
ARREPENDIMENTO 
O arrependimento genuíno é uma graça do Espírito de Deus pela qual o pecador é 

internamente humilhado e visivelmente transformado. O arrependimento é a única tábua 
pela qual podemos nadar para local seguro. 

 
1. Visão do pecado  
O arrependimento envolve uma visão do pecado, pela qual a pessoa cai em si (Lc 

15.17), reconhecendo qual é o seu pecado e o que ela mesma é diante de Deus (Is 6.5). 
 
2. Tristeza pelo pecado  
O arrependimento consiste em tristeza pelo pecado. Essa tristeza do coração escorre 

pelos olhos, com lágrimas amargas de santa agonia (Ed 9.3; Sl 51.17; Is 22.12; Jr 31.19; 
Jl 2.13; Lc 18.13). Aqueles que choram de um modo piedoso são confortados (Mt 5.4; 2 
Co 7.9-10). 

 
3. Confissão de pecado  
O arrependimento inclui confissão de pecado (Ne 9.9; Os 5.15). Essa confissão é 

autoacusadora (2 Sm 24.17; Ne 9.33), voluntária (Lc 15.18), com compunção (38.4) e 
sincera (Lc 18.10-14) e inclui uma determinação de não pecar novamente (Pv 28.13; Is 
1.16; Ez 18.21). Essa confissão limpa do pecado e torna Cristo agradável à alma (Rm 
7.25). Por meio dela, o caminho para o perdão fica aberto (2 Sm 12.13; 1 Jo 1.9). 

 
4. Vergonha pelo pecado 
O arrependimento inclui vergonha pelo pecado (Ez 43.10). Quando o coração está 

em trevas por causa do pecado, a graça torna o rosto vermelho de vergonha (Ed 9.6; Lc 
15.21). 

 
5. Ódio pelo pecado 
O arrependimento necessita de um ódio pelo pecado (Ez 36.31). Uma pessoa 

verdadeiramente arrependida tem aversão pelo pecado (Zc 3.4-5). Além disso, essa 
pessoa odeia não só um pecado, mas todos (Sl 119.104); de fato, ela rejeita o pecado 
em qualquer forma ou aparência. Ela odeia o pecado não apenas pelo inferno, mas como 
inferno.  

 
6. Afastamento do pecado 
O arrependimento produz afastamento do pecado. Esse afastamento é de todo 

pecado (Is 55.7) totalmente para Deus (At 26.20). Assim como um barco que vai para 
leste se volta para oeste por causa do vento, uma pessoa que seguia para o inferno, 
antes do vento contrário do Espírito começar a soprar sobre ela, muda seu curso em 
arrependimento e navega em direção ao céu. Essa mudança é chamada de abandono 
do pecado (Is 55.7), um afastamento do pecado (Jó 11.14) e mortificação do pecado (Rm 
6.2; Cl 3.5). Essa é uma mudança que envolve toda a alma: os olhos se afastam de 
olhares impuros, o ouvido se afasta de ouvir difamações, a língua se afasta de falas 
abusivas, as mãos se afastam de todo mal, os pés se afastam do caminho de prostituição 
e a alma se afasta do amor à impiedade. 
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