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A mensagem principal de Cristo, o centro de todas as suas mensagens gerava em torno do
arrependimento; entretanto, pouquíssimas pessoas entenderam disso. Mas por quê? Cristo
foi muito bem claro nisso. Observe o que falou e esta escrito em duas escrituras, "Não, vos
digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis", Lucas 13:3,5. Mas o
que Ele quis dizer com isso? Precisamos entender o que isso significa porque a minha e sua
vida está em jogo.

O que significa arrepender-se? Será o verdadeiro arrependimento meramente um
sentimento emocional? Será ele realmente necessário para a salvação? As respostas estão
na sua própria Bíblia. Começando com Adão e Eva, todo ser humano, com exceção de
Jesus Cristo, tem andado contrariamente ao caminho de vida de Deus.

Todos têm contribuído com a nossa parte para os pecados deste mundo, “Portanto, como por
um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens por isso que todos pecaram”, Romanos 5:12.

Como todos os seres humanos pecaram, todos ficaram sujeitos a pena de morte - a cessação
da vida para sempre. Como o apóstolo Paulo disse: “E que fruto tínheis então das coisas de que
agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e
feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna. Porque o
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso
Senhor”, Romanos 6:21-23.

O Perdão divino

Mas Deus, em sua grande misericórdia para com a humanidade, estabeleceu um meio de
escaparmos desta pena definitiva: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”, João
3:16.

Um Deus amoroso quer que todos nos finalmente
reivindiquemos o sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo,
para a remissão de nossos pecados pessoais. “Mas Deus
prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais
agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos
por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos

pela sua vida”, Romanos 5:8-10.

Só existe este único meio para que os nossos pecados sejam justificados pelo sangue de
Jesus Cristo. E para isso é imprescindível o arrependimento.

Atos 2:38 resume o processo de salvação em apenas um versículo. E a primeira palavra
dessa importante passagem é: “Arrependei-vos”. Lembre-se também que Jesus declarou, “Não,
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vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis”, Lucas 13:3,5.
Portanto o arrependimento é uma parte importante do processo da salvação.

Mas qual é o verdadeiro arrependimento aos olhos de Deus, como foi revelado na Bíblia?
O que ele significa?

Uma mudança de direção

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e
venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor”, Atos 3:19.

Deus nos diz que ha algo que temos de fazer, antes de Ele aplicar o sacrifício de Cristo como
pagamento da pena do pecado. Precisamos demonstrar que não mais queremos continuar no
caminho que leva a morte. Fazemos isto quando mudamos o modo de viver. Essa mudança de
direção é arrependimento.

Mas de que, exatamente, nos arrependemos ou mudamos? Do pecado!

Os atos ou ações contrários à lei de Deus são pecado. Pecado é a violação ou
transgressão de qualquer um dos mandamentos de Deus. Veja a definição bíblica do pecado,
“Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade”, 1
João 3:4.

Arrepender-se do pecado, simplesmente, significa mudar. Significa abandonar o caminho
da vida regalada, do desejo de adquirir, para o caminho do dar - deixar o egoísmo para o
altruísmo (beneficência), deixar o nosso caminho para seguir o caminho de Deus.

Quando começamos a demonstrar o nosso profundo desejo de mudar, e pedimos a Deus para
perdoar o nosso passado pecaminoso, Ele aplica o sacrifício de Cristo em nosso favor. Somos então,
perdoados e absolvidos da culpa e da pena dos pecados passados. A pena de morte não pesa mais
sobre a nossa cabeça.

Paulo explicou isto assim, “Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se
ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas,
para servirdes ao Deus vivo?”, Hebreus 9:14.

Quão misericordioso é o nosso amoroso Criador!

Passemos a compreender tudo sobre o arrependimento, e o processo que precede a ele.

Mas primeiro não deixe de pegar a sua Bíblia para que possa examinar cada escritura indicada
em resposta as perguntas. Leia sempre estes versículos para aproveitar ao máximo o seu estudo.
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L I Ç Ã O 6 – Arrependimento ou Morte!

O estado natural do homem

O verdadeiro arrependimento implica mudança de nossa parte. Mas por que, e mudança de
que? Para respondermos a estas perguntas, precisamos primeiro entender o estado natural de
cada ser humano.

