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ESPERANÇA/ARREPENDIMENTO 

ISAIAS 1:9-10 
 

 Recordar: 
o Até aqui Isaias retrata e fala sobre o pecado. 

 
Em Isaias 1:9 vemos a mesma mensagem. 

 Vamos  ver a mensagem em 3 topicos: 
 
PRIMEIRO 

o “O pecado merece a punição de total destruição.” 
o O que aconteceu com estas cidades? Gn 19-27-28 

 
Destruição total. 

o Deus destruiu as cidades por causa do pecado, seu mal e sua iniqüidade.( Gn 19:1-29) 
 Quando João Batista apareceu, o que pregava? Mc 1:4  

 
Primeiro passo: 

o Culpam a Deus pela situação do mundo. 
o Pv 19:3  A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o SENHOR que o 

seu coração se ira. 
Nada a pleitear, nada de abrandamento, confessar se receber o que merecem seria 

destruição. 
o Oração de Neemias cap. 9 ver versciculo 33/ Esdras 9 e Dn 9 

 
Atitude dos homens: 

o Rebelião e desobediência. Sua vontade a frente. Sem desculpas. 
 

E atualmente? 
 Exatamente a mesma coisa. 
Não dá para dizer; IGNORANCIA!!! “EU NÃO SABIA” 

 
Esperança 

 Eu o recebei de volta, o perdôo, dou um novo começo. 
o Mando meu Filho para lhe salvar. Is 55:1-3 
o Jesus deixa claro isto: João 3:19 

 
Aqui está a evidencia; 

o Algum lenitivo com relação a sentença de Deus? 2 Ts 1:8-9 
 
Aqui está a 1ª mensagem do Evangelho. 

o Devemos considerar e confessar: 
“Se o Senhor dos Exercitos não nos deixara algum remanescente”  
Olhar Davi: Sl 51:4 – Nada defesa, clama misericórdia, compaixão. 
O Publicano e fariseu: Lucas 18:13 

 
BENÇÃOS: 

o Como conhecer as bênçãos de Deus, de Jesus Cristo, do evangelho? 
o Admitir que não reivindicação nenhuma. 

 
Sodoma e Gomorra: 
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o Está dentro de todos nós. 
o A cobiça, o mal e a falsidade. 

 
SEGUNDO 

o  “Se o SENHOR dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos 
tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra.” 

o Se Deus não fizer nada, destruição. Não podemos fazer nada. 
 

Grande  lição; 
Deus está presente em todo lugar. Sl 139:7-13 
Muitos tem tentado escapar da presença de Deus. Sl 10:3-6 ;14:1-3; 53:1-3  

 
Agora temos ciência, estamos construindo um mundo perfeito. 
(Cheiro de morte, mentira, fraude, decompondo-se) 

 Pensaram não ter nada com Deus. Jó 5:12-13  ; Sl 33:10-12; Pv 21:30 
 
Quem é Esse  Deus? 

o Não dá para evitar a Deus e suas punições. 
o Tolice tentar, vamos morrer e aí Deus nos encontra e não da fugir. Apc 20:12-15 

 
Não dá para evitar Deus. 

o Somos incapazes de criar em nós mesmos o desejo por Deus; Rm 8:7  
o A mente natural odeia Deus, não pode fazer nada para deseja-lo. João 15: 23-25    
o As pessoas dizem; Ah, vou achar a Deus! Jó 11:7 ; 23:3; I Co 1:21 

 
o Não posso produzir justiça própria para estar na presença de Deus. Sl 24:3 ;1 João 1:5 ; Rm 3:23 - 

Deus vê toda macula e toda manha. 
 
Esta é a condição humana: 

o Nada a fazer para se salvar. Não se consegue responder a lei de Deus. 
o No ponto de Vista de Deus: (Is 64:6; Fil 3:7-8) 

 
TERCEIRO 

o A salvação vem inteiramente Dele. 
o “Se o Senhor dos Excercitos não nos deixara um remanescente” 

 
Ilustração Familia de Ló 

o Eles seriam destruídos se Deus não os conduzisse para fora. 
 
Ele pode lançar no inferno e usa este poder para fazer-nos entrar no céu. 

Apc 1:18 ...... e tenho as chaves da morte e do inferno. 
 

Não se deleita na morte do incrédulo, prefere sua salvação. Ez 18:23 , 32; 33:11; 2 Pe 3:9 
 
Um Segundo Adão – quem é Ele? 

 Cristo, o Filho de Deus, o bebê de Belém, o poderoso de Deus. João 3:16 
 
 
v.10 = é um convite ao arrependimento. 

