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LIÇÃO 2 
O Homem Muda a Direcção da Sua Vida: O Arrependimento 

 
     Havia uma vez um rapazinho que gostava muito de doces, especialmente bolos e bolachas. Um dia 
a mãe fez bolachas e disse-lhe: “Filho, não quero que comas bolachas, até depois do almoço”. As 
bolachas eram realmente deliciosos e ele queria algumas. Com o passar do tempo o seu desejo 
aumentou tanto que, finalmente, ele entrou na cozinha e abriu a vasilha, tirando três bolachas. 
Infelizmente, quando ele tentou recolocar a tampa, virou a vasilha e partiu-a. Quando a mãe entrou na 
cozinha para ver o que tinha acontecido, o menino sabia que ia ser castigado. “Desculpa mãe”, disse 
ele. “Não me castigues, por favor”. Ela mostrou uma certa tolerância, mas também bastante firmeza 
quando respondeu, “Sei que lamentas muito por causa do que aconteceu, não porque desobedeceste, 
mas porque eu te apanhei a desobedecer”. 
    O rapaz não estava arrependido, mas sentia remorso por causa das consequências do seu acto. Nesta 
lição vai aprender a diferença entre o verdadeiro arrependimento e uma preocupação com as 
consequências do pecado. Vai admirar-se ao compreender como o arrependimento inicia o processo de 
unir o Deus santo e bondoso ao homem pecador. Vai também valorizar mais a obra consoladora do 
Espírito Santo, que traz o homem ao arrependimento. 
 
Sumário da Lição 
NATUREZA DO ARREPENDIMENTO 
     Definição do Arrependimento 
ASPECTOS DO ARREPENDIMENTO 
A SUA RELAÇÃO COM A RESTITUIÇÃO 
A SUA ÊNFASE NO NOVO TESTAMENTO 
     Uma Mensagem Contínua 
     Quem Deve Arrepender-Se 
EXPERIÊNCIA DO ARREPENDIMENTO 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Explicar porque o arrependimento é necessário à salvação. 
2. Analisar os aspectos do arrependimento e explicar a importância de cada um deles. 
3. Descrever a experiência do arrependimento e os seus resultados. 

 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude com cuidado o sumário da lição e leia todos os objectivos. 
2. Leia Lucas 5:11-24 várias vezes. 
3. Aprenda o significado das palavras-chave que não conhece. 
4. Estude o texto da lição e responda às perguntas assim como fez na Lição 1. 
5. Faça o auto-teste do final da lição. 
 
Palavras-Chave 
arrependimento   
mérito 
renúncia 
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A NATUREZA DO ARREPENDIMENTO 
 
     Na primeira lição aprendemos que Deus providenciou a salvação para todos. Através da morte 
remidora de Cristo, Ele abriu o caminho para o homem voltar para Ele. Vimos também que a salvação 
oferecida por Ele satisfaz todas as necessidades espirituais, leva-nos a uma vida abundante, grande 
paz, gozo supremo e, finalmente, à vida eterna. Para que este maravilhoso processo da salvação possa 
começar, o homem tem que responder à oferta de Deus e a sua resposta começa com o 
arrependimento. 
     O título desta lição sugere que o arrependimento resulta em mudança. Para certas pessoas, o 
arrependimento sugere uma mudança incómoda, porque querem continuar a viver de uma maneira 
egoísta. Outras pessoas estão desesperadas, sem direcção na vida e para elas o evangelho oferece uma 
mudança desejável e refrescante: paz, liberdade dos receios e uma esperança eterna. Para que estas 
pessoas possam conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo que transforma os desesperados, desperta os 
descuidados e produz vidas frutíferas, então, o arrependimento deve ser proclamado. O 
arrependimento é absolutamente necessário à salvação (Lucas 13:2-5). Quando ele se junta com a fé, o 
resultado é a conversão. 
 
Definição do Arrependimento 
Objectivo 1. Reconhecer o significado e identificar exemplos do arrependimento. 
 
     Um rapazinho definiu o arrependimento assim: “É sentir bastante para deixar de fazer o que se está 
a fazer”. Como uma moeda, o arrependimento tem duas faces. 
 
1. Um é o acto de reconhecer e de abandonar o pecado, confessando-o a Deus. 
2. Na outra vemos que é mais do que abandonar o pecado, significa um verdadeiro       
    afastamento do pecado! 
 
     O arrependimento também inclui a ideia de sentir pena ou sentir tristeza, e de se consolar a si 
mesmo. Além disso, o arrepender-se quer dizer “voltar a, mudar de direcção”. Nesse caso o 
arrependimento indica a ideia de uma mudança de propósito. 
 
1. Indique a definição mais completa de arrependimento. O arrependimento é: 
a) sentir remorso pelos pecados. 
b) abandonar o pecado porque está a causar tristeza a alguém. 
c) reconhecer o pecado, sentir remorso e afastar-se completamente dele. 
 
