Arrependimento – A Porta da Salvação
Leia Joel 2
Ainda assim, agora mesmo, diz o SENHOR:
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e
isso com jejuns, com choro e com pranto. 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 irarse, e grande em benignidade, e se arrepende do
mal. (Jl,2.12-14).

A palavra grega para arrependimento é
metanoia. “Meta” significa mudança, “noia”
significa mente. Arrependimento significa
mudança de mente. Sabemos que a metanoia
só é possível pela graça de Jesus, pela obra da
cruz. Arrependimento é a porta da graça de
Deus, dizia João Wesley
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O arrependimento é a estrada segura
para a misericórdia divina, e ele passa pela
consciência da crise e o desejo profundo de
mudança.
1. Arrependimento gera conversão a Deus.
“Convertei-vos a mim” (v. 12) O caminho do
arrependimento é aberto quando voltamos as
costas para o pecado, a face para Deus e nos
convertemos. Arrependimento é o portal da
intervenção divina.
2. Arrependimento é um retorno que se dá
através da graça de Deus – “voltar de todo o
vosso coração” (v. 12). A Bíblia fala que onde
está o teu tesouro ai está o teu coração.
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3. Arrependimento

é uma volta com

disciplina para Deus – “e isto com jejuns” (v.
12). Wesley estava convicto de que o jejum
era "perfeitamente enraizado na igreja de
Deus" e praticado pelo próprio Cristo.
4. Arrependimento gera quebrantamento –
“com choro e com lágrimas” (v. 12). Devemos
chorar por amor e compaixão, pelo pecador,
pela Igreja, pela cidade e pela nação. Será que
temos chorado como Jesus ao ver a
impenitência da cidade de Jerusalém? (Lc
19:41)
5. Arrependimento é uma volta para Deus
com o coração despedaçado – “Rasgai o
vosso coração e não as vossas vestes” (v. 13).
O clamor de Deus é por um coração rasgado,
quebrado, arrependido.
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Para que o mesmo possa ser aquecido,
incendiado com o poder e amor pelas vidas, e
pelas almas sem Jesus.
6. Arrependimento gera uma volta acelerada
para Deus – “Ainda assim, agora mesmo” (v.
12). Vivemos numa sociedade acelerada,
movidos pelo ativismo, pelo estresse, pelo
fazer para agradar a Deus e ter recompensa.
É urgente voltarmos para a presença de Deus.
7. Arrependimento é uma volta emergencial
para Deus.
O concerto de vida é urgente na região. O
profeta Joel está gritando: “Tocai a trombeta

em Sião” (2:15). Estamos tocando a trombeta
na Igreja Metodista. Se a igreja se humilhar,
orar, jejuar, converter, Deus sarará a terra (II
Cr 7:14).
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Oração:
Senhor, eu sei que o Teu favor libera
arrependimento e perdão. Em nome de Jesus,
eu confesso a ti os meus pecados, os pecados
de minha família e de nossa igreja.

Pensamento para o dia:
A bondade de Deus é o que nos conduz ao
arrependimento (Rm 2:4).

Oremos:
Por confissão de pecados, e por um genuíno
arrependimento.

| Pr. José Pontes Sobrinho
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