 Lembram-se do povo no Pentecostes: 
 “Que faremos, varões irmãos”? 
 Qual foi a resposta? 
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o Atos 2:38  Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em 
nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito 
Santo. 

 
Arrependimento vem em primeiro lugar: 

  – é o caminho para Cristo e salvação. 
 João Batista foi o primeiro pregador do Novo testamento. Lc 3:3  
o Não é  “Venha a Cristo,” e sim arrependa-se”. 
o Verdadeiro cristão = Se arrependeu e depois creu. 

o Este versículo ilustra bem a doutrina do arrependimento.(v 10) 
 
O que significa a palavra “arrependimento”? 

o Vem de uma palavra latina “pensar novamente”. 
o Pensar novamente é o primeiro passo. 

 
 
Grandiosa ilustração = Filho prodigo 

o Deixa seu lar, bolso cheio de dinheiro. 
o Vai a um país distante, onde se diverte. 
o A fome vem e o dinheiro some. 

“Mas ele não pensa”. O diabo não nos deixa pensar. 
 
Onde está o ponto de retorno? 

o Lucas 15:17 Então, caindo em si, disse: ..... 
 
Principio: 

o Voce reconhece a causa do problema, vê as conseqüências do que está fazendo, da rebeldia 
contra Deus, ‘PARE E PENSE”! 

o Encara os fatos, faz perguntas a si mesmo. 
o Para onde estou indo? Como cheguei aqui? 

 
o Era seu modo de vida, sua filosofia de vida. 
o Mas agora, você está com problemas? 
o Como o filho prodigo; “ Caiu em si”. 

o Este é o primeiro passo para o arrependimento. 
 
Segundo significado de “arrepender-se” 

 Mude sua mente = significado literal da palavra grega – “metanoia” 
 O latim –“pense novamente”  -junto com o grego –“mude seu pensamento – nos dão um significado 

completo. 
 Arrependimento = envolver mudança de mente. 
Arrependimento: envolve que temos pensado erradamente. 

 
O que Evangelho nos diz: 

o Admitamos que temos errado em nosso pensamento. 
Resultado = erramos em nosso viver e nossa conduta. 

 
Um grande exemplo: O apostolo Paulo 

o Um fariseu, cheio de orgulho, de justiça própria, odiando Cristo. 
o Blasfemando Seu nome e tentando destruir Sua Igreja. 

 
Mas quando o Espirito Santo toma a Palavra de Deus e nos fala: 
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o Cessamos de ser unânimes, compreendemos que estamos errados. 
o “Fiz isto na incredulidade , na ignorância” I Tm 1:12-14 

 
Não estaremos verdadeiramente arrependidos senão fizermos o que Davi faz: Sl 51:1,2,3,4,10 
 
Quarto Ponto 

 Passo final do arrependimento:  
o “Submissão a Palavra de Deus”: 

 
O que significa? 

o Qual a única sabedoria que possui a resposta para o mundo: “É A BÍBLIA” 
 
O que é a Bíblia? 

o A Palavra de Deus, a revelação de Deus. Pv 2:1-6 
 
Na Bíblia estão os fatos que mais queremos conhecer!!! 

o Como podemos ser libertos desta escravidão, chamada pecado. Gl 1:4 
o Aqui está o Plano e sabedoria de Deus com respeito a nossa salvação e vida. I Cor 1:23-24 

 
Qual o caminho e a sabedoria de Deus? 

o O Caminho é este: “João 3:16  ; I Cor 15:3-4 
 
O que significa arrependimento? 

o Chegamos ao fim de nossa sabedoria e qualquer outra virtude humana, submetemo-nos inteira e 
absolutamente à Sua mensagem, porque esta é a Sabedoria de Deus. 

 
Alguem pode perguntar? 

o Sómente crer nisto e tudo bem! 
o Como: Aceitar de graça? É contra todos os meus preconceitos. 
o Lembrar: João 3:27; I Cor 4:7; Jó 12:10; Sl 104, 147. 

 
Porque? 

o O pressuposto aqui começa que todos nós somos um fracasso. 
o Não é o que as pessoas pensam. Mas Deus quem diz. Sl 49:20; Sl 94:11 

 
E os cristãos? 

o Se arrependeram, pensaram novamente e mudaram seu pensamento. 
 

 
O mundo está rindo, escarnecendo. 

o Estará dizendo que os cristãos desativaram seu intelecto, seu cérebro. 
o Mas o mundo se agarra a seu intelecto. 

 
Qual a solução? 

o “ Ouvi a Palavra do Senhor...prestai ouvidos à Lei de nosso Deus” I Sm 3:10; Atos 9:6  
o Isto não só habilita a viver, mas a morrer e saber que estará com Cristo, incomparavelmente 

melhor. Fil 1:23  
 