     Ao estudar o conceito de arrependimento, reparará nalguns versículos que dizem que Deus “se 
arrependeu” de alguma acção. Vamos examinar o significado desta expressão. 
 
2. Descubra por que Deus “se arrependeu”. Repare bem nas palavras usadas para descrever a sua  
mudança de pensamento. 
 
a) Génesis 6:5-7 ____________________________________________________________________ 
 
b) Êxodo 32:7-14 ___________________________________________________________________ 
 
c) 1 Samuel 15:11 ___________________________________________________________________ 
 
     Estes versículos mostram que Deus sentiu agonia e tristeza por causa das atitudes e do 
comportamento do Seu povo, cuja desobediência a Ele e rebelião contra as leis divinas causaram 
mudança no Seu pensamento. 
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3. Leia Salmo 147:5; Provérbios 15:11; Isaías 46:10; Hebreus 4:13. O que é que eles nos ensinam em  
relação a Deus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Aprendemos na Bíblia, que Deus sabia desde o início como as pessoas responderiam à Sua graça e 
ao Seu plano revelado. A natureza pecaminosa do homem, sob a influência de Satanás, nunca pode 
produzir o carácter justo e santo que Deus deseja, e até exige, do Seu povo. Vemos no Velho 
Testamento que, depois de criar o homem, Deus escolheu a nação de Israel e também escolheu Saul 
para ser o primeiro rei. Deus não determinou, porém, como cada um responderia à Sua graça, embora 
soubesse qual seria a sua resposta. Cada indivíduo teve a oportunidade de responder afirmativamente, 
mas nem todos fizeram assim. Na Lição 5 trataremos mais profundamente da omnisciência de Deus. 
     Devemos lembrar que a natureza de Deus é imutável. Tudo o que Ele faz é de acordo com a Sua 
natureza. Assim, quando Deus disse a Nínive que em 40 dias seria destruída (Jonas 3:4), vemos a Sua 
justiça e equidade imutáveis. Porém, quando Nínive se arrependeu as outras qualidades imutáveis de 
Deus – misericórdia e longanimidade – manifestaram-se e Ele arrependeu-se do Seu propósito de 
destruir a cidade. É evidente neste exemplo que não foi Deus que mudou e sim o povo de Nínive. As 
Escrituras que falam no arrependimento de Deus podem ser interpretadas desta forma. 
 
4. O arrependimento discutido nesta lição é: 
a) a acção de Deus baseada exclusivamente na Sua autoridade. 
b) a resposta de Deus ao fracasso do homem. 
c) o propósito imutável de Deus de julgar, castigar e destruir o homem. 
 
     No Novo Testamento, vemos exemplos claros do arrependimento. Em Mateus 21:28-31, Jesus 
apresenta a parábola dos dois filhos. O pai pediu ao filho mais velho que fosse trabalhar na vinha e 
este respondeu, dizendo que não iria. Porém, depois mudou de ideias e foi. A palavra grega usada aqui 
para significar uma mudança de pensamento, também significa “sentir remorso, experimentar uma 
mudança de atitude”. Outras palavras usadas significando arrependimento, dão-nos a ideia de alguém, 
que já chegou a um ponto de vista diferente. Esta pessoa experimentou uma mudança na sua ideia e no 
seu coração. Reconheceu os seus erros e as suas falhas, sentiu um verdadeiro remorso por causa deles 
e dispôs-se a abandoná-los. Uma pessoa que se arrepende, portanto, mostra uma atitude diferente em 
relação ao pecado e a Deus. 
     O arrependimento pode incluir um espírito de tristeza (Lucas 18:13) e um espírito quebrantado 
(Salmos 51:17). Quando alguém se arrepende, pode ficar muito chocado e sentir horror pelos seus 
pecados. Alguns, como Pedro (Lucas 22:62) são capazes de chorar amargamente. O que é de máxima 
importância, porém, é que a pessoa confesse os seus pecados e resolva abandoná-los. Não se pode 
comparar o sentimento emocional a uma verdadeira confissão e abandono do pecado. 
  
5. Segundo o Novo Testamento, o arrependimento representa: 
a) a resposta emocional do pecador perante a sua culpa. 
b) o remorso pelos pecados já cometidos e uma mudança de atitude em relação a eles e a Deus. 
c) principalmente uma mudança de atitude, mas não de comportamento. 
 
     O arrependimento envolve um remorso divino pelo pecado. O remorso de um pecador realmente 
arrependido envolve grande tristeza, não porque será castigado, senão pelo pecado terrível contra um 
Deus santo de grande amor e graça. Paulo fala deste tipo de remorso aos coríntios: “Porque a tristeza 
segundo Deus opera arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do 
mundo opera a morte” (2 Coríntios 7:10). 
     Embora seja muito importante reconhecer o seu pecado e confessá-lo, é de igual importância 
abandoná-lo totalmente. Lembre-se do remorso sentido pelo menino que desobedeceu a mãe e partiu a 
vasilha das bolachas. O que ele sentiu não foi um verdadeiro arrependimento, pois ele não tinha 
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nenhuma intenção de resistir no futuro à tentação de satisfazer o seu desejo de comer doces. 
Arrepender-se, portanto, significa abandonar o pecado. 
 
