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5 Por que será, então, que 
este povo se desviou?         

Por que Jerusalém persiste 
em desviar-se? Eles   

apegam-se ao engano e 
recusam-se a voltar.

Jr  8



Porque o Filho do 
Homem veio buscar e 
salvar o que estava 

perdido.
Lc 19.10
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1 Naqueles dias veio João 
Batista, pregando no deserto 

da Judéia 2 e dizendo: 
“Arrependam-se, porque       

o Reino dos céus está
próximo”.  

Mt 3    



Daí em diante Jesus 
começou a pregar: 

“Arrependam-se, pois o 
Reino dos céus está

próximo”.
Mt 4.17    



19 Arrependam-se, pois, e 
voltem-se para Deus, para  
que os seus pecados sejam 

cancelados, 



Testifiquei, tanto a judeus 
como a gregos, que eles 
precisam converter-se a 

Deus com 
arrependimento e fé em 

nosso Senhor Jesus. 
Atos 20.21



29 “Abraão respondeu: Eles 
têm Moisés e os Profetas; que 

os ouçam’. 30 “ ‘Não, pai 
Abraão’, disse ele, ‘mas se 

alguém dentre os mortos fosse 
até eles, eles se 
arrependeriam’. 



31 “Abraão respondeu: ‘Se não 
ouvem a Moisés e aos 
Profetas, tampouco se 

deixarão convencer, ainda 
que ressuscite alguém dentre 

os mortos’ “. 



A tristeza segundo Deus 
produz um arrependimento

que leva à salvação e não 
produz remorso, mas a tristeza 

segundo o mundo produz 
morte.  

2Co 7.10    



Ou será que você despreza as 
riquezas da sua bondade, 
tolerância e paciência, não 

reconhecendo que a bondade 
de Deus o leva ao 
arrependimento?  

Rm 2.4    



30 No passado Deus não levou em 
conta essa ignorância, mas agora 

ordena que todos, em todo lugar, se 
arrependam. 31 Pois estabeleceu 

um dia em que há de julgar o 
mundo com justiça, por meio do 

homem que designou. E deu provas 
disso a todos, ressuscitando-o 

dentre os mortos”. At 17
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19 Arrependam-se, pois, e 
voltem-se para Deus, para  

que os seus pecados sejam 
cancelados, 



7 Ponha a sua esperança no 
SENHOR, ó Israel, pois no 

SENHOR há amor leal e plena 
redenção. 8 Ele próprio 

redimirá Israel de todas as 
suas culpas.    Sl 130



Deus o exaltou, colocando-o   
à sua direita como        

Príncipe e Salvador,           
para dar a Israel 

arrependimento e perdão de 
pecados.         

At 5.31



19 Arrependam-se, pois, e 
voltem-se para Deus, para  

que os seus pecados sejam 
cancelados, 



e cancelou o escrito de 
dívida, que consistia em 

ordenanças, o qual se nos 
opunha. Ele o removeu, 

pregando-o na cruz,
Cl 2.14



20 para que venham tempos 
de refrigério da parte do 

Senhor, e ele mande o Cristo, 
o qual lhes foi designado, 

Jesus. 



6 O lobo viverá com o cordeiro, 
o leopardo se deitará com o 
bode, o bezerro, o leão e o 

novilho gordo pastarão juntos; 
e uma criança os guiará. 



7 A vaca se alimentará com o 
urso, seus filhotes se deitarão 
juntos, e o leão comerá palha 

como o boi. 



8 A criancinha brincará perto 
do esconderijo da cobra, a 
criança colocará a mão no 

ninho da víbora. 



9 Ninguém fará nenhum mal, 
nem destruirá coisa alguma 
em todo o meu santo monte, 

pois a terra se encherá do 
conhecimento do SENHOR 

como as águas cobrem o mar. 



10 Naquele dia as nações 
buscarão a Raiz de Jessé, que 
será como uma bandeira para 

os povos, e o seu lugar de 
descanso será glorioso.  



20 para que venham tempos 
de refrigério da parte do 

Senhor, e ele mande o Cristo, 
o qual lhes foi designado, 

Jesus. 



20 para que venham tempos 
de refrigério da parte do 
Senhor, e ele mande o 
Cristo, o qual lhes foi 

designado, Jesus.



Pois eu vos digo que não me 
vereis desde agora, até que 

digais: ‘Bendito o que vem em 
nome do Senhor’ “. 

Mt 23.39



21 É necessário que ele 
permaneça no céu até que 

chegue o tempo em que Deus 
restaurará todas as coisas, 
como falou há muito tempo, 
por meio dos seus santos 

profetas. 



22 Pois Moisés disse: ‘O 
Senhor Deus lhes levantará

dentre seus irmãos um profeta 
como eu; ouçam-no em tudo o 

que ele lhes disser. 



23 Quem não ouvir esse 
profeta será eliminado do meio 

do seu povo’. 24 “De fato, 
todos os profetas, de Samuel 

em diante, um por um, falaram 
e predisseram estes dias.



25 Ele lhes disse: “Como vocês 
custam a entender e como demoram 

a crer em tudo o que os profetas 
falaram! 26 Não devia o Cristo sofrer 

estas coisas, para entrar na sua 
glória?” 27 E começando por Moisés 
e todos os profetas, explicou-lhes o 

que constava a respeito dele em 
todas as Escrituras. Lc 24



25 E vocês são herdeiros dos 
profetas e da aliança que 

Deus fez com seus 
antepassados. Ele disse a 
Abraão: ‘Por meio da sua 

descendência todos os povos 
da terra serão abençoados’. 



26 Tendo Deus ressuscitado o 
seu Servo, enviou-o 

primeiramente a vocês, para 
abençoá-los, convertendo 

cada um de vocês das suas 
maldades”. 




