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“Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual 
ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte”.

Quando, pela fé, o pecador vai a Cristo como ele é e confessa seus pecados, os méritos 
da vida de Cristo são creditados em seu favor. Ele é gratuitamente perdoado através dos 
méritos do sangue de Cristo. Crede-lhe na palavra, e será cumprida.  

Colocai a vontade do lado de Cristo. O apóstolo Paulo confirma em sua carta aos 
Hebreus.

DTN 300: “O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto ele, 
convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entregar a 
guia divina. Pode então receber o dom que Deus está à espera de conceder. Coisa 
nenhuma é recusada à alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado 
acesso Àquele em quem habita a plenitude”. 

 “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada 
de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, 

e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração”.

Tantas vezes desobedecemos aos nossos pais quando jovens, somos castigados 
ficamos tristes e de repente horas e dias depois estamos praticando os mesmos erros 
pelos quais fomos corrigidos, isso porque sentimos apenas tristeza e não arrependimento.  
O verdadeiro arrependimento pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. 
Portanto, arrependimento não é uma obra humana, é totalmente divina. 

2 Coríntios 7:10 

DTN 176: “O arrependimento ou a contrição por causa dos pecados cometidos, e 
o abandono do pecado, operam-se por meio de Cristo e do Espírito de Deus. Os 
pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Deus”.

O dever do pecador é responder ao chamado de Deus para arrependimento, é Deus 
quem o encaminha ao arrependimento, e ele cede a influência do Espírito Santo quando o 
chamado lhe vem.

Ÿ O QUE É ARREPENDIMENTO? 

Hebreus 4:12    

DTN 283: “Entristecemo-nos muitas vezes, porque nossas más ações nos trazem 
desagradáveis consequências; mas isso não é arrependimento. A verdadeira 
tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a 
ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos 
ao pé da cruz. Por todo pecado é Jesus novamente ferido; e ao olharmos Àquele a 
quem traspassamos, choramos as transgressões; e que Lhe trouxeram angústia. 
Tal pranto levará à renúncia do pecado”.

ARREPENDIMENTO
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Romanos 1:16-17

A palavra de Deus é anunciada através da pregação feita pelos instrumentos humanos 
chamados para este fim.

“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para 
salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele 

se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé”.

   

ESTUDO  10ARREPENDIMENTO, OBEDIÊNCIA 
E RENASCIMENTO                                        

QUE VEM DA PALAVRA DE DEUS!

Romanos 10:14-16 

“Como, pois, invocarão aquele em quem 
não creram? E como crerão naquele de 
quem não ouviram? E como ouvirão, se 
não há quem pregue? E como pregarão, 

se não forem enviados? Como está 
escrito: Quão formosos os pés dos que 
anunciam a paz, dos que anunciam 

coisas boas! Mas nem todos obedecem ao 
evangelho; pois o profeta Isaías diz: 

Senhor, quem creu na nossa pregação”?

 “Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os Profetas; ouçam-nos.  E disse ele: Não, 
Abraão, meu pai; mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.  

Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco 
acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite”.

Lucas 16:29-31

2 Coríntios 7:10

Atos 2:37

 “E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes 
juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons”

Neemias 9:13:

 “Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual 
ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte”.

“Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos 
demais apóstolos: Que faremos, irmãos”?

A Palavra o conduz a uma fé verdadeira, com arrependimento de suas más obras, que 
o entristecem. A santificação é fruto da fé, cujo poder renovador transforma a alma à 
imagem de Cristo. Às pessoas não tem poder para regenerar-se a si mesmas é 
unicamente através da fé nos méritos e sacrifício de Cristo que elas podem ser 
perdoadas.
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“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá 
a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece”.

João 3:36

“E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se 
de panos de saco, desde o maior até ao menor. 

Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si 
as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. 

Ele então fica sabendo que a sujeição, que vem somente do medo da Palavra de Deus, 
não traz salvação.

E fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus 
grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa 

alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. 

Temendo a morte, o pecador procura refúgio.  E a Palavra lhe aponta o verdadeiro 
Salvador.

Jonas 3:5-9: 

Atos 4:12

 “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro 
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”.

Quem sabe se se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, 
de sorte que não pereçamos”?

Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão 
fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência 

que há nas suas mãos. 
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Mateus 27:3-5

 “Então, Judas, o que o traíra, vendo 
que fora condenado, trouxe, 

arrependido, as trinta moedas de prata 
aos príncipes dos sacerdotes e aos 
anciãos, dizendo: Pequei, traindo 

sangue inocente. Eles, porém, disseram: 
Que nos importa? Isso é contigo. E ele, 
atirando para o templo as moedas de 
prata, retirou-se e foi-se enforcar”.