6. RESPOSTA BREVE. Indique o que os arrependidos abandonaram. 
 
a) 1 Tessalonicenses 1:9 ______________________________________________________________ 
 
b) Actos 14:13-15 ___________________________________________________________________ 
 
c) Actos 26:18 ______________________________________________________________________ 
 
     O arrependimento não é apenas sentir remorso pelas más acções. Para um verdadeiro 
arrependimento deve haver um afastamento total do pecado. Por exemplo, Paulo é apanhado a copiar 
no exame. O professor castiga-o dando-lhe um zero como nota. Ele sente muito não ter passado no 
exame só por causa de ter sido apanhado a copiar. O seu remorso não o dirige ao arrependimento, pois 
está pronto para copiar de novo na primeira oportunidade que tiver. Maria também copiou no exame. 
Ela, porém, sente um verdadeiro remorso na sua consciência. Vai ao professor, confessa a sua 
desonestidade e diz que está disposta a submeter-se ao castigo. Ela realmente arrependeu-se, porque 
mostrou desejo de não enganar no futuro. Alguém já disse, “O céu está cheio de pessoas arrependidas 
que antes eram pecadoras. O inferno está cheio de pessoas que sentem muito remorso. Não basta 
apenas sentir remorso por causa das más acções. Para ser perdoado e sentir a alegria que vem com o 
perdão, é necessário arrepender-se”. 

 
7. Faça a distinção entre um exemplo de arrependimento verdadeiro (AV) e um de simples remorso  
(SR). 
 
_____ a) Um pai bêbado conduz o seu carro numa estrada muito movimentada. Acontece um acidente,  
               o filho morre e duas outras pessoas ficam muito feridas. O pai sabe que é culpado pela     
               tragédia e sente muito remorso e tristeza. Decide esquecer o ocorrido voltando a beber. 
_____ b) Alfredo, juntamente com um grupo de delinquentes juvenis, agride certo homem até este  
               morrer. Alfredo sente muito remorso na sua consciência por causa do que fez. Reconhece a  
               maldade do seu crime e confessa a sua participação à polícia. Ele também decide sair do  
               grupo de delinquentes. Durante um ano tem que prestar contas à polícia e seguir as suas  
               instruções. Alfredo começa a viver segundo a lei. 

 
     Na pergunta 7, viu uma grande diferença entre aquele pai bêbado e o jovem Alfredo. O pai sentiu 
muito remorso por causa do seu pecado mas, mesmo assim, continuou a fazer aquilo que causou o 
acidente trágico. Ao contrário, Alfredo não sentiu apenas remorso, ele reconheceu os seus erros e 
tomou uma decisão que causou uma grande mudança nas suas atitudes. Saiu da sua vida criminosa e 
começou a viver honestamente. 
     Em Lucas 16:19-31, vemos o homem rico no inferno pedindo que alguém tenha pena dele. Ele 
sente muito remorso e tristeza, mas já é tarde demais para se arrepender. Aqueles que não se 
arrependem agora, vão um dia, no futuro, chorar de tristeza e amargura (Mateus 13:42-50;            
Lucas 13:28) porque não haverá mais oportunidade para arrependimento. Um dia pedirão que as 
rochas, as montanhas caiam em cima deles para os esconder do julgamento de Deus             
(Apocalipse 6:16-17), porque não se dispuseram a abandonar os seus pecados. 
     O remorso sem uma verdadeira mudança de atitude apenas conduz ao desespero. Porém, o 
verdadeiro arrependimento, que é o remorso divino, leva à salvação (2 Coríntios 7:10) e envolve uma 
mudança de mente e de coração. O remorso pelas nossas falhas e erros, quando não é acompanhado de 
uma mudança de coração, apenas nos faz prestar atenção ao nosso próprio pecado. Este tipo de 
remorso faz com que nos odiemos a nós mesmos, ao mesmo tempo que continuamos no pecado. Por 
outro lado, o arrependimento abre bem a porta da misericórdia e do perdão de Deus. O verdadeiro 
arrependimento ajuda-nos a ver além da nossa condição miserável e infeliz até à cruz de Cristo, onde 
há liberdade, luz e vida. 
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8. Escolha a afirmação que melhor explique o que é o arrependimento, segundo a Palavra de Deus. 
a) Uma pessoa sente-se vencida pela fraqueza e pelos erros. É culpada de pecados de omissão e de  
    acção contra a lei. Sente-se mal e odeia-se. Ela tenta praticar mais boas obras para cobrir os seus  
    pecados. 
b) Uma pessoa reconhece que não está a cumprir as leis de Deus. Vê a maldade dos seus pecados e  
    sente muito remorso. Confessa os seus pecados e toma a decisão de não mais os cometer. 
 
