ARREPENDIMENTO
Texto: Mt 3.1,2 “ Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, 2
dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.”

Introd. O arrependimento é uma contrição, uma insatisfação causada pela violação às leis
divinas. O verdadeiro arrependimento implica em mudança de atitude. Exige confissão de
pecados e humildade.
I. POR QUE DEVE O HOMEM ARREPENDER-SE?
1.Porque Deus ordenou a todos os homens:“Mas Deus, não levando em conta os tempos
da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam”(At 17.30).
2. Porque Cristo veio pregar o arrependimento: “Desde então começou Jesus a pregar, e
a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus” (Mt 4.17).
3. Por que os apóstolos falaram da sua importância: “Arrependei-vos, pois, e converteivos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, da
presença do Senhor” (At 3.19).

II. QUE SIGNIFICA O ARREPENDIMENTO?
1. Um retorno para Deus: “Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por
um só pecador que se arrepende”(Lc 15.10).
2. Um abandono do pecado: “Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde, e convertei-vos de todas as vossas transgressões,
para que a iniqüidade não vos leve à perdição. 31 Lançai de vós todas as vossas transgressões que
cometestes contra mim; e criai em vós um coração novo e um espírito novo; pois, por que morrereis,
ó casa de Israel, 32 Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus; converteivos, pois, e vivei,” (Ez 18.30-32).
3. Um passo para a salvação “Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a
salvação, o qual não traz pesar; mas a tristeza do mundo opera a morte” (2 Co 7.10).

III. QUANDO DEVE O HOMEM ARREPENDER-SE
1. Enquanto é tempo “E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos! se deveras atentares
para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres
um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará
navalha. De modo que Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel;
porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor (Hb 12.16,17).
2. Hoje é o dia aceitável “ No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; eis
aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação (2 Co 6.2).
3. Agora é a hora da salvação “ No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri;
eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação” (2 Co 6.2).
Pelo que, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 8 não endureçais os vossos
corações (Hb 3.7,8).
Conclusão: O arrependimento promove alegria no céu, alegria na igreja e alegria no coração do
pecador.

