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Fé, arrependimento
e confissão

erto dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava
pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio

mental, ouviu do diretor da instituição, que o acompanhava: “Se metade dessas pessoas pudesse crer
no perdão, poderia ser mandada de volta para casa”. De fato, muitos males emocionais, espirituais, e
até físicos, têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer
pessoa. Que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia
aponta a saída.

1 O que é fé e qual é sua importância na vida cristã? Hebreus 11:1, 6; Romanos 5:1; Tiago 2:26

Fé é certeza. Ela agrada a e produz paz. A fé sem obras é .DEUS MORTA

Fé é a convicção que se baseia numa evidência que Deus nos dá, não é um sentimento ou um
pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus e nos justifica (Rm 5:1). Quando o crente
mantém comunhão com o Pai Celestial ele desenvolve fé e confiança que transformam limitações em
ousadia, sonhos em ações, derrotas em vitórias, dificuldades em oportunidades, lágrimas em sorrisos,
dúvidas em certezas, medo em coragem, ódio em amor. Devemos pedir para receber mais fé: “Eu
creio! Ajuda-me na minha falta de fé!” (Mc 9:24).

Qual é o objetivo da fé? 1 João 5:4; 1 Pedro 1:9

Vencer o . O fim da fé é a .MUNDO SALVAÇÃO

A fé nos ajuda a vencer as dificuldades, e o resultado de exercer fé será a nossa salvação. Estudiosos
reconhecem a importância da fé. Dizem que aqueles que exercem fé são mais felizes, têm mais saúde,
vivem mais.

Como desenvolver a fé? Romanos 10:17

A fé vem enquanto ouvimos a Palavra de .DEUS

Uma fé forte e inabalável está diretamente relacionada à prática constante dos ensinos aprendidos nas
Escrituras. A fé é proporcional ao conhecimento e prática da Palavra de Deus (Rm 10:17; Tg 1:21-22).
Outro elemento que auxilia no desenvolvimento da fé é o ato de compartilhar do amor de Jesus e das
verdades bíblicas.
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O que Jesus veio fazer? Lucas 5:32

Chamar pecadores ao .ARREPENDIMENTO

O apóstolo Pedro exortou: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos
pecados” (At 3:19). O arrependimento sincero produz tristeza e também afastamento do pecado. A
palavra arrependimento na língua grega envolve, além do arrependimento, uma mudança básica da
mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com nosso semelhante. O verdadeiro
arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado, resulta em uma
nova maneira de viver (Cl 3:1-17).

O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2:4

A de nos leva ao arrependimento.BONDADE DEUS

Experimentar a misericórdia divina na vida pessoal e contemplar os Seus atributos nos levam ao
verdadeiro arrependimento que resulta em uma mudança de comportamento (Lc 3:8-14; At 3:19). A
Palavra de Deus exorta seus seguidores a produzir “frutos dignos de arrependimento” (Mt 3:8).

O que faz o pecador arrependido? Salmo 38:18

Ele os pecados a Jesus.CONFESSA

Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo
para nos perdoar e purificar (1Jo 1:9). Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus
(1Tm 2:5). Achegando-nos a Cristo, em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a
reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos
procurando justificativas para nossa obstinação e negando nossos pecados.

O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios 28:13

Jamais . Mas quem confessa e deixa alcançará .PROSPERARÁ MISERICÓRDIA

O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos
fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas
transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou: “Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade
não encobri; dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e Tu perdoaste a maldade do
meu pecado” (Sl 32:5). “Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as
minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias” (Sl 51:5).

O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João 1:9; Miquéias 7:18, 19; Isaías 43:25

Ele nos e . Lança nossos pecados nas do mar.PERDOA PURIFICA PROFUNDEZAS

Deus perdoa os pecados (Jo 8:1-11). Isso quer dizer que não se lembra deles nem, utiliza nossos
defeitos para nos acusar. Assim, deixou-nos o exemplo de como devemos tratar o nosso próximo (Mt
6:14). Jesus ensinou que não devemos julgar ninguém, pois ao assim proceder trazemos condenação
para nós mesmos (Mt 7:1-6).
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O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55:7

Deixemos o caminho do , nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico emMAL
PERDOAR.

Buscai ao Senhor, pois Ele lançará os pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a
confissão de um pecador. “Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende” (Lc 15:10). Jesus está esperando a confissão sincera para perdoar os pecados.

Recapitulação: A fé agrada a . Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus,DEUS
e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem
enquanto ouvimos a Palavra de . Jesus veio chamar ao .DEUS PECADORES ARREPENDIMENTO
Quem não confessa os pecados jamais . Mas, quando os confessamos, Deus os lançaPROSPERARÁ
nas profundezas do , pois é grandioso em .MAR PERDOAR

Reflexão: Acreditar exatamente no que Deus diz é o exercício desafiador para a mente humana. Por
isso, devemos confessar nossos pecados, abandoná-los e nos entregar a Deus em busca de proteção,
auxílio e bênçãos.

Compromisso de Fé:
(    ) Quero experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão.
(    ) Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados.
(    ) Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para Ele.

Leitura complementar:

1. Crenças 10-11.Nisto Cremos:
2. Capítulos 7-8.Tratado de Teologia:
3. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).Caminho a Cristo
4. Randy Maxwell. (Casa Publicadora Brasileira).Se Meu Povo Orar
5. Alejandro Bullón. (Casa Publicadora Brasileira).Passaporte Para a Vida

9