     No exemplo da alínea a), vemos uma tendência que tem causado muito desentendimento, sobre a 
verdadeira natureza do arrependimento. Referimo-nos ao erro de pensar que é possível obter o favor 
de Deus através das boas obras. Como já descobrimos, o arrependimento junto com a fé em Cristo 
produz a conversão. Não são as boas obras que nos salvam. Pois não há nada que possamos 
acrescentar à obra remidora de Cristo. Além disso, uma pessoa pode praticar muitas boas obras sem 
nunca abandonar o seu pecado. No verdadeiro arrependimento o pecador tem que reconhecer os seus 
pecados, abandoná-los, confessá-los a Deus e afastar-se completamente deles. É só assim que os 
pecados podem ser perdoados e que a pessoa pode gozar os benefícios da salvação de Deus. 
 

ASPECTOS DO ARREPENDIMENTO 
Objectivo 2. Identificar os três aspectos do arrependimento e explicar o seu significado.     
 
     O arrependimento segundo as Escrituras tem três aspectos: o intelectual, emocional e o volitivo. 
Para ilustrar estes aspectos vamos considerar o seguinte exemplo. Imagine que está a viajar num 
autocarro e, de repente, dá-se conta que entrou no autocarro errado e que está a ir em sentido contrário 
ao que desejava. Este reconhecimento resulta numa certa reacção intelectual e corresponde a uma 
pessoa que reconhece, através do ministério da Palavra de Deus, que não está bem com Deus. Fica 
perturbado ao descobrir que está a viajar para o destino errado e, talvez, até sinta medo. Estes 
sentimentos ilustram o aspecto emocional do arrependimento, que é a auto-acusação e o verdadeiro 
remorso por ter ofendido Deus (2 Coríntios 7:9-10). Deixa o autocarro errado e entra, o mais depressa 
possível, no certo. Esta decisão ilustra um acto volitivo. Pois decide voluntariamente mudar de 
direcção e começar a viajar com Deus. Esta ilustração mostra que o verdadeiro arrependimento afecta 
o intelecto, as emoções e a vontade da pessoa arrependida. 
 
9. COMBINAÇÃO 
 
_____ a) Envolve a decisão de mudar de direcção.   1. Intelectual   
 
_____ b) Trata do reconhecimento por parte da pessoa,    2. Emocional 

  de que não está reconciliada com Deus.     
_____ c) Envolve a mudança de atitude da pessoa em    3. Volitivo 

  relação aos pecados já cometidos. 
 
     O preço para abandonar os nossos pecados é grande: “... qualquer de vós que não renuncia a tudo 
quanto tem não pode ser meu discípulo” (Lucas 14:33). O arrependimento envolve cada parte das 
nossas vidas. Significa não só o reconhecimento do pecado e o remorso por causa dele, mas também 
uma mudança das nossas intenções para o futuro. Precisamos de abandonar o nosso caminho para 
seguir o caminho de Deus, vivendo em obediência a Ele e em comunhão com Ele. 
     Às vezes ouvimos mensagens que destacam o apelo de Jesus: “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28). Aquele que diz “Vinde...” no versículo 28, 
também diz no versículo 30: “Porque o meu jugo...”. Não podemos simplesmente aceitar Jesus Cristo e 
sermos salvos sem nenhuma outra responsabilidade. É impossível aceitar o Senhor como Salvador sem 
nenhum envolvimento do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa vontade. A totalidade do 
nosso ser é afectada: as afeições, os desejos e as intenções. Tem que ter uma submissão total ao 
senhorio de Cristo e uma aceitação completa do Seu jugo. 
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10. Explique como é que cada um dos aspectos está envolvido no arrependimento. 
 
a) Intelecto ________________________________________________________________________ 
 
b) Emoções ________________________________________________________________________ 
  
c) Vontade _________________________________________________________________________ 
 

A SUA RELAÇÃO COM A RESTITUIÇÃO 
Objectivo 3. Explicar a relação entre o arrependimento e a restituição. 
 
     Em Lucas 3:3-18, João Baptista prega as boas-novas ao povo e pede urgentemente que eles mudem 
os seus caminhos. No versículo 8 ele pede frutos dignos do arrependimento. O que João desejava eram 
provas que comprovassem a autenticidade do arrependimento. Devolver o que roubámos ou corrigir 
um erro cometido, é chamado de restituição. 
     O princípio da restituição foi introduzido no Velho Testamento (Êxodo 22:1; Levítico 6:5; 
Números 5:6-7). Embora a restituição seja bíblica, devemos compreender que ela, em si mesma, não 
nos salva. 