1. A mente não convertida do ser humano esta inclinada a obedecer a Deus? Romanos 8:7-8.

2. Quais são as tendências da mente carnal ou materialmente orientada? Gálatas 5:19-
21; Romanos 1:28-32; Tiago 4:1-3. De onde, realmente, se originaram estas atitudes e
impulsos para cometer pecado? Quem é o “pai” do pecado? João 8:44; I João 3:8; Efésios
2:2-3.

Comentário: Satanás é “o deus deste século [mundo]” (2 Coríntios 4:4), que tem
enganado todas as nações (Apocalipse 12:9). Ele é também descrito como, “em que noutro
tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do
espírito que agora opera nos filhos da desobediência”, Efésios 2:2.

O espírito de Satanás, o príncipe do poder do ar, se manifesta nos seres humanos por
meio de atitudes de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de ganância, de cobiça, de lascívia, de
ciúme, de crítica, de inveja, de ressentimento, de ódio, de amargura e de rebelião.

Estas atitudes de Satanás, na mente humana, são geralmente chamadas de natureza
humana.

3. O pecado é definido como a transgressão da lei de Deus? 1 João 3:4. Não são pecado “as
obras da carne” - da natureza humana - aos olhos de Deus? Leia novamente Gálatas 5:19-21.

4. Segundo Jesus, em que temos de nos tornar para entrar no reino de Deus? Mateus 18:2-4.

Comentário: As crianças pequenas não mostram as tendências da natureza humana com a
mesma intensidade que as outras de mais idade, que os adolescentes e adultos. Nós as achamos
meigas e inocentes, por causa de sua atitude essencialmente humilde e dócil.

Não obstante, o pecado começa muito cedo a invadir a nossa mente. Gradualmente,
começamos a mostrar sintomas variados de hostilidade e rebeldia contra a autoridade.
Começamos a ficar ofendidos quando nos dizem o que fazer. Começamos a ficar dominados
pelos desejos de nossa carne. Nossos pensamentos começam a se inquietar com o “eu”, o “meu”
e “comigo”. Todos nos acariciamos e abrigamos essas atitudes errôneas dentro de nós, em maior
ou menor grau. Esta foi a razão por que Deus inspirou Paulo a escrever, “Como está escrito: Não
há um justo, nem um sequer”, Romanos 3:9-10, 23; leia também Eclesiastes 7:20).



Arrependimento ou Morte!

http://www.osmisteriosdedeus.com 5

Agora pare por um momento, e compare a mente “natural” do ser humano com a mente de
Deus. Deus não é absorvido com o ego. Ele transborda de amor. Ele ama todas as pessoas. Em
vez de tirar delas, ele lhes quer dar bênçãos que procedem do seu grande amor e do cuidado pela
humanidade. Ele não é hostil, desafiante, rebelde, ressentido ou egoísta.

Ele quer que todos nos, finalmente, venhamos a entender o seu caminho de vida. Ele quer
que saiamos do nosso caminho para vivermos no seu caminho de amor e misericórdia.
Essencialmente, arrependimento a tudo isso.

Tudo começou no Éden

Quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou fisicamente perfeitos. Eles foram criados à
imagem e semelhança de Deus (Gênesis 1:26-27). E tudo que se relacionava com eles era “muito
bom” (versículo 31).

Eles foram feitos do pó da terra (Gênesis 2:7; 3:19). E tinham uma vontade natural de
cuidar de si mesmos. Deus atribuiu este cuidado aos seres humanos para que tivessem interesse
natural no seu próprio bem-estar, nas suas vidas ou corpos físicos.

Em nenhuma parte da Bíblia Deus declara errado que alguém se estime a si mesmo,
“Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como também o
Senhor à igreja”, Efésios 5:29. Fomos ordenados a amar ao próximo como a nós mesmos
(Mateus 19:19; 22:39; Marcos 12:33; Efésios 5:28). E só quando nós amamos a nós mesmos
além do normal, e em prejuízo dos outros, que se torna pecado.

