
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis. 

Arrependimento, paradigma da vida Cristã 

 

PARADIGMA é algo que serve de modelo ou exemplo a 

ser seguido. 

O ARREPENDIMENTO é paradigma de vida, porque a vida 

passa por ele. Arrependimento é o caminho a ser percorrido 

quando o assunto é reino de Deus. nos arrependemos de 

termos dado as costas para Deus. Arrependimento de 

vivermos como se o outro não existisse.  Arrependimentos 

por nos acharmos suficientes para fazer escolhas certas, 

mesmo sabendo que isto não é verdade.  Arrependimento por 

termos feito do ódio o nosso caminho para a vida. Sem 

arrependimento não se entra no Reino de Deus. Não se 

compreende o amor de Deus. Não se recebe o amor de Deus. 

Não se é feliz. O arrependimento é a porta de entrada no 

Reino de Deus, uma porta sempre aberta. No cristianismo, 

arrependimento não é um acerto de contas no final, é no 

início, a definição do rumo que daremos a vida. 

 

Leia atentamente Efésios 4.22-32 e pontuem no texto, o 

que devemos deixar e como devemos viver. 

 

Segundo Dwght Lyman Moody. há 5 coisas que fluem do 

verdadeiro arrependimento: Convicção, Contrição, 

Confissão do pecado, conversão (ARREPENDIMENTO), 

Confissão de Cristo no mundo. Você percorreu esse 

caminho quando se encontrou com Cristo? Existe 

alguma coisa que você precisa confessar ao Senhor? A 

confissão de Cristo é o clímax da obra de verdadeiro 

arrependimento. Você tem falado de Cristo? 

 

Que Deus nos abençoe! 

 

 

 

T E X T O  

Mt 3.1-6 “Naqueles dias, apareceu João Batista 

pregando no deserto da Judéia e dizia: 

Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos 

céus. Porque este é o referido por intermédio do 

profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: 

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 

veredas. Usava João vestes de pêlos de camelo e 

um cinto de couro; a sua alimentação eram 

gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com 

ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a 

circunvizinhança do Jordão; e eram por ele 

batizados no rio Jordão, confessando os seus 

pecados”. 
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TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

06/04 – Evangelismo em Barreiro 

Envolva seu PGM. Contamos com 

você 

 

ESCOLA BIBLICA DISCIPULADORA 

Você está matriculado? 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


