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Pecado e Arrependimento
O que é pecado?
Pecado é a transgressão da lei.
“Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade.”
(1 João 3:4)
É ser rebelde; é errar o alvo; é andar em desacordo com os princípios de Deus.
A origem do pecado
O pecado se originou no coração de Lúcifer...
*Lúcifer em Hebraico - heilel ben-shachar / Em Latim - lucem ferre
*Siginifica “portador de luz”.
...quando ele tentou, orgulhosamente, ser igual a Deus.
Lúcifer não estava satisfeito em ser o querubim ungido para proteger, ser formoso e sábio,
o que habitava entre pedras preciosas no Éden, Jardim de Deus. (Ezequiel 28)
Por sua rebelião e egoísmo, foi destituído e expulso dos céus, dando origem ao pecado e
levando consigo um grande número de anjos. (Apocalipse 12)
Após ter sido destituído de todos os privilégios celestiais, Lúcifer, hoje conhecido como
Satanás / Diabo, achou no homem, a obra-prima de Deus, a maneira de “se vingar” de Deus.
Assim, ele arquitetou um plano para levar Adão e Eva a desobediência à ordem divina e dar
ouvidos às suas palavras enganosas. (Gênesis 3; Romanos 5.12-19)
Adão e Eva acreditaram na mentira de que seriam iguais a Deus, possuindo todo
conhecimento, desobedeceram à Deus e pecaram. Foi assim que entrou o pecado no
mundo. (Gênesis 3.1-6)
A vontade de Deus era que Adão escolhesse o melhor, pois Deus sempre deixa a escolha de
obedecê-lo ou não, a critério do homem. O chamado “livre arbítrio”. (Deuteronômio 11.2629)
Segundo a Bíblia, foi pelo primeiro homem, Adão, que entrou o pecado no mundo.
(Romanos 5.12) E, como a humanidade é descendente de Adão, todo ser humano já nasce
em pecado. (Salmos 51.5) A natureza do homem é pecaminosa desde Adão.
Conseqüências do Pecado
São várias as conseqüências que o pecado traz as nossas vidas. Essa descendência
pecaminosa, nos leva a ser escravo dos vícios, ter ódio em nosso coração, nos leva a mentir,
ser orgulhoso, ter inveja, etc. Além de nos trazer julgamento, condenação, culpa e morte.

Julgamento
O julgamento que veio sobre Adão quando ele pecou, é imputado a toda raça humana. Por
isso, todos nós vamos prestar contas dos nossos atos. (2 Coríntios 5.10; Romanos 14.10)
Condenação
O pecado nos traz condenação e quem desobedece a palavra é julgado pela palavra. (João
12.48)
Culpa
O pecado nos traz sentimento de culpa. Ficamos nos sentindo culpado diante de Deus, daí a
razão do julgamento e da condenação. (Tiago 2.9-10)
Morte
O pecado nos leva a morte física e espiritual. Ou seja, quem vive em pecado está separado
de Deus. (Apocalipse 20.14)
“Porque o salário do pecado é a morte...” (Romanos 6.23)
Porém, existem três tipos de morte: a física, a espiritual e a eterna.
Morte Física
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como um ser imortal. Porém, após a
desobediência de Adão, a sentença de morte foi cumprida, não imediatamente, mas a partir
do momento em que houve o pecado, ele ficou sujeito a morte física. (Gênesis 2.17)
Morte Espiritual
Essa é entendida como uma separação entre Deus e o homem. No momento em que Adão
desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente, pois perdeu sua comunhão com Deus.
(Efésios 2.1)
Morte Eterna
Também chamada de “segunda morte” é uma conseqüência da morte espiritual.
(Apocalipse 20.6)
Para fugir dessa morte é necessário que o homem reate sua comunhão com Deus através de
Jesus Cristo. (João 11.26)