 
11. VERDADEIRO-FALSO (Lucas 3:8-14; 19:2-10)  
 
_____ a) Em Lucas 3:12-13 e 19:8, aprendemos que Zaqueu resistiu a reconhecer o seu pecado. 
 
_____ b) Em Lucas 19:8, vemos que Zaqueu estava realmente arrependido. 
 
_____ c) Ao compararmos Lucas 3:8-14 com 19:2-10, aprendemos que a restituição é uma 
       afirmação a Deus e ao homem que desistimos da nossa velha maneira de viver. 
 
     A restituição é uma prova visível da nossa decisão de nos afastar do pecado e voltarmos a Cristo. 
Ela torna real o nosso testemunho de que estamos a seguir um novo mestre. Mesmo que a restituição 
não seja um meio de obter a salvação, é uma indicação saudável de que experimentámos a graça de 
Deus.  

 
12. Explique a relação entre o arrependimento e a restituição. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A SUA ÊNFASE NO NOVO TESTAMENTO 
 
Uma Mensagem Contínua 
Objectivo 4. Indicar quatro pessoas do Novo Testamento que pregaram o arrependimento e expor a 
ênfase de cada uma delas. 
 
     A Bíblia afirma que o arrependimento é o primeiro passo na volta da alma a Deus (Ezequiel 14:6; 
18:30; Malaquias 3:7; Lucas 13:3, 5). Sem o arrependimento ninguém pode ser salvo. Portanto, o 
convite para o arrependimento é de importância fundamental na chamada de Deus às pessoas, tanto no 
Velho como no Novo Testamento. O pedido urgente dos profetas do Velho Testamento, que terminou 
com Malaquias, foi reavivado com a mensagem poderosa de arrependimento proclamada por João 
Baptista (Mateus 3:2, 8, 11; Marcos 1:4; Lucas 3:3, 8). 
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     Há um desenvolvimento bem definido da palavra arrependimento no Novo Testamento, onde ela 
aparece 64 vezes. Do deserto da Judeia João Baptista avisou o povo que era necessário arrepender-se 
em preparação para o Messias que viria (Mateus 3:1-12). A sua mensagem produziu grandes 
resultados e muitos arrependeram-se, consagrando as suas vidas a Deus. Sem dúvida, muitos destes 
que responderam sinceramente à mensagem de João, estavam presentes no dia de Pentecostes. 
     Jesus começou o Seu ministério público na Galileia. Como João, ele também afirmou:                   
“... Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus” (Mateus 4:17). (Compare com Marcos 1:5.) Em 
Mateus 4:17, a definição de arrepender-se é “abandonem os seus pecados”. O arrependimento 
continuou a ser importante na pregação de Jesus e dos Seus discípulos (Mateus 11:21-22; 12:41;  
Lucas 5:32; Marcos 6:12). 
     Um dos últimos mandamentos que Jesus deu antes de voltar ao céu foi que o arrependimento e o 
perdão pelos pecados fossem pregados a todas as nações (Lucas 24:47; Actos 1:8). No livro de Actos a 
mensagem completa de arrependimento e de fé aparece do início até ao fim. No dia do Pentecostes, 
Pedro pregou o arrependimento para receber a salvação dos pecados e muitos arrependeram-se      
(Actos 2:38). Pouco depois, ele continuou com esta mensagem e de novo muitas pessoas se 
arrependeram e voltaram para Deus (Actos 3:19). Muito mais tarde Pedro disse do Senhor: “... é 
longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-
se” (2 Pedro 3:9). 
     Paulo pregou o arrependimento ao conselho da cidade de Atenas (Actos 17:30). Ele resumiu o seu 
ministério dizendo: “Testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em 
nosso Senhor Jesus Cristo” (Actos 20:21). Ele acrescentou este facto em relação à ignorância: “Mas 
Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, agora, a todos os homens, e em todo o 
lugar, que se arrependam” (Actos 17:30). 

 
13. Indique quatro pessoas do Novo Testamento que pregaram o arrependimento e qual a ênfase dada  
por elas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
14. VERDADEIRO-FALSO (em relação à ênfase ao arrependimento no Novo Testamento) 
 
_____ a) O tema do arrependimento indica a chamada de Deus às pessoas para O reconhecerem. 
 
_____ b) O pedido urgente de João Baptista para que o povo se arrependesse foi a continuação do   

  pedido dos profetas do Velho Testamento, que aconselharam o povo a voltar à justiça de   
  Deus. 

_____ c) A mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados pregada por Pedro e Paulo foi  
  limitada apenas aos judeus. 

_____ d) O arrependimento foi o tema mais importante de João Baptista, Jesus e os Seus discípulos e    
  da Igreja primitiva. 

