


Arrependimento – Mudar De Ideia

Leia Marcos 1:14-15

“E, depois que João foi entregue à prisão, veio 

Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do 

reino de Deus. E dizendo: O tempo está cumprido, 

e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e 

crede no evangelho”. (Mc 1:14-15).

O evangelho de Marcos logo no inicio

chama nossa atenção sobre a natureza da

mensagem de Jesus Cristo, “Arrependei-vos e

crede no Evangelho”.

Essa é uma riquíssima oportunidade

oferecida à igreja, para que possamos olhar para

dentro de nós, visando realizar uma autocritica

em relação a nossa caminhada no reino de Deus.

Para nós um exemplo nessa questão é o rei Davi

(o homem segundo coração de Deus
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Ao recuperarmos a trajetória dele, na Bíblia,

encontramos a seguinte declaração: “Sonda-me, ó

Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e

conhece as minhas inquietações. Vê se em minha

conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo

caminho eterno” (Sl 139:23,24).

Essa é uma oração de quem reconhece que

precisa da profunda transformação do Espírito

Santo. Esse evento nos constrange, pois como

filhos(as) também somos convidados por Jesus

para um tempo de oração e arrependimento.

Nós como Igreja necessitamos avaliar

nossas escolhas e práticas. Mas afinal o que é

arrependimento? De modo geral, entende-se que

é “uma tristeza profunda por ter feito ou deixado

de fazer alguma coisa”. Ou seja, o indivíduo sente

um pesar, um anseio por querer retornar no

tempo e seguir outro rumo.
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No entanto, a palavra central no Novo

Testamento para arrependimento é “metanoia”

que significa: “mudar de opinião, mudar de

mente, mudar de parecer”. Assim,

arrependimento é uma consciência transformada.

João Batista e Jesus usaram a palavra

arrependimento como porta de entrada no reino

de Deus. Segundo Jesus pra ver o reino de Deus

era necessário, nascer de novo, ter uma mudança

completa de mente e coração.

Então arrependimento é sair das trevas

para luz, é viver no reino de amor, adotando outro

jeito de ser gente.

Arrependimento é diferente de remorso,

Paulo fala: "A tristeza segundo Deus opera

arrependimento para a salvação, o qual não traz

pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte." (II

Co 7:10).
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Como discípulas/os não apenas

lamentamos os nossos pecados, mas encarnamos

atitudes transformadoras pela graça de Deus.

Em suma, arrependimento é mais do que

sentir tristeza pelas práticas do passado, é uma

mudança de dentro pra fora é ter uma nova

mente e coração.

É agir como o filho pródigo: “Levantar-me-

ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei

contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser

chamado teu filho” (Lc 15:18-20). Você esta diante

do Abba, diante de um Pai amoroso e perdoador.

O arrependimento não é uma exigência tirânica

de Deus, é antes um fruto do seu amor, isso fica

claro nas palavras do apóstolo Paulo: “...a

benignidade de Deus te leva ao

arrependimento”(Rm2.4). É a graça de Deus que

nos leva ao arrependimento. Você pode

experimentar desse amor transformador hoje.

ARREPENDA-SE!
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Oração:

Senhor, assim como Davi eu desejo ser

alguém segundo o Teu coração. Por isso, me guie

ao verdadeiro arrependimento, que produz

mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém.

Pensamento para o dia: 

Jesus te chama ao arrependimento.

Oremos:

Para que sejamos verdadeiramente 

transformados.

| Rev. Wanderlei Carvalho da Costa
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