
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
6. Confissão e Arrependimento: As Condições do Reavivamento  
 
Material bíblico: Atos 5:30–32, 2 Cor. 7:9–11, Lev. 5:5, 1 João 1:9, Heb. 12:17, Sal. 32:1–

8; Prov. 28:13. 

 
Citações 

• Antes de Deus poder nos libertar, devemos desenganar a nós mesmos. Agostinho 

• Confessar pecados não é informar a Deus, é concordar com Ele. Derek Cleave 

• Grande parte da nossa dignidade está no reconhecimento de toda a nossa indignidade. 

Matthew Henry 

• O arrependimento é a lágrima nos olhos da fé. D. L. Moody 

• O arrependimento sem restituição é como o bombeamento contínuo sem consertar o 

vazamento. Lewis W. Dillwyn 

• Aqueles que professam arrependimento devem praticá-lo. Matthew Henry 

• O arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. 

John Mason 

 

Perguntas 
 Será que Deus não conhece o nosso coração? Então, por que há necessidade de 

confissão e arrependimento? Como podemos fazer isso de forma honesta e sincera? Qual é o 

perigo de nos concentrarmos em nossos pecados? Por que Jesus nos chama ao 

arrependimento? Como nossas atitudes e ações desempenham um papel no grande conflito? 

Qual é a atitude de Deus? 

 

Resumo bíblico 
  Em Atos, Pedro confronta os líderes judeus com sua necessidade de confessar e se 

arrepender: "O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Aquele que 

mataram, suspendendo-O numa cruz. Deus O exaltou a uma posição de honra à sua direita 

como Príncipe e Salvador, como uma maneira de trazer a Israel o arrependimento e para o 

perdão dos seus pecados. Somos testemunhas do que aconteceu, e assim é o Espírito Santo, 

que Deus deu àqueles que lhe obedecem "(Atos 5:30-32 FBV). A dor do reconhecimento do 

pecado pode trazer arrependimento (2 Coríntios 7: 9). João nos diz: "Se confessarmos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de tudo o que 

não está certo em nós" (1 João 1:9 FBV). Embora possamos confessar e nos arrepender, o 

pecado ainda tem suas consequências (Hb 12:17). Lev. 5:5 nos diz que, se somos culpados, 

devemos confessar. Em Sal. 32:1-8, Davi confessa seus pecados a Deus e é perdoado de sua 

culpa. O livro de Provérbios nos diz: "O que encobre seus pecados não prosperará, mas o que 

as confessa e deixa, alcançará misericórdia" (Prov. 28:13 NIV). 

 

Comentário  
 Jesus confrontou seus ouvintes com a necessidade de mudar, pois sem esse 

reconhecimento, não pode haver arrependimento e transformação. Ele reservou Sua mais 

enérgica condenação para aqueles que pensavam que estavam bem, mas que eram, em 

realidade, como "sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos". Seu desafio para todos era 

que acordassem e reconhecessem que não havia futuro, a menos que mudassem, a menos que 

houvesse uma completa transformação.  

Só com a renovação divina há esperança para o futuro, de acordo com Jesus, e Ele 

veio tanto como catalisador quanto como doador desse poder renovador. "Nascer de novo" 

tornou-se um clichê em nossa língua, mas quando considerado em seu contexto original e 

chocante, realmente descreve o que Deus quer para nós. Uma vez que nascemos de novo, 

será que Deus deseja que permaneçamos como recém-nascidos? Não, assim como ocorre no 



nosso desenvolvimento físico, Deus quer que cresçamos em Sua graça para nos tornarmos 

maduros, indivíduos desenvolvidos que entendem e se identificam com o Pai Celestial. 

A verdadeira questão é por que existe a necessidade de nos confessarmos e de nos 

arrependermos? Não se trata de informar a Deus, pois ele já sabe de tudo. Ele vê tudo e 

conhece o nosso coração, e isso deve ser um conforto para nós! Tudo o que Deus nos diz para 

fazer é para nosso benefício. Ele sabe que, se não admitirmos para nós mesmos os nossos 

pecados, é difícil deixá-los para trás. Tem de haver decisões claras e ações definidas – e é 

isso que confissão e arrependimento significam. E, se nós ferimos os outros, precisamos 

confessar a eles também e lhes pedir perdão ... Esta não é uma ideia teológica abstrata, mas 

um método prático de viver. Algumas pessoas acham que é muito difícil dizer “desculpe-

me”, enquanto outras dizem isso de modo muito leviano. Nossas desculpas devem ser 

sinceras e devemos desejar evitar o mal que fazemos. Isso é fundamental para demonstrar o 

nosso Deus para os outros, não num sentido pretensiosamente piedoso, mas a fim de mostrar 

que somos seres humanos defeituosos que estamos tentando fazer o que é certo, apesar de 

nossas falhas.   

Nem isto é para o benefício de Deus. Ele simplesmente quer nos ajudar e, além disso, 

permitir que outros vejam como essa mudança é possível. Afinal, os anjos que não 

cometeram pecado devem estar muito preocupados em permitir que nós, rebeldes, voltemos 

para o céu! Eles não precisam ser convencidos da capacidade que Deus tem de perdoar, mas 

eles querem saber que nós mudamos de fato, que não vamos trazer nossos caminhos 

pecaminosos conosco. A salvação terapêutica de Deus tanto nos perdoa quando confessamos 

e nos arrependemos, quanto nos cura, nos transformando em pessoas que podem ser salvas 

sem que isso traga perigo para os anjos. 

 

Comentários de Ellen White 
 Assim será com todos que contemplarem a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de 

Jesus, e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de Seu caráter, tanto mais claro 

veremos a excessiva malignidade do pecado, e tanto menos nutriremos o desejo de nos 

exaltar. Haverá um contínuo anelo de ir em direção a Deus, uma contínua, sincera, contrita 

confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. A cada passo frente em nossa 

experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência 

está em Cristo unicamente… {Atos dos apóstolos, p. 561} 

 O Mestre do céu, ninguém menos do que o Filho de Deus, veio ao mundo para revelar 

o caráter do Pai aos homens, para que pudessem adorá-Lo em espírito e em verdade. Cristo 

revelou aos homens o fato de que a mais estrita adesão à cerimônia e à forma não iria salvá-

los, pois o reino de Deus era espiritual em sua natureza. Cristo veio ao mundo para semear 

nele a verdade... Ele insistiu com os homens sobre a necessidade de oração, arrependimento, 

confissão e abandono do pecado. Ele lhes ensinou a honestidade, paciência, misericórdia e 

compaixão, ordenando que amassem não apenas a quem os amava, mas a quem os odiava e 

tratava mal. Nisto lhes estava revelando o caráter do Pai, que é longânimo, misericordioso e 

clemente, tardio em irar-se, cheio de bondade e verdade. Aqueles que aceitavam o seu ensino 

ficavam sob os cuidados da guarda dos anjos, que foram comissionados para fortalecer, 

iluminar, a fim de que a verdade pudesse renovar e santificar a alma. {Educação cristã, p. 

74} 
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