      
     O tema do arrependimento é repetido muitas vezes na Bíblia, pois enquanto houver uma 
necessidade de salvação dos pecados, haverá também necessidade de arrependimento. Tem sido assim 
desde a queda do homem, e será assim até que passe a dispensação da graça e a oportunidade de 
arrependimento. 
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Quem Deve Arrepender-se 
Objectivo 5. Identificar quem deve arrepender-se e porquê. 
 
     A chamada para o arrependimento é universal. Deus não teve em conta a ignorância anterior das 
pessoas, mas agora Ele manda todos, através do mundo inteiro, abandonarem os seus maus caminhos 
(Actos 17:30). Todas as pessoas são incluídas nesta chamada. Todos aqueles que até agora não creram 
em Jesus Cristo estão convidados a arrependerem-se, a receberem o perdão e a tornarem-se membros 
da família de Cristo (João 3:15-17; Tito 2:11; Apocalipse 22:17). 
     Também aqueles que já creram em Cristo e se tornaram seguidores d’Ele são chamados ao 
arrependimento. Às vezes os crentes perdem, com o passar do tempo, o seu zelo por Cristo. Os efésios 
tinham este problema (Apocalipse 2:5) e foram aconselhados a arrependerem-se e a renovarem a sua 
relação com Cristo. Vemos outros com este problema na igreja de Laodiceia, onde os crentes ficaram 
tão indiferentes espiritualmente, que a sua vida espiritual chegou a sofrer grande perigo      
(Apocalipse 3:15-17). O verdadeiro arrependimento é o único remédio para aqueles que estão 
espiritualmente mortos, indiferentes ou inactivos. Onde há fraqueza e pecado, o arrependimento é a 
única maneira de voltar a Deus. A promessa de Deus de perdoar se confessarmos os nossos pecados  
(1 João 1:9), dirige-se principalmente aos cristãos, embora possa ser aplicada a qualquer pessoa que 
queira arrepender-se.  

 
15. Escolha as afirmações que explicam claramente quem deve arrepender-se e porquê. 
a) Toda a pessoa que ainda não creu em Cristo está convidada a arrepender-se dos pecados e a segui- 
    Lo. 
b) Os cristãos que caem no pecado, que perdem o seu primeiro amor ou que ficam espiritualmente  
    indiferentes, são chamados ao arrependimento para poderem manter uma consciência limpa perante  
    Deus. 
c) Os cristãos, bem como aqueles que não são cristãos, precisam de se arrepender para a salvação. 
 

A EXPERIÊNCIA DO ARREPENDIMENTO 
Objectivo 6. Explicar porque é que o arrependimento é necessário, como é produzido e quais são os 
seus resultados. 
 
Porque é que é Necessário? 
     À pergunta – porque é que o arrependimento é necessário? Podemos responder: “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). Isso inclui todos nós sem excepção. O 
único que é excluído é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dissemos na primeira lição que há pecados de 
omissão e de comissão (acção) contra a lei de Deus. O guarda da passagem de nível que se esquece de 
fechar as grades, deixando assim que o comboio cause um acidente em que muitas pessoas morrem, é 
tão culpado de ter causado a morte como o criminoso que, propositadamente, dispara contra alguém e 
o mata. O guarda da passagem de nível é culpado pelo pecado da omissão, porque ele sabia o que era 
necessário fazer e não fez (Tiago 4:17). O criminoso que de propósito dispara contra alguém e mata é 
culpado pelo pecado da comissão, porque ele realmente desobedeceu à lei (1 João 3:4). Todo o acto de 
maldade, seja de omissão ou de comissão, é pecado (1 João 5:17). 
     Por causa do nosso pecado, somos culpados perante Deus e o Senhor exige um pagamento. O 
pecado tem o seu preço: a morte (Romanos 6:23). No nosso estado pecaminoso estamos condenados e 
sem ajuda. Deus, porém, oferece perdão e vida eterna a todos aqueles que aceitam. 
 