Quando Adão e Eva foram criados, sua natureza parecia neutra em relação a Deus, e não
antagonista. Nem havia qualquer tendência projetada ou programada para obedecê-lo. A Bíblia
indica que eles eram, no momento de sua criação, humildes e dóceis, como criancinhas (Mateus
18:3-4).

Deus deu a Adão e a Eva instruções básicas no Seu caminho de vida - o caminho do
Seu governo com base na Sua lei, o caminho de servir e de participar. Ele também chamou-
lhes a atenção sobre as consequências de comer do fruto da arvore do conhecimento do bem
e do mal.

Então o Diabo surgiu. E sutilmente enganou Eva, persuadindo-a a não acreditar no que
Deus dissera, induzindo-a a comer do fruto proibido. Adão também comeu do fruto (Gênesis 3:6,
17).

Ao comer do fruto da árvore do bem e do mal, Adão e Eva simbolicamente adotaram o
próprio conhecimento do que era bem e do que era mal - decidindo por si próprios o que é certo e
o que é errado. Ao agir assim, eles se rebelaram contra a autoridade de Deus, e pecaram. O
espírito e a atitude de rebelião de Satanás os influenciaram.

Foi assim que o pecado “entrou no mundo”: por um só homem, Adão (Romanos 5:12). E a
pena de morte passou a todos os homens; não por causa do pecado de Adão, nem por
hereditariedade, mas porque “todos [igualmente] pecaram” (mesmo versículo).
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Uma reviravolta

As palavras originais no hebraico e no grego, das quais “arrepender” e
“arrependimento” foram traduzidos, significam voltar - mudar de direção. E o verdadeiro
arrependimento é exatamente isso. É uma volta completa, da desobediência a Deus para a
obediência, para o amor e o espírito de cooperação com ele.

O verdadeiro arrependimento nasce de uma perfeita consciência de que nos rebelamos
contra o nosso Criador - contra o Seu caminho e a Sua justa lei. Significa que estamos
prontos, com a ajuda de Deus, a renunciar o pecado e acabar com a rebeldia para nos

submeter a Deus de todo o nosso coração e
entendimento.

O momento do arrependimento é o ponto
decisivo em nossas vidas. Quando chegamos
finalmente ao verdadeiro e completo
arrependimento, estamos preparados, em todos os
aspectos de nossa vida, para dizer: “Sim, Senhor,
seja feita a tua vontade”. Com o verdadeiro
arrependimento, nos tornamos totalmente pesarosos
e fartos dos nossos caminhos egoístas. Sentimo-nos
verdadeiramente arrependidos de nossos pecados -

preparados e dispostos a fazer uma mudança permanente. E o momento quando estamos
prontos para “voltar e tomar outro rumo” - para Deus.

O verdadeiro arrependimento é do coração

1. O verdadeiro arrependimento deveria ser uma experiência profunda, comovente e
sincera? Joel 2:12-13.

Comentário: Deus não aceita aqueles cujo “arrependimento” tem meramente uma aparência
exterior, sem uma verdadeira mudança de atitude. Leia outra vez o que Deus diz, “Ainda assim,
agora mesmo diz o SENHOR: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, e
com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao
SENHOR vosso Deus; porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande
em benignidade, e se arrepende do mal”, Joel 2:12-13.

2. Uma atitude sincera de arrependimento abre o caminho para um relacionamento intimo
com Deus para salvação? Salmos 34:18.

3. O arrependimento espiritual deve ser para com Deus? - “Testificando, tanto aos judeus
como aos gregos, a conversão a Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo”, Atos 20:21.

Comentário: O pecado é contra Deus. Arrepender-se significa estar humilhado e abatido
diante do pensamento de ter se rebelado contra o Deus Santo - é abominar a falsidade, a vaidade
e o egoísmo - para voltar, com tristeza profunda, para Deus, esperando misericórdia e perdão.
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4. O que disse Jó, finalmente, quando se despojou de sua autojustiça? Jó 42:5-6.

Comentário: “mas agora te vêem os meus olhos”, disse Jó. Pela primeira vez na vida, depois
de despido totalmente do seu egoísmo, Jó conseguiu tirar o seu pensamento egoísta,
compreendendo realmente o extraordinário poder e majestade de Deus. Jó percebeu então quão
pequenino ele era comparado ao Criador (capítulos 36 a 41). “Por isso me abomino e me
arrependo no pó e na cinza”, Jó 42:6.

