
 
Devocional 60 anos - Número 198 - 16/07/2020   Pr. Jair Pereira 

 
“.... arrependei-vos...” (Atos 2. 38) 

 

A mensagem de arrependimento, conforme falamos anteriormente, impacta 

profundamente a vida das pessoas, alinhando-se completamente à pregação de 

Jesus. De acordo com a narrativa do evangelista Marcos, o Mestre iniciou a sua 

caminhada ministerial pregando o Evangelho do Reino de Deus e proclamando a 

necessidade urgente de arrependimento “E, depois que João foi entregue à prisão, 

veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: “O 

tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no 

evangelho”. Marcos (1. 14-15) 

Certamente Pedro e os demais apóstolos, que viveram aquele momento 

emocionante dado o retorno surpreendente daqueles homens e mulheres, de tantos 

povos diferentes, aprenderam com o próprio Cristo a dar orientações espirituais 

naquele nível de profundidade. 

Arrependei-vos! Essa foi a resposta de Pedro para aquelas pessoas 

necessitadas e impactadas pelo sermão arrebatador do apóstolo. Essa também 

deve ser a resposta e a proclamação da Igreja perseverante frente ao mundo 

questionador, escurecido e perdido em pecados.  

Somente tendo percepção de pecado, de tristeza pelo pecado e de vergonha 

do pecado é possível trilhar o caminho regenerador do arrependimento. Entretanto, 

não há percepção de pecado sem a contemplação da cruz e da obra que Jesus ali 

realizou. Não há tristeza pelo pecado enquanto não se vê a Cristo e não haverá 

vergonha do pecado sem o reconhecimento de tudo o que o Filho de Deus fez por 

cada um de nós. 

Segundo a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira (CBB), 

Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após 

profissão de fé e tais congregações são constituídas por livre vontade dessas 

pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus. Essa mesma Declaração 

professa também que há duas condições para o pecador ser regenerado: 

arrependimento e fé. 

Considerando essa importante constatação, associada às bases históricas 

relatadas nesta devocional, entendemos que a Igreja que persevera no cultuar é 

aquela que apresenta, em sua caminhada de fé, as marcas do arrependimento e, 

consequentemente, o desejo ardente de mudança de vida, consolidando assim a 

sua condição de regeneração e aptidão para servir no Reino de Deus. 

 