Ÿ COMO ACONTECE O ARREPENDIMENTO? 

OUVE A PALAVRA DE DEUS

DESCOBRE QUE É UM CONDENADO

O QUE DEVO FAZER?

JESUS – O ÚNICO SALVADOR

SENTE TRISTEZA PELO PECADO

ABANDONA O PECADO - CONVERSÃO
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A obediência é fruto do arrependimento (conversão). O arrependimento é fruto da fé e a 
fé o fruto da Palavra de Deus.

   

Aquele que não se sujeita completamente à Palavra de Deus, não é perfeitamente 
convertido, prova por meio de suas obras que a ligação com o pecado ainda não foi 

abandonada.

Tiago 2:10

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”.

“Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos 
homens será chamado o menor no Reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e 

ensinar será chamado grande no Reino dos céus”.

João 14:15 

“E nisto sabemos que O conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos.  Aquele 
que diz: Eu conheço-O e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está 

a verdade.  Mas qualquer que guarda a Sua palavra, o amor de Deus está nele 
verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nEle. Aquele que diz que 

está nEle também deve andar como Ele andou”. A maior prova de amor que o ser 
humano pode demostrar que verdadeiramente ama a cristo e aceita o seu sacrifico, é 

obedecendo a sua palavra e sendo um testemunho desta transformação por onde andar.

Tiago 2:17: 

“Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma”.

Mateus 5:19                     

“Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado 
de todos”.

 Romanos 10:17

“Se me amardes, guardareis os meus mandamentos”.

1 João 2:3-6
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ESTUDO À TARDE

ARREPENDIMENTO

NOVO NASCIMENTO

Quando há arrependimento, confissão e obediência a Cristo, acontece o novo 
nascimento, Surge uma nova criatura.
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2 Coríntios 5:17

Romanos 8:9-13:

Ao nascermos de novo, ou nascer do Espírito, significa que nos deixamos guiar pelo 
mesmo, como uma criança obedece seu pai que a gerou.

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita 
em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle. E, se Cristo 
está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive 

por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus 
habita em vós, Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso 

corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos 
devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a 

carne, morrereis; mas, se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis”.

O fermento velho, o afastar-se do espírito da lei (desobediência), deve ser removido 
inteiramente.

“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo”.

“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, 
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, 
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, 

acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais 
coisas não herdarão o Reino de Deus”.

João 3:3

Colossenses 3:5-10

“Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer de novo não pode ver o Reino de Deus”.

Gálatas 5:19-21

“Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a 
impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria; 
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência; nas quais 

também, em outro tempo, andastes, quando vivíeis nelas. Mas, agora, despojai-vos 
também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da 

vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem 
com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, 

segundo a imagem daquele que o criou”.
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MJ 35: “A justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo interiormente 
não é insensível nem incompassivo, mas dia a dia cresce a imagem de Cristo, indo 
de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio 
próprio e seguirá os passos de Cristo até que a Graça se perca na gloria”.   

Enquanto o homem não é renascido do Espírito, não pode participar da vida em Cristo. À 
sua vinda, Cristo não os fará, mas os “achará”, sem culpa.

CA 72: “É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos 
seduza a escolher outro senhor, pois estamos sempre na liberdade de o fazer. 
Porém, conservemos os olhos fitos em Jesus, e Ele nos preservará. Olhando para 
Jesus, estamos seguros. Coisa nenhuma nos poderá arrebatar de sua mão”.  

 “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.  E 
isso disse Ele do Espírito, que haviam de receber os que nEle cressem; porque o 

Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado”.

Oro ao Senhor, para que o Espirito Santo através desta mensagem alcance nossos 
corações produzindo-nos o verdadeiro arrependimento de nossos pecados e nos 
conduzindo com o desejo de ser contados entre os que receberão, a coroa da salvação. 
AMÉM.

João 7:38-39

The Rewiew and Herald, 17/11/1885: “Há uma grande obra que devemos fazer: 
Preparar-nos para a sociedade dos anjos. Devemos ser como Jesus, livres da 
mancha do pecado. Ele era tudo que requer que sejamos. Era Modelo perfeito para a 
infância, juventude, e a toda a humanidade. Devemos estudar o modelo mais de 
perto”.
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