Há quem pense que o arrependimento é meramente chegar a entender a verdade de Deus, ou
parte dela, e ser “bom” o bastante para aceitá-la. Isto não é arrependimento; é autojustiça - de
que também precisa arrepender-se.

Afinal de contas, todos nós temos de nos examinar como fez Jó. Precisamos de nos examinar
com os olhos de Deus. Pelo estudo da Palavra de Deus, começamos a entender que todos
estamos aquém da glória de Deus (Romanos 3:23), e urgentemente precisamos de Seu perdão e
de Sua ajuda.

Nesta altura, você pode perguntar: “Eu posso entender a necessidade do arrependimento,
mas como fazer para alcançá-lo?”.

Antes de tudo, você precisa entender que não pode, por si mesmo, criar um sentimento
profundo de repugnância aos seus pecados ou natureza pecaminosa. Então, como é possível a um
ser humano chegar a esse tipo de arrependimento? Como pode alguém começar a mudar de um
amor egoísta para o amor de Deus, isto é, começar a mostrar amor a Deus e ao próximo? Este
desejo de amar tem de vir do próprio Deus.

5. A bondade e a misericórdia de Deus é que levam alguém ao arrependimento? Romanos
2:4. Ele e paciente e amoroso quando leva alguém ao arrependimento? O mesmo versículo.

6. É Deus quem concede o arrependimento? 2 Timóteo 2:25. Veja também Atos 11:18.

Entrega incondicional a Deus

Arrependimento significa simplesmente desistir do seu caminho pelo caminho de Deus.
Significa entregar-se incondicionalmente para viver por toda a palavra de Deus. Sendo a Bíblia a
Palavra de Deus, isto significa viver por ela. Significa voluntária submissão à autoridade de

Deus, como expressa a Sua Palavra.

Uma vez arrependidos ou inteiramente entregues a
Deus, e batizados, Deus põe o Seu Espírito dentro de
nossa mente, o qual passa a influenciar na nossa maneira
de pensar e viver.

Mas o Espírito Santo não nos tira o livre arbítrio,
nem nos força a fazer coisa alguma, apenas nos guia em
direção à verdade de Deus, e nos dá a força espiritual
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para fazer a vontade dele.

1. Entregar-se a Deus significa também coloca-lo acima de todas as coisas? Mateus 10:37.
Isto inclui a própria vida? Lucas 14:26.

Comentário: “Aborrecer”, em Lucas 14:26, significa amar menos, como mostra a passagem
de Mateus 10:37.

2. Embora pareça um paradoxo, Jesus disse que quem se negasse a si mesmo, deixando o
seu velho caminho pecaminoso, e “perdesse” a sua vida por amor a ele, viveria? Mateus 10:39;
16:24-25.

Comentário: Jesus realmente fala de alguém que dá a sua vida em total obediência e serviço a
Deus. O arrependimento, a entrega a Deus, não quer dizer desistir de tudo que é bom. O
arrependimento é construtivo.

Categoricamente, o arrependimento não significa que devemos deixar de usar ou apreciar as
coisas materiais. Deus está interessado na atitude que temos em relação a essas coisas - se
buscamos, como nossa principal prioridade, o Seu reino e a sua justiça (Mateus 6:33).

Deus realmente deseja que prosperemos e sejamos saudáveis (3 João 2). Ele quer que
abandonemos somente as coisas que nos são prejudiciais e danosas física e espiritualmente. O
arrependimento e a conversão tornam possível o use inteligente da criação material de Deus
orientado por Sua lei e Seu Espírito.

3. A entrega a Deus é algo a que devemos dar somenos importância? Ou temos primeiro de

“calcular” o que fazer, entendendo, com profundidade, o que realmente essa entrega a Deus

requer? Lucas 14:27-30.

Precisamos recorrer à lei de Deus

1. Como podemos ser purificados do pecado, para sermos aceitos por Deus? É por
intermédio do sacrifício de Cristo, do Seu sangue derramado, que apaga os nossos pecados e nos
reconcilia com Deus? Romanos 5:8-10. O que precisamos fazer para que o sacrifício de Cristo se
aplique a nos? Atos 3:19.

