
fundamental para que através da fé nos 
apropriemos da vida com Cristo: Arrepender-se! 
Sendo assim, se o "arrependimento" não matar 
nossa velha natureza; se ele não �zer morrer 
nossa mentalidade carnal; se ele não nos levar a 
cruz de Cristo e Sua obra; ele será apenas uma 
tristeza pelos erros cometidos. 

Lembrem-se, o verdadeiro arrependimento 
deve fazer morrer sim, para que possamos 
desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade 
de Deus, não nos conformando com este século, 
mas renovando nossa mente através da mente 
de Cristo. (Rm 12.1-2) O remorso nos causa 
culpa, tristeza, descontentamento, enquanto o 
arrependimento genuíno gera esperança, uma 
vida nova, uma nova chance de desfrutar o 
perdão de Deus e a comunhão com Ele.

Por �m, que nossa esperança esteja no 
Senhor, que não demora em cumprir Suas 
promessas: "O Senhor não demora em cumprir a 
sua promessa, como julgam alguns. Pelo 
contrário, ele é paciente com vocês, não querendo 
que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 
arrependimento." 2Pedro 3.9 Que a graça de 
Deus nos capacite e ensine (Tt 2.11-15) o 
caminho do arrependimento sem culpa, mas 
restaurador!

Talvez você já tenha escutado esta frase 
vinda de alguém com certo pesar por ter tomado 
algumas, ou alguma decisão equivocada em sua 
vida. Esta frase insinua que se "arrependimento 
matasse" literalmente, esta pessoa julgaria-se 
morta pois, de fato, já se arrependeu do que fez. 
Quando alguém tem uma experiência genuína 
com Cristo e acesso ao conhecimento das 
Escrituras, percebe que para o cristão o 
arrependimento certamente deve fazer morrer. 
"No passado Deus não levou em conta essa 
ignorância, mas agora ordena que todos, em todo 
lugar, se arrependam." Atos 17.30

Em diversos textos das Escrituras vemos 
exortações claras para que os povos se 
arrependam, como no exemplo das igrejas de 
Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodicéia (Ap 2.5, 21-22; 
3.3, 19), e tantos outros. Porém, há quem 
equivocadamente confunda arrependimento com 
remorso, este que acometeu o discípulo Judas 
Iscariotes devolvendo as trinta moedas de prata 
que recebeu para entregar o Cristo (Mt 27.3-4).

As Escrituras nos dizem que os dias são maus 
(Ef 5.16), e podemos perceber em diversas 
oportunidades que a iniquidade no coração do 
homem não gera nem ao menos algum remorso 
por erros cometidos, muito menos 
arrependimento. Já ouvi em músicas e em frases 
de efeito: "Nunca se arrependa!" Infelizmente a 
falta de arrependimento tem se instalado entre os 
que se dizem �lhos de Deus, mas há um requisito 
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"Se arrependimento matasse..."