16. Explique porque é que o arrependimento é necessário. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Como é Produzido? 
     Paulo disse: “... a benignidade de Deus te leva ao arrependimento” (Romanos 2:4). Deus na Sua 
misericórdia e no Seu amor conduz as pessoas ao arrependimento (João 6:44), mas Ele usa várias 
maneiras, para lhes trazer esta experiência. Uma delas é através do ministério da Palavra de Deus em 
geral. Quando Jonas pregou a Palavra de Deus ao povo de Nínive, eles creram e afastaram-se do mau 
caminho e da violência que havia nas suas mãos (Jonas 3:4, 8, 10). 
     Além disso, a pregação da cruz produz arrependimento. A mensagem do amor de Deus revelado 
na cruz comove as pessoas. Apela àqueles que estão desesperados e sem socorro, amarrados aos seus 
pecados (Mateus 9:13). Este amor que perdoa aos que não merecem conduz ao arrependimento. 
     Uma nova visão de Deus também conduz as pessoas ao arrependimento. Quando Job viu a grande 
majestade de Deus, ele desprezou-se a si mesmo e arrependeu-se (Job 42:1-6). Podemos dizer, 
portanto, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, através da Sua Palavra em geral, 
através da pregação da cruz e também perante uma nova visão de Deus. Deus também usa outros 
meios. 
     Já ouviu dizer que certas pessoas só olham para cima quando estão de costas. O nosso amado Deus, 
às vezes precisa de usar experiências difíceis, que nos fazem sentir a nossa própria necessidade 
(Apocalipse 3:19). Às vezes a dificuldade, tragédia ou doença ajudam-nos a reconhecer que 
precisamos de Deus. Observe bem que foi só quando o filho pródigo reconheceu a imensidão do seu 
problema, que ele se arrependeu e voltou para casa (Lucas 15:17-20). 
     Às vezes, Deus usa o testemunho de cristãos dedicados e santos para levar as pessoas ao 
arrependimento. Podemos ter a certeza que Deus usará o que for necessário para falar aos corações das 
pessoas. 

 
17. Indique alguns dos meios que Deus usa para conduzir as pessoas ao arrependimento. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Quais os Seus Resultados? 
     Os resultados do arrependimento são grandes. O arrependimento produz alegria no coração do 
pecador e, ao mesmo tempo, causa muita alegria no céu, onde os anjos se regozijam com o 
arrependimento (Lucas 15:10). O arrependimento abre a porta à fé e ao perdão. João diz, “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda 
a injustiça” (1 João 1:9). 
     Além da alegria que o pecador experimenta quando ele se arrepende, também há outros benefícios. 
Quando Job se arrependeu, Deus curou-o, restitui os seus filhos e as bênçãos materiais (Job 42:10-17). 
Depois de Jonas se arrepender, Deus resgatou-o da morte (Jonas 2:1-10). Deus prometeu que se o Seu 
povo se arrependesse dos seus pecados, Ele lá do céu curá-lo-ia, perdoaria os seus pecados e faria 
prosperar de novo a sua terra (2 Crónicas 7:14). 
     Pode pensar na salvação como sendo uma corrente. O arrependimento, a fé e a conversão são elos 
desta corrente. Assim como uma corrente é feita de vários elos separados, a salvação também tem 
vários elos que se juntam para fazer uma corrente completa. O arrependimento é o início de uma série 
de eventos que se relacionam como elos de uma corrente. A fé, a conversão, a regeneração, a 
justificação e adopção cooperam para produzir o milagre de salvação. 

 
18. Descreva alguns dos resultados do arrependimento. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Há apenas uma resposta correcta para cada pergunta.  
 
1. O arrependimento é importante no processo da salvação porque  
a) é o primeiro passo do nosso regresso a Deus. 
b) mostra a dignidade daquele que se arrepende. 
c) expressa tristeza, que é o aspecto mais importante do arrependimento. 
 
2. A melhor definição de arrependimento é 
a) o evidente remorso pelos pecados. 
b) o reconhecimento do pecado, o remorso por causa dele, a sua confissão a Deus e o seu completo 
    abandono. 
c) o reconhecimento das faltas, e o desejo de fazer melhor no futuro. 
 
3. A história do homem rico no inferno que pediu misericórdia ensina-nos que: 
a) certas pessoas têm tendência para reconhecer os seus pecados muito tarde na vida. 
b) deveríamos examinar as nossas vidas de vez em quando para ver se estamos a fazer o que achamos 
    certo. 
c) aqueles que não se arrependem agora vão no futuro chorar de amargura e tristeza. 
 
4. Os vários aspectos do arrependimento ensinam-nos que 
a) a totalidade do nosso ser se envolve no acto do arrependimento. 
b) basicamente o arrependimento é algo muito simples que nos custa pouco. 
c) o arrependimento é um dom de Deus. Assim, é um acto em que as pessoas não cooperam. 
 
5. Embora o arrependimento seja importante através de toda a Bíblia, vemos que 
a) o arrependimento é menos importante no Novo Testamento porque nele se enfatiza mais a graça. 
b) o arrependimento não é parte importante do evangelho, e por isso destaca-se pouco no Novo  
    Testamento. 
c) a doutrina do arrependimento é plenamente desenvolvida no Novo Testamento. 
 
6. Segundo o ensino bíblico, 
a) só aqueles que nunca creram em Cristo devem arrepender-se. 
b) os cristãos que não obedecem a Deus e que ficam espiritualmente indiferentes, bem como todos os 
    pecadores, devem arrepender-se. 
c) o arrependimento é necessário apenas para os eleitos de Deus. 
 