2. São aqueles, cujos pecados foram perdoados, representados simbolicamente pela veste
branqueada pelo sangue de Cristo? Apocalipse 7:13-14.

3. É a roupa limpa e branca que simboliza a justiça que Deus requer dos que vão entrar no
Seu reino? Apocalipse 19:8. Como foi que o rei Davi, inspirado por Deus, definiu a “justiça” -
não foi claramente pela guarda dos Dez Mandamentos? Salmos 119:172.

4. Quem, segundo Paulo, será justificado diante de Deus, os ouvintes ou os praticantes da
lei de Deus? Romanos 2:13. Paulo esclareceu que o perdão imerecido de nossos pecados,
embora recebido pela grata de Deus, através da fé no sacrifício de Cristo, não desobriga o
cristão a guardar a lei de Deus? Romanos 3:31. Leia também todo o capítulo 6.
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5. Que disse Jesus ao jovem rico que queria a vida eterna? Mateus 19:16-17. Cristo
enumerou alguns dos mandamentos para deixar suficientemente claro que de fato se referia aos
Dez Mandamentos? Versículos 18-19.

6. A lei de Deus é comparada a um espelho espiritual que reflete os nossos pecados? Tiago
1:22-25; Romanos 7:7.

Comentário: A lei de Deus é um espelho espiritual através do qual se pode ver e descobrir a
mancha espiritual, o pecado, na mente e no coração. O espelho não culpado pela presença da
mancha, ou pelo mal que ela possa causar. A função do espelho a lei, é mostrar a mancha, para
que se possa fazer alguma coisa para removê-la (arrepender-se do pecado e limpar-se), ficando
livre dos temores, do infortúnio e da pena do pecado - da servidão do caminho de Satanás.

7. A lei de Deus é boa? Romanos 7:12. Ela é justa e santa? O mesmo versículo.

Comentário: A lei de Deus é o caminho da paz, da felicidade e da alegria. É uma lei perfeita,
dada por Deus à humanidade para fazer o homem feliz, e guiá-lo a vida abundante e completa,
tanto agora como por toda a eternidade. Os males que hoje a humanidade sofre não são causados
pela lei, mas pela transgressão a ela.

8. Como Jesus resumiu a lei de Deus? Mateus 22:36-40. Em que palavra podem se resumir a
lei de Deus e a sua observância? João 14:15; 15:10; 2 João 5-6; Romanos 13:8-10.

Comentário: Todo sentido ou propósito dos Dez Mandamentos é o amor, porque “Deus é
amor” (1 João 4:16). Jesus mostrou que a lei de Deus tem dois aspectos básicos. O primeiro nos
mostra como amar a Deus, que é o proposito dos primeiros quatro mandamentos. O segundo
aspecto nos mostra como amar o próximo - todos os seres humanos. Os últimos seis
mandamentos nos ensinam como fazer isso.

A chamada de Deus ao arrependimento

1. Que mensagem de advertência enviou Deus, pelo seu profeta Ezequiel, aos descendentes
de Israel? Ezequiel 33:7-11. De que caminhos o povo tinha de se converter? Versículos 9, 11;
Provérbios 14:12. Deus usou também Zacarias para proclamar igual arrependimento? Zacarias
1:2-4.

2. Que mensagem Deus entregou a João para proclamar na Judéia? Mateus 3:1-8. Note
especialmente os versículos 2 e 8.

3. Qual foi a mensagem de Jesus desde o princípio do seu ministério? Marcos 1:14-15;
Mateus 4:17; Lucas 13:1-5. Os discípulos de Cristo tinham de pregar a mesma mensagem?
Mateus 10:7. Jesus disse que o arrependimento seria pregado em todas as nações? Lucas 24:46-
47.
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4. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de
Cristo (Atos 2:1-4), que mensagem Deus inspirou para que Pedro pregasse a multidão
reunida em Jerusalém? Atos 2:37-38. Pedro continuou a pregar o arrependimento? Atos 3:19.

5. A Bíblia mostra que não ha exceções, mas que todos têm pecados dos quais precisam
arrepender-se? 1 João 1:8-10; Romanos 3:23; 5:12 Eclesiastes 7:20.

