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O poder do arrependimento 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas                
transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo               
reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti,                
pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei                     
que sou pecador desde que nasci; sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a                 
verdade no íntimo; e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro;                
lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que                    
esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria               
em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da                   
tua presença nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e                 
sustenta-me com um espírito pronto a obedecer - Salmos 51.1-12 

ESTUDO 
Hoje em dia estamos mais atentos à contaminação. Contaminamos nossa mente           

e por vezes ignoramos que ela deve ser limpa. Nós fazemos isso através do              
arrependimento, da confissão (Pergunta 1). 

No Antigo Testamento, a mensagem principal dos profetas era uma mensagem           
de arrependimento. Deus levava essa prática tão a sério que, por exemplo, o profeta              
Isaías quando falou sobre arrependimento para a nação de Israel, Deus o levou a              
andar por um tempo nu e dizia “é assim que vocês estão na presença de Deus”. Com                 
Oséias, por exemplo, ele se casou com uma prostituta. A vida do profeta se tornava a                
sua mensagem (Pergunta 2). 

No Novo Testamento, João Batista prepara o caminho do Senhor e, no            
deserto, sua mensagem era de arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi            
sobre arrependimento, assim como a primeira mensagem de Pedro. Não podemos           
contestar a importância da prática do arrependimento (Pergunta 3). 

No Antigo Testamento, arrependimento é disposição de coração e mente para           
mudar. Mudança de conduta pessoal. Também pode significar conversão, volta,          
retorno à presença de Deus. O arrependimento exige um posicionamento. (Pergunta           
4). 

Romanos 3.23 a condição de pecado do homem é o que leva a essas práticas,               
que o prende a isso. Se o pecado nos levou a essa condição, o arrependimento nos                

 



 
 

leva ao perdão de Cristo. Não podemos permanecer presos a isso e negligenciar             
nossa vida de santidade (Pergunta 5).  

Atos 3.19 a prática do arrependimento nos leva de volta ao lugar que Deus quer               
que estejamos. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Através do          
arrependimento, Jesus tira de nós o fardo do pecado e o peso da culpa. O               
arrependimento é o mover diário e é a palavra de Deus que confronta o pecado               
(Pergunta 6). 

Nosso pecado não é problema para Deus, o problema para Deus é nossa falta              
de arrependimento e confissão. Chore o seu pecado! 

Sugestão: Ler 2Crônicas 33 e meditar na história de Manassés.  

PERGUNTAS 

1. O que você entende como pecado? E por arrependimento? 

2. O quão sério você leva o arrependimento? 

3. Como o arrependimento pode se manifestar na vida daquele que já teve            
um encontro com Jesus? 

4. Você tem alguma dificuldade de se posicionar ou de permitir que Deus            
transforme sua mente? 

5. “Apostar e jogar jogos de azar, visitar sites pornográficos, pegar coisas           
que não eram suas, mentir, xingamento, brigar com alguém fisicamente,          
usar drogas ilícitas, bebedeiras, relações sexuais ilícitas”. Em relação à          
ética cristã, condenar essa práticas é algo sensato ou exagerado? Por           
quê? 

6. Você entende que em Cristo todo peso de condenação vai embora? Você            
está vivendo essa realidade ou ainda se sente culpado pelo pecado? 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração online - Domingo às 18 h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h e 20 m. 

 