7. O arrependimento, como vimos nesta lição, é produzido 
a) só pela bondade de Deus. É um dom e por isso, o homem toma parte no acto. 
b) pela bondade de Deus. Os meios que Ele usa são: a mensagem da Sua Palavra em geral, a pregação  
    da cruz, uma visão a Seu respeito, circunstâncias difíceis, como tragédia ou doença. 
c) pela boa natureza das pessoas que demonstram disposição em seguir o caminho de Deus depois de  
    considerar cuidadosamente as consequências do seu pecado. 
 
8. A Bíblia afirma que o arrependimento é necessário porque 
a) todos são culpados do pecado. 
b) é um mandamento de Deus para todas as pessoas, quer sejam ou não culpadas do pecado. 
c) é uma prova do que as intenções das pessoas são boas. 
 
9. Indique a resposta mais completa. Os resultados do arrependimento são: 
a) O pecador enche-se de alegria, bem como a sua família e a sua comunidade. 
b) O céu alegra-se por causa do pecador que volta para Deus. 
c) O mundo enche-se de alegria por causa da mudança de vida que resulta desta acto. 
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10. A restituição é um ensino bíblico, cujo valor principal é que: 
a) resulta na dignidade da pessoa perante Deus e dá-lhe mérito. 
b) dá testemunho de que aquele que restitui sofreu uma mudança no coração. 
c) resulta na salvação daquele que restitui. 
 
11. Identifique os aspectos do arrependimento combinando-os com a definição ou aplicação correcta: 
 
_____ a) Cecília sente muito remorso por causa do pecado que cometeu.  1. Intelectual 
 
_____ b) Henrique sabe que a sua vida não agrada a Deus.    2. Emocional 
 
_____ c) António resolveu abandonar completamente a sua vida de pecado.   3. Volitivo 
 
_____ d) O filho pródigo disse: “Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai”. 
 
_____ e) O filho pródigo cai em si.  
 
_____ f) O filho pródigo lamenta o horror da sua situação. 
 
        
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
10. A sua resposta poderia ser: 
a) O aspecto intelectual do arrependimento trata do reconhecimento da nossa culpa perante Deus e da  
    nossa condição indigna. 
b) O aspecto emocional tem a ver com a tristeza e a vergonha que sentimos por causa do nosso pecado  
    contra a graça e o amor de Deus. 
c) O aspecto da vontade tem a ver com a nossa decisão voluntária de abandonar o pecado e voltar para  
    Deus. 
 
1. c) reconhecer o pecado, sentir remorso e tristeza por causa dele, e afastar-se completamente. 
 
11. a) F  c) V    
      b) V  
 
2. a) Deus arrependeu-se por causa da maldade das pessoas. Estava arrependido de as ter criado. 
b) Deus arrependeu-se porque Israel pecou contra Ele e O rejeitou. Deus mudou de atitude. 
c) Deus arrependeu-se por causa da desobediência de Saul. Deus disse que estava arrependido de ter  
    feito Saul rei. 
 
12. A restituição é a prova de um verdadeiro arrependimento. Ela não pode salvar, mas testifica o facto  
de termos experimentado uma mudança de atitude. 
 
3. Deus tem completo conhecimento de todas as coisas. 
 
13. João Baptista pregou o arrependimento e enfatizou a vinda do Messias. Jesus também pregou o  
arrependimento para receber o perdão, dizendo que estava próximo o reino de Deus. Pedro pregou o  
arrependimento, enfatizando a fé salvadora. Paulo baseou o seu ministério aos judeus e aos gentios na  
mensagem do arrependimento (Actos 20:21) 
 
4. b) a resposta de Deus ao fracasso do homem. 
 
14. a) V  c) F    
      b) V   d) V    



 31 

5. b) o remorso pelos pecados cometidos e uma mudança de atitude em relação ao pecado e a     Deus. 
 
15. Respostas a) e b) são correctas. Resposta c) é errada, pois os cristãos não se arrependem para  
receber salvação e, sim, para manter uma consciência limpa perante Deus e para viver em comunhão  
com Ele. 
 
6. a) Ídolo      
    b) Idolatria e superstição  
    c) Escuridão e Satanás 
 
16. Todos nós somos culpados de pecados de comissão e de omissão. O castigo para aqueles que não  
se arrependem é a morte. Àqueles que se arrependem, Deus oferece perdão e salvação. 
 
7. a) SR, simples remorso 
    b) AV, arrependimento verdadeiro 
 
17. A bondade de Deus conduz-nos ao arrependimento. Os meios que Ele usa são a Sua Palavra em  
geral, a pregação da cruz e uma visão mais ampla a Seu respeito. As dificuldades tais como tragédia e  
doença, às vezes, também, nos levam ao arrependimento. Outro meio que Ele usa é o bom testemunho  
de outros crentes. 
 
8. b) Uma pessoa reconhece que não está a cumprir as leis de Deus. 
 
18. O arrependimento causa a fé e leva ao perdão. O primeiro elo na corrente da salvação. 
 
9. a) 3. Volitivo      
    b) 1. Intelectual  
    c) 2. Emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