6. Deus ordena especificamente que todas as pessoas em toda parte se arrependam? Atos
17:30.

7. O que atrai sobre si mesmo o que recusa a se arrepender? Romanos 2:5. Qual a
advertência solene de Jesus para ele? Lucas 13:3, 5.

Cuidado com o falso arrependimento

As escrituras estudadas ate agora claramente nos mostram que o arrependimento é um passo
para se herdar o reino de Deus. Aprendemos, que o arrependimento verdadeiro não meramente
uma questão de sentimentos e emoções. E uma questão da mente tanto quanto das emoções.

1. Poderia alguém, realmente adorar a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, e apesar
disso não entrar no seu reino? Mateus 7:21. Como é que algumas pessoas se enganam quando
pensam que estão adorando a Deus? Mateus 15:7-9. Então, quem entrará no reino de Deus?
Mateus 7:21, última parte.

Comentário: Observe o que Jesus tornou a dizer a respeito daqueles que pensam que estão
adorando, mas que realmente estão seguindo as doutrinas dos homens, “Em vão, porém, me
honram, Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o
mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens... Bem invalidais o mandamento de Deus
para guardardes a vossa tradição”, Marcos 7:7-9.

Os seres humanos preferem ficar quase sem fazer nada a se entregarem a Deus. Nos dias de
Cristo algumas pessoas substituíram e acrescentaram suas próprias opiniões e tradições a lei de
Deus. Desde então, os homens tem declarado que os mandamentos de Deus são nulos e sem
valor, e se iludem ao pensar que podem receber a salvação por meio de uma experiência
emocional.

A natureza humana deseja ser justa, mas não quer necessariamente fazer o que é justo.
Frequentemente muitas pessoas dizem: “Bem, é assim que eu entendo” - e colocam sua
concepção de justiça acima da Bíblia. Se isso lhes “parece justo”, para elas torna-se lei.

Um outro meio pelo qual Satanás vem enganando milhões de pessoas sobre o
arrependimento e a salvação é a penitência. A Bíblia claramente mostra que não é a quantidade
de ações humanas que pode levar ao perdão do pecado. Até mesmo as leis do sacrifício do
Antigo Testamento não podiam levar ao arrependimento e limpar a consciência. Elas eram
apenas tipos simbólicos, que ilustravam o sacrifício supremo pelo pecado, Jesus Cristo, que viria
muito tempo depois, para morrer pelos pecados da humanidade (Hebreus 9:9-14; 10:4-10).



Arrependimento ou Morte!

http://www.osmisteriosdedeus.com 11

Simplesmente não há uma maneira pela qual possamos expiar os nossos pecados. Os
rosários, as indulgências, os jejuns, ou a flagelação do corpo, ou outra forma qualquer, não
apagam a culpa do pecado. Ninguém pode evitar a pena do pecado, a morte, pela autopunição.
Somente o sacrifício de Cristo pode pagar esta pena.

2. O apóstolo Paulo descreveu como seria a sociedade nos “Últimos dias”? 2 Timóteo 3:1-5.
Especialmente o versículo 5.

Comentário: Muitas pessoas dizem ser religiosas. Elas têm uma “aparência de piedade”.
Mas, como esses versículos claramente mostram, elas estão impregnadas das mesmas atitudes e
práticas que fizeram deste mundo o que ele é hoje - um “século mau [mundo perverso]” (Gálatas
1:4). Este não é o arrependimento que vem de Deus.

Deus exige uma inversão total de direção de onde estamos indo. Em outras palavras, Deus
quer que nos arrependamos totalmente, saindo dos caminhos que parecem direitos, segundo o
raciocínio humano - e que nos voltemos e passemos a seguir inteiramente o caminho de Deus
revelado na Bíblia.

3. Que mais Deus diz com referência a este mundo perverso ao qual todos somos parte? I
João 2:15-17. Que deveríamos fazer com relação a este mundo? Romanos 12:2.

Comentário: Deus quer que saiamos deste mundo, e abandonemos os seus hábitos errôneos.
Não mais nos conformando com os seus caminhos, que são contrários a Deus, temos de nos
tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, permitindo que o Espírito Santo nos renove a mente.

