“Arrependa-se —
ou então…!”
O arrependimento é uma mudança de mente
que desencadeia uma mudança de ação1. Quando
aplicado ao homem, ele se refere a uma mudança
de mente em relação ao pecado, a qual resulta numa
mudança de vida. Nunca é demais enfatizar a importância do arrependimento. Jesus disse: “…se,
porém, não vos arrependerdes, todos igualmente
perecereis” (Lucas 13:3).
O arrependimento é um tópico chave no Livro
de Apocalipse. Para a igreja em Éfeso, Jesus disse:
“Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras; e, se não, venho a ti
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te
arrependas” (2:5). Jesus proferiu uma mensagem semelhante para Pérgamo: “Portanto, arrepende-te; e,
se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei
com a espada da minha boca” (2:16). Ao Se dirigiu à
igreja em Tiatira, Jesus disse o seguinte a respeito de
uma falsa mestre e seus discípulos:
Dei-lhe tempo para que se arrependesse; ela,
todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como
em grande tribulação os que com ela adulteram,
caso não se arrependam das obras que ela incita
(2:21, 22).

Jesus admoestou a igreja em Sardes: “Lembrate, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e
arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como
ladrão, e não conhecerás de modo algum em que
hora virei contra ti” (3:3). Em Sua carta a Laodicéia,
Jesus disse: “Eu repreendo e disciplino a quantos
amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te” (3:19).
Se você ainda não é um ﬁlho de Deus, o arre-

pendimento é uma parte essencial da sua resposta
à morte de Jesus na cruz. Pedro disse aos que creram na sua pregação: “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” (Atos 2:38).
Depois que você se torna um ﬁlho de Deus, o arrependimento continua sendo uma parte essencial
para você receber perdão dos seus pecados. A um
cristão que estava errando foi dito: “Arrepende-te,
pois, da tua maldade e roga ao Senhor; talvez te seja
perdoado o intento do coração” (Atos 8:22).
Algumas das palavras mais tristes no Livro de
Apocalipse são “não se arrependeram”:
Os outros homens… não se arrependeram
das obras das suas mãos, deixando de adorar os
demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem
ouvir, nem andar; nem ainda se arrependeram
dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias,
nem da sua prostituição, nem dos seus furtos
(9:20, 21).
Com efeito, os homens… nem se arrependeram
para lhe darem glória… e blasfemaram o Deus
do céu…. e não se arrependeram de suas obras
(16:9–11).

Oro para que isto jamais seja dito a respeito de
você: “Ele [ou ela] não se arrependeu!”
David Roper
1
Veja “Arrepender-se” no “Glossário, Parte Um”, na
página 48 de “Atos — Parte 1”, editado por A Verdade para
Hoje.
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