
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Arrependimento. 
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 05 de Abril de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 
Por Ivaldo Teles 

 

TEXTO: Atos 17: 30-31 
 

“Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se 
arrependam; porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso 

ordenou; e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos”. 
 

Todos nós sabemos que a mensagem do reino começa com a chamada de todos os homens ao arrependimento.  
Aliás, foi esta uma das pregações de João Batista. “Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da 
Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”. Mateus 3: 1-2. 
O texto que lemos como base para esta mensagem nos diz que Deus notifica a todos os homens de todas as partes a 
que se arrependam. Uma notificação é o ato através do qual se pode dar conhecimento oficial e legal de um documento 
a determinada pessoa. 
 

Se hoje Deus nos chama ao arrependimento, analisemos juntos na bíblia alguns exemplos de tipos de arrependimento:  
 

1. O Arrependimento de Faraó: “Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: Esta vez pequei; o 
Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor; pois já bastam estes trovões da parte de 
Deus e esta saraiva; eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais, aqui”.  
“Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, 
ele e os seus servos”. Êxodo 9: 27-28 e 34.  
O primeiro exemplo de arrependimento é o exemplo de Faraó. Diante de Moisés e Arão ele diz com cara de 
“santo”: Eu pequei! Veja que enquanto havia chuva de pedras, enquanto o granizo destruía absolutamente 
tudo, Faraó falava mansinho e dizia: Eu pequei, mas quando as pragas passaram ele tornou a pecar e endureceu 
não só o seu próprio coração como ao de seus oficiais. Há muitas pessoas assim, correm para a Igreja quando 
enfrentam problemas e confessam todos os seus pecados, mas tão logo passam os problemas, elas voltam para 
o pecado e seu estado se torna pior que antes. “Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do 
mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, 
tornou-se lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da 
justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado”. II Pedro 2: 20-21. 

 

2. O Arrependimento de Judas: “Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, 
compungido, as trinta moedas de prata aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Responderam 
eles: Que nos importa? Seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, 
retirou-se, e foi enforcar-se”. Mateus 27: 3-5. 
Este é o pior tipo de arrependimento. Veja que Judas reconhece e também diz: “Eu pequei”.  
Depois de vender o Senhor Jesus por trinta moedas de prata, diz o texto que ele foi tocado de remorso e 
retirou-se para enforcar-se. O arrependimento é o desejo de voltar atrás para não fazer algo, e o remorso é o 
desespero desenfreado pelo medo das consequências inevitáveis do erro.  
Este tipo de arrependimento não traz libertação alguma a ninguém, e sim morte em todos os aspectos. 

 

3. O Arrependimento do Filho Pródigo: “Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o 
céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados”.  
Lucas 15: 18-19. Eis aqui um tipo de arrependimento genuíno e verdadeiro.  
As palavras daquele jovem rapaz foram: “Pai, pequei contra o céu e diante de Ti”. (v.21). Para aqueles que têm 
um arrependimento verdadeiro e genuíno, a resposta do Pai é sempre: “Eu perdoo”. (v.22-24).  
Infelizmente muitos esperam muito tempo até perder tudo para então definitivamente tomar a decisão de 
arrepender-se. Não seja como o filho pródigo que demorou a arrepender-se perdendo tudo o que tinha.  
Nunca houve na história um pobre pecador que viesse a Cristo que Cristo o mandasse embora.  
Ele manterá Sua palavra: “O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora”. João 6: 37 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) O filho pródigo precisou perder tudo o que tinha na vida para se arrepender de seu erro. Em sua opinião, por que algumas 
pessoas levam tanto tempo para se arrepender de seus maus caminhos? Comente. 

 

 Sugestão de Quebra-Gelo:   Se você pudesse comprar um detector de mentiras de bolso que disparasse a cada 

vez que alguém mentisse, você compraria e o usaria? 