4. Qual é o resultado deste tipo de tristeza ou “arrependimento” deste mundo? 2 Coríntios
7:10, última parte. Mas que espécie de dor, causada pelo pecado, Deus aceita, e para onde ela nos
leva? Versículo 9, a primeira parte do versículo 10 e o versículo 11.

Comentário: Algumas pessoas acreditam que o remorso temporário por causa dos erros
passados - sem uma verdadeira mudança no modo de viver - é tudo que é preciso para o
arrependimento e a salvação.

Deus diz que tal “arrependimento” é totalmente inaceitável, e leva apenas a morte.

O verdadeiro arrependimento, aos olhos de Deus, é algo muito maior do que uma
“experiência” emocional e temporária. O verdadeiro arrependimento, “a tristeza segundo Deus”,
abrange uma completa e permanente reviravolta em nossos pensamentos e obras.

A conversão de Moisés

1. Que tipo de atitude Deus esta procurando numa pessoa? Isaías 66:2; Salmos 25:9.

2. Que tipo de homem era Moisés? Números 12:3. Sabendo que tipo de homem era Moisés,
o que Deus tinha em mente fazer com ele, por causa da desobediência de Israel? Êxodo 32:9-10.



Lição 6

http://www.osmisteriosdedeus.com 12

3. Moisés sucumbiu à vaidade (como muitos de nós teriam feito), quando Deus lhe disse, “e
eu farei de ti uma grande nação”, Êxodo 32:10? Qual foi a sua reação? Versículos 11-13. Ele
foi, na verdade, responsável pela mudança do pensamento de Deus? Versículo 14.

Comentário: Mansidão não é fraqueza, como tantos supõem erroneamente. É o oposto de
arrogância, de vaidade e egoísmo. Mansidão é a atitude de uma mente arrependida e convertida.
Moisés era muito manso, mas indiscutivelmente não era fraco. Ele era forte, tanto fisicamente
como espiritualmente.

O Moisés convertido estava mais preocupado com o bem dos outros do que com o seu
próprio. Sua vida estava verdadeiramente centralizada em Deus (Números 14:11-20 - não deixe
de ler estes versículos).

4. Mas Moisés sempre foi manso e humilde? O que diz Atos 7:22 sobre ele? Em princípio
ele pensou que poderia libertar Israel pelo seu próprio poder? Versículos 23-25. Que teve Deus
de fazer para humilhá-lo? Versículos 26-30.

Comentário: Moisés foi educado em todo o conhecimento do Egito e era membro da corte do
Faraó. Ele era filho adotivo da filha do Faraó (Atos 7:20-21; Êxodo 2:10) e “poderoso em suas
palavras e obras” (Atos 7:22). Ele confiava em si mesmo.

Foi daí que Deus começou a lidar com a arrogância de Moisés que, no alto de seu orgulho e
glória, foi abatido. Foi Deus quem, por meio de circunstâncias especiais, o forcou a fugir para o
deserto para levá-lo a conversão. Ali, durante quarenta anos, ele foi treinado por um homem que
conhecia o verdadeiro Deus (Êxodo 2:15-21; todo o capítulo 18).

Quando Moisés tornou-se manso e humilde, Deus lhe mostrou que ele afinal podia libertar
Israel. Mas ele teria de fazê-lo por meio do poder de Deus, não do seu próprio.

Todos nós precisamos também, em algum ponto de nossa vida, vir a reconhecer a nossa
própria e total insignificância, e a necessidade de confiar totalmente em Deus - como fez Moisés,
Jó, Daniel, Paulo, e outros tantos homens e mulheres cujos exemplos estão registrados na Bíblia.

O arrependimento sincero do rei Davi

O antigo rei Davi é um dos principais exemplos de quem
sinceramente se arrependeu dos seus pecados. Provavelmente, um
caso bem conhecido de sua vida é o de quando ele cobiçou
Batseba, a esposa de Urias, um dos oficiais de seu exército. Ele
cometeu adultério com ela, resultando em gravidez. Então, para
afastar a suspeita de si, tentou fazer com que Urias parecesse ser o
pai (veja 2 Samuel 11).

