O Arrependimento segundo Deus
Leia II Coríntios 7
“Porque a tristeza segundo Deus produz

arrependimento para salvação, que a ninguém
traz pesar; mas a tristeza do mundo produz
morte”. II Coríntios 7.10
O genuíno arrependimento, gerado por
Deus na vida do ser humano, não está atrelado

meramente a uma tristeza pelo pecado cometido
ou simplesmente um remorso provocado pelo
mal que causou.
O verdadeiro arrependimento pode ser
percebido quando há um sentimento de querer
reparar o dano e, muito além disso, estar
propenso a uma mudança radical de vida
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Tal arrependimento pode ser percebido no
livro de Apocalipse, mais precisamente na carta à
igreja em Éfeso, quando podemos perceber o
processo esperado por Deus para o ser humano
que deseja verdadeiramente arrepender-se. Este
processo segue alguns princípios, a saber:
lembrança, arrependimento em si, volta ou
recomeço e, por fim, o amor incorruptível.
O

primeiro

passo

no

processo

do

arrependimento é a atitude de lembrar como se
deu o processo da queda. Onde foi que
aconteceu o erro e ter humildade de reconhecêlo.
Assim como o filho pródigo lembrou da
casa do pai e de tantos erros cometidos, os quais
o fizeram sair de lá, assim também deve
acontecer com quem deseja envolver-se no
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processo de arrependimento, para que a
condição anterior seja retomada. Uma boa forma
de dimensionar as nossas perdas é contrastar o
que estamos vivendo hoje, com o que já
experimentamos em Deus.
O segundo passo é o arrependimento.
Após a lembrança, e de posse de um sentimento
de querer levantar, segue então a contrição. Ou
seja, uma dor por dentro, um lamento, um
choro, um clamor pelo perdão de Deus; a isso
chamamos de arrependimento. Segue daí então
o recomeço, um caminho de volta ao que
fazíamos antes.
É um resgate à prática do amor a Deus,
uma avaliação sincera e honesta de que a rota
está errada e urge um retorno para o centro da
vontade de Deus.
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Agindo assim chegaremos a um resultado
plausível que é o amor incorruptível. Usando
ainda o exemplo da carta endereçada a igreja em
Éfeso, a melhor tradução para “primeiro amor”
seria

“amor

sem

corrupção”,

ou

seja,

incorruptível.
Oração:
Senhor gera em nós uma tristeza que produz
arrependimento, desejamos retornar para o
centro da Sua vontade. Em nome de Jesus,
amém.
Pensamento para o dia:
O

verdadeiro

arrependimento

gera

um

sentimento de querer reparar o dano.
Oremos:
Para que a nossa igreja volte ao primeiro amor.
| Rev. Josny Batista Veloso
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