Arrependimento
É possível alcançar vitória sobre o pecado?
A Bíblia diz:
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7)
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos
purificar de toda a injustiça”. (1 João 1:9)
Jesus morreu na cruz para nos salvar! Ele morreu no lugar do pecador para perdoar os
nossos pecados. (Mateus 1.21; 1 João 3.5)
Deus já fez a sua parte, entregou seu único filho para que tenhamos salvação. Agora resta a
cada um de nós termos o interesse de receber a salvação tomando algumas decisões: se
arrepender, confessar e deixar o pecado.
Se arrepender
Esse é o primeiro passo para a salvação.
O arrependimento é a tristeza que sentimos quando pecamos, é a mudança da mente e do
coração. (Atos 2.38)
Confessar
Admitir o erro e confessá-lo com a própria boca, contar para Deus suas falhas e pedir
perdão de todo o coração. (Romanos 10.9-10; 1 João 1.9)
Deixar o pecado
Porém é preciso também abandonar o pecado e não continuar praticando o erro. (João
8.11; 5.14)
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa,
alcançará misericórdia.” (Provérbios 28:13)
O Arrependimento é algo profundo que produz fruto para o bem. É...





Pesar sincero de algum ato ou omissão; contrição; desistência de uma coisa feita ou
empreendida.
Dor, mudança de mente e coração.
É o desejo de fazer novamente, porém de forma diferente.
É a vontade de reparar o erro e não repetir mais.

Mudança de Mente
Quando há o arrependimento, há uma mudança na maneira de pensar e agir a respeito de
Deus, a respeito do pecado em si e a respeito do relacionamento com outras pessoas.
Começamos a pensar segundo o coração de Deus, porque o Espírito Santo vem habitar em
nosso coração e nos concede a “mente de Cristo”. (1 Coríntios 2.16)
Mudança Espiritual
O arrependimento faz com que nós passamos a sentir e a ver tudo de outra maneira. Um
novo prazer, uma nova alegria, uma sensação de paz que traz a segurança quanto ao futuro
e a renovação da esperança em Jesus Cristo.
Mudança de Prioridades
Antes do arrependimento a pessoa é uma, geralmente movida pelo seu Eu. Após o
arrependimento ela passa a buscar a vontade de Deus, fazendo não a sua própria vontade,
mas a vontade de Deus. (Romanos 12.1-2)




O arrependimento é uma operação da graça de Deus na vida do pecador. (Romanos
2.4)
O arrependimento se dá através de Jesus Cristo, quando a pessoa aceita Jesus como
Senhor e Salvador da sua vida. (Atos 5.31)
O arrependimento é operado pela ação do Espírito Santo na conseqüência do
pecador, tornando-o sensível ao seu pecado e a sua condição de perdido diante de
Deus. (João 16.8)

Deus usa diversos meios para conduzir o pecador ao arrependimento como:
A Palavra
Através da Bíblia, folhetos, livros e/ou até uma pregação.
O Espírito Santo
O Espírito leva a pessoa a entender a Palavra e o convence do pecado, da justiça e do juízo.
(João 16.8)
Pessoas
Deus usa a vida de outras pessoas para pregar o evangelho e, quem ouve abre o coração
para receber o que foi anunciado.

O Arrependimento e a Fé
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo o que o crente recebe de Deus é
por fé, a começar pela salvação. (Efésios 2.8; Marcos 16.16; Romanos 4.5)
É necessário ter fé para vencer o mundo.
“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a
nossa fé.” (1 João 5:4)
É necessário ter fé para vencer a carne.
“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.” (Gálatas 5:16)
É necessário ter fé para vencer o diabo.
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que
agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo
por mim.” (Gálatas 2:20)
O Arrependimento produz a conversão
A conversão é descrita como um retrocesso. É como voltar das trevas do pecado e do
domínio de Satanás para a gloriosa luz de Jesus Cristo. (Atos 26.18)
A conversão consiste no exercício do arrependimento e da fé. O homem, então, encontra
um novo caminho, uma nova modalidade de vida. Antes andava nas trevas e agora caminha
na luz, com segurança.
Após a etapa do arrependimento, inicia-se a etapa da santificação. A santificação é a
permanente atitude de estar se corrigindo, renunciando as próprias vontades, é a
preocupação em estar sempre agradando a Deus em tudo o que fizer, em cada ação, em
cada atitude.
A conversão é uma atitude
Atitude é um modo de agir, é uma maneira de ser diante de uma determinada situação.
A atitude da conversão é inspirada pela veracidade da Palavra de Deus e operada pelo
Espírito Santo com livre arbítrio do homem.
A conversão é a preparação da alma para a união espiritual com Jesus Cristo. (Romanos
6.3)

