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"arrependimento vs. reconciliaÇÃo”
Arrependimento vs. Reconciliação. Isso são duas coisas diferentes. Arrependimento era quando alguém cometia um pecado
contra Deus e logo se arrependia. Deus com sua infinita misericórdia atuava em favor deste e o perdoava. Reconciliação
significa que anteriormente ouve uma relação de unidade entre duas pessoas, e por algum motivo, esta relação se desfez.
Pode passar algum tempo, estes separados, porém, em um determinado momento, resolvem se unir novamente. A isto
chamamos reconciliação. o assunto que iremos abordar neste dia, diz respeito à igreja do Senhor.
O primeiro aspecto a abordarmos é o arrependimento segundo a lei.
Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque
é chegado o reino dos céus. MATEUS. 4:17.
A igreja nos dias de hoje, não deve chamar ninguém ao
arrependimento, pois Jesus ao pronunciar desta forma, estava antes da
cruz. Já nós estamos depois da cruz. Outro personagem desta época,
que veio também a pregar arrependimento, foi João Batista.
Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de
arrependimento, para remissão dos pecados. MARCOS. 1:4.
Pedro também assim, pregou:
E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do
Espírito Santo; ATOS. 2:38.
O fator comum, que encontramos nestes versos, é que quando se
prega arrependimento, todos sem exceção, estão dizendo que o
pecado está em pé, logo há a necessidade de se arrepender.
O grande perigo que temos aqui, é que os chamados pregadores de
hoje, utilizam isto para manter a muitos neste ritual, por anos e anos.
Passem à frente, confessem seus pecados, arrependam-se. Mas, o que
diz na carta aos hebreus, capítulo nove, sobre este assunto?
De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a
fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez
se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
HEBREUS. 9:26.
Paulo está nos mostrando que, com a morte de Cristo na cruz do
calvário, o pecado foi o que? “Aniquilado”! Sendo assim, toda vez que
você se ajoelha e olha para os céus, pedindo perdão de pecados, com
esta ação, você está querendo dar vida a algo que não existe mais.
Após o sacrifício na cruz, Deus não te vê em pecado, não há mais do
que se arrepender. A igreja hoje está chamada a apresentar ao mundo
em reconciliação e não mais em arrependimento:
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por
Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação; 2ª CORÍNTIOS
5:18.
Se ele nos reconciliou é por que um dia já estivemos com ele, você
sempre foi de Deus. Você é um abençoado!!!

Isto é, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lhes
imputando os seus pecados; e pôs em nós
a palavra da reconciliação.
2ª CORÍNTIOS. 5:19.

Quando adão pecou o pecado nos separou de Deus, porém na morte de Cristo veio a
reconciliação. ligue as frases onde representam reconciliação e condenação.
ARREPENDEI-VOS

LEI DE MOISÉS

PECADO

ARREPENDEI-VOS

GRAÇA

RECONCILHIA-VOS

ANTES DA CRUZ

DEPOIS DA CRUZ
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