ARREPENDIMENTO

Fevereiro
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Neste estudo vamos abordar algo que tem sido muito difícil para as pessoas reconhecerem que precisam viver
em suas vidas. Muitos relacionamentos, amizades, casamentos têm sido destruídos pela falta do
arrependimento. Vamos estar atentos em relação aos nossos próprios pensamentos e atitudes em relação a
isso.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já fez alguma coisa da qual você se arrependeu de ter feito?
2. Você consegue se arrepender e pedir perdão com facilidade ou é difícil para você fazer isso?
TEXTO: Mateus 3:2
INTRODUÇÃO:
• Arrependimento consiste em uma radical transformação do pensamento, atitude e direção.
• Arrependimento é mudança de atitude (metanóia), mudança de mente, renúncia ao pecado, compromisso
sincero de abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo.
1. Implicações do verdadeiro arrependimento
• A pessoa verdadeiramente arrependida começa a viver uma vida transformada.
• Um exemplo disso é Zaqueu (Luc. 19). Podemos chamar essa vida transformada de fruto do
arrependimento.
• O arrependimento é algo que ocorre no coração e envolve a pessoa como um todo na decisão de afastarse do pecado.
• O sentimento de remorso, tristeza, que normalmente é produzido por vergonha do líder, do pai, e até de si
mesmo perante as amizades, não é arrependimento. Esse sentimento até acontece por causa do erro,
porém, não significa arrependimento.
• O arrependimento não é simplesmente um ato "uma vez para sempre", mas uma constante atitude do
cristão quando ele peca. Cada pecado, independentemente de qual for, deve ter o seu arrependimento (I
João 1:8-9).
• O arrependimento é um sinal de que o adolescente cristão quer viver em santidade.
2. Passos do arrependimento
• Reconhecimento:
1. Do pecado > o pecado afeta a santidade e a comunhão com Deus.
• Confissão - tem duas etapas:
1. Confissão Pública: grupo ao qual se pertence; igreja.
2. Confissão particular: Deus; Líder espiritual.
• Não querer mais cometer o erro.
• Atitude de luta contra o pecado e o que ele representa.

3. Algumas áreas que precisam de mudança na adolescência (Efé. 4:25-29)
• Família - rebeldia, brigas, nervosismo, discussão e preguiça.
• Escola - mau exemplo, "cola", "zoação" exagerada, notas, só ficar no grupinho (panelinha).
• Amizade - más companhias, assuntos "praga", festas.
• Língua - murmuração, falar mal (fofoca).
• Sexualidade - "ficar", masturbação, pensamentos impuros, namoro, ir pra cama.
• Autoridade (liderança) – rebeldia; obedecer, mas estar com ódio no coração.
• Orgulho - querer ser melhor do que o outro, querer estar em evidência.
• Vida com Deus- falta de leitura da Bíblia (conhecimento bíblico é fraco) e de oração.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo”
(Mateus 3:2)