Nada conseguindo, ele ordenou que Urias fosse colocado na frente de batalha, e
deliberadamente fosse abandonado pelo exército, para que fosse morto. Davi tornou-se assim um
homicida aos olhos de Deus (2 Samuel 12:9). Ele cometeu um grande pecado.
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Mas quando caiu em si, e percebeu o que havia feito, arrependeu-se profundamente,
confessando sua culpa, “E disse Natã a Davi: Também o SENHOR perdoou o teu pecado; não
morrerás”, 2 Samuel 12:13.

A atitude sincera e profunda de arrependimento de Davi reconciliou-o com Deus. O Salmos
51 mostra uma atitude de completo quebrantamento por causa de seus pecados. (Não deixe de ler
todo o Salmo).

1. Davi tentou justificar seus pecados, ou atenuar os fatos? Ou os confessou livremente?
Salmos 51:1-3.

2. O que Davi pediu a Deus por ele? Versículos 2, 7. Compare com Isaías 1:16-18.

Comentário: O hissope, uma pequena planta ou arbusto, era usado em cerimônias que
exigiam o sangue espargido ou salpicado (Levítico 14:4-7; Êxodo 12:22) para retratar o perdão
dos pecados. Assim Davi pediu perdão a Deus, e que o limpasse espiritualmente.

3. Davi admitiu que era culpado de muitos pecados? Salmos 51:9. Admitiu que a sua atitude
era injusta para com Deus? Versículo 10.

4. Ao reconhecer sua culpa, Davi lançou-se à misericórdia de Deus? Versículo 1.

Comentário: Davi não procurou minimizar os seus pecados. Não tentou justificá-los. Não
tentou atenuá-los com explicações, nem mesmo tentou culpar alguém mais.

Pelo contrário, ele ficou horrorizado com o que fez e, simplesmente, se prostrou diante de
Deus, implorando a Sua misericórdia e perdão. Ele confessou o que fez, o que ele era, e pediu a
Deus que o purificasse espiritualmente.

Essa é a primeira atitude que devemos ter quando nos arrependemos de nossos pecados.

Davi foi uma das poucas pessoas, nos tempos do Antigo Testamento, a quem Deus deu o
Espírito Santo (Salmos 51:10-11; 1 Samuel 16:13), porque o Espírito de Deus não estava
ainda disponível (João 7:38-39), exceto para alguns aos quais Deus chamara para um
propósito especial.

Assim Davi, um homem segundo o coração do próprio Deus (Atos 13:22), na vinda de
Cristo, será ressuscitado e feito imortal para governar como rei sobre Israel, (Jeremias 30:9).

Você está realmente arrependido?

Você já chegou a certo ponto de sua vida onde quis deixar de andar contrariamente a Deus e
render-se totalmente a Ele?
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Você já chegou ao ponto de perceber por si mesmo como realmente você é - como Deus o
vê?

Você já se avaliou a si mesmo, por meio dos Dez Mandamentos, ampliados por toda a
Palavra de Deus, para perceber onde está a sua deficiência? Você está disposto a guardar todos
os mandamentos de Deus?

Você já clamou a Deus pelo perdão misericordioso, como fez Davi? Você já começou a
mudar suas atitudes, seus pensamentos, suas ações e seus caminhos? Já se arrependeu
profundamente e deu uma volta completa em sua vida?

Leia o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13:5, “Examinai-vos a vós mesmos, se
permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos”. O profeta João disse aos fariseus e saduceus,
“Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento”, Mateus 3:8.

Como pode você examinar-se - ou provar-se - a si próprio? Simplesmente, comparando a
sua vida, os seus pensamentos, as suas palavras e ações com a Palavra de Deus.

Os olhos de Deus estão sobre os que possuem um espírito contrito e manso - sobre os que
tremem diante da espada de dois gumes, que é a Palavra de Deus. Deus reconhece a atitude de
arrependimento - o espírito quebrantado, humilde, que procura o perdão e a misericórdia. Ele
honrará verdadeiramente a todos os que se afastam das obras e ações que a Sua Palavra define
como pecado.

O verdadeiro arrependimento requer uma permanente mudança de direção. É uma entrega
total ao caminho do qual não há retorno.

Você se arrependeu realmente?


