa importante. 
Jesus mesmo disse em Mt. 10: 32- 33: “Todo aquele que me 
confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do 
meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos 
homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos 
céus”. Essa é uma palavra séria, irmãos! Uma palavra que nunca 
devemos esquecer. Imagine irmãos, que chegamos perto do trono 
de Cristo e vamos ver que pessoas que se chamaram crentes e que 
estavam na igreja durante toda a sua vida, sem fazer nada, só por 
costume; imagine que Cristo vai dizer: Eu não te conheço. Nunca 
vos conheci (Mt. 7: 23); Cristo não olha para aparência, mas ele 
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observa o coração; ele quer saber se uma pessoa tinha amor por 
Cristo.  
 
Há pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor! Porventura, não temos 
profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, 
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas Jesus lhes dirá 
explicitamente: NUNCA VOS CONHECI. Jesus os negará diante do 
seu Pai, pois elas negaram Jesus diante dos homens. Mas quem 
ama Cristo e quem fala sobre Ele com amor, ele será conhecido por 
Cristo e Cristo o ama e fala com amor sobre Ele diante do trono do 
seu Pai. Assim funciona no Reino de Cristo. E sobre isso fala Paulo 
aqui: “Se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu 
coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, SERÁS 
SALVO!” 
 
Prestem atenção, irmãos, que o apóstolo fala sobre duas coisas: 
CONFESSAR COM A BOCA e CRER COM O CORAÇÃO. Os dois são 
necessários. Devemos crer com o nosso coração e confessar a nossa 
fé com a nossa boca.  Quem só confessa com a boca, mas não 
tem fé no seu coração, essa pessoa recebe o nome de cristão, mas 
na realidade ela não é um cristão; de fato ela não é mais do que um 
papagaio, que repete o que outros estão dizendo. Esta pessoa é um 
hipócrita. Jesus disse a respeito delas em Mt 7: 21: “Nem todo o 
que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele 
que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus”.  
 
Quem só crê com o seu coração, mas não consegue confessar a 
sua fé com a boca, essa pessoa pode ser comparada com uma 
árvore sem frutos. Na época da Reforma houve muitas pessoas que 
viviam assim: elas concordaram com a fé dos reformadores, mas 
ficaram caladas na igreja de Roma; elas não confessaram a sua fé; 
elas ficaram dentro da igreja de Roma e esconderam os seus 
pensamentos tendo medo para as consequências; tendo medo de 
perder a sua família, os seus bens ou o seu prazer; Estas pessoas 
foram chamadas ‘Nicodemitas’. Elas se esconderam como o fariseu 
Nicodemos (João 3), que visitou o mestre a noite, pois não queria 
mostrar a sua fé durante o dia. O texto anterior que lemos (Mt 10: 
32-33), já mostra como Jesus avaliou este tipo de crente. Então 
devemos crer com o nosso coração e confessar a nossa fé com a 
boca. 
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Quero ainda dizer um pouco mais sobre o conteúdo desta 
confissão, pois isso também é importante. Uma pessoa pode 
confessar, dizendo “Alá é grande” e uma outra pessoa pode 
confessar, dizendo “Buddha é humilde”, mas esta confissão não 
salva. Paulo não fala sobre Alá, nem sobre Buddha, mas ele fala 
sobre o único Mediador entre Deus e os homens: o Cristo Jesus. O 
conteúdo da nossa confissão e o objeto do nosso amor é muito 
importante. Cristo só conhece os seus irmãos, que confessa o nome 
DELE. Quem creu durante toda a sua vida em Buddha, ouvirão de 
Jesus: NÂO VOS CONHEÇO; e quem confessou durante toda a sua 
vida, dizendo “Alá é Grande”, ouvirão no dia final de Jesus: Quem 
são vocês? Não vos conheço; O texto diz claramente: “se com a 
boca confessares JESUS como Senhor.” Quem ama uma pessoa, 
sempre fala sobre esta pessoa. Já descobriram isso, irmãos?  Quem 
ama, não pensa só em si mesmo, mas está pensando no outro. 
 
 
 
Assim é a vida de um cristão. A pessoa principal na nossa vida é 
Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador.  Ele nos livra de todo mal e ele 
nos leva ao Paraíso. Ele nos leva ao Pai e Ele nos mostra o Pai. Ele 
nos mostrou que o Pai é amor. O Pai nos ama e Ele nos busca e nos 
salva. Então devemos confessar Jesus COMO SENHOR. Ele é o 
nosso SENHOR e nós somos os servos dele. Ele saiu, quer dizer: ele 
subiu e nós ficamos aqui para cumprir a vontade dele: cuidando da 
casa dEle; proclamando o nome dEle; Um dos apóstolos escreveu: 
não pregamos nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. Isso foi 
o núcleo da pregação dos apóstolos; isso é também o núcleo da 
nossa confissão. E quando uma pessoa confessa isso, ela diz: Jesus 
pôs a sua mão em mim; Sou dele e estou dedicado a ele; quero 
servi-lo; quero dedicar a minha vida a ele. Ninguém pode dizer isso, 
se não crê com amor.  CONFESSAR É AMAR. Se com a boca 
confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus 
o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus Cristo é Senhor. 
Isso tem tudo a ver com o dia de hoje. O dia de Páscoa.  Pois neste 
dia de Páscoa Jesus foi ressuscitado da morte. Paulo fala sobre isso 
em Filip. 2: 9-10 e diz: “Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 
nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda 
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para gloria de Deus Pai.   
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No dia que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele nos deu o 
nome que está em cima de todo nome. Ele foi designado Filho de 
Deus com poder, segundo o Espírito de santidade PELA 
RESSURREIÇÃO DOS MORTOS, a saber, Jesus Cristo, nosso 
Senhor.(Rom. 1,4); O dia de Páscoa é o dia da EXALTAÇÃO, e da 
GLORIFICAÇÃO do nome de Jesus, irmãos! Já desde os primeiros 
séculos. Até hoje! Pois hoje é um dia especial porque o nosso irmão 
(..........) vai fazer a sua profissão de fé. Mas isso não quer dizer que 
ELE está no centro. Quem estará no centro é CRISTO. Pois é o 
Cristo vivo, que subiu ao céu, que governa a vida da igreja; a vida 
de todos os membros e congregados e visitantes. Cristo mandou os 
seus apóstolos e Cristo mandou os seus missionários; Nada 
aconteceu por coincidência, mas tudo é a providencia de Deus, que 
nos ama e nos chama em Cristo Jesus.  
 
Posso dizer como os apóstolos: “não preguei a mim mesmo, mas a 
Cristo Jesus como Senhor”. Ensinei isso no culto, nos estudos e nas 
aulas; nosso irmão sabe disso. Ele não está aqui porque ele segue 
um pastor, mas porque ele segue O PASTOR. O Bom pastor: Cristo 
Jesus. Ele é o nosso Senhor.  
 
 
 
 
 
Vamos confessar isso, cantando: 
Tudo a ti, Senhor, consagro, 
Tudo, tudo deixarei; 
Resoluto, mas submisso,  
Sempre a ti, eu seguirei.  
 
Texto: Romanos 10: 8-10 
Leitura: Romanos 10  
 


