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Lição 3: O Arrependimento de Obras Mortas 
2 Co 5.17; Hb 6.1; 9.14 
  

Desde que cremos no Senhor Jesus e fomos inseridos nEle, iniciou-se uma 
nova vida em nós. A nova vida que se iniciou é a exata expressão de 2 Coríntios 
5.17: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo”. Essa nova vida é uma vida celestial porque 
é a vida (em grego zôe) de Deus implantada em nós. É como o pequeno grão de 
mostarda de que falou o Senhor Jesus em Mc 4.32. No início é a menor das 
sementes, mas cresce “e faz-se a maior das hortaliças criando grandes ramos, de 
tal maneira que as aves  do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra”. 
Assim é a nova vida em nós.  

 
Ora, o resultado natural do crescimento dessa nova vida em nós, é uma 

completa mudança de mentalidade quanto à vida e aos seus valores. Antes 
éramos humanistas, mundanos, materialistas, hedonistas e egoístas; agora, 
estamos sofrendo uma mudança em nossa maneira de pensar. Essa mudança 
permeia todo o nosso ser. À essa mudança, a Bíblia denomina arrependimento 
(em grego, metanóia – “perceber depois”). Quando ouvimos o Evangelho e 
cremos em Cristo Jesus, houve um arrependimento. Nós vimos nossa condição 
de pecadores, nossa depravação total. Ali, vimos nossa completa perdição; ali 
nossa mentalidade mudou. Nós vimos a ira justa de Deus para com os pecadores, 
como todos estão condenados diante dEle. Isso provocou em nós uma reação: nós 
desistimos de nós mesmos, de nossos esforços e encontramos a maravilhosa 
graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, o qual tomou nosso lugar na cruz, 
levando sobre ela todos os nossos feitos pecaminosos e recebendo sobre Si a ira 
de Deus. Nós cremos nisso porque houve um arrependimento, uma mudança de 
mentalidade quanto à nossa situação. Sendo assim, por que Hebreus 6.1 fala do 
fundamento do “arrependimento” para aqueles que já creram? Note que o texto é 
específico, “arrependimento de obras mortas”. O que são essas “obras mortas” 
das quais devemos nos arrepender (mudar de pensamento)? O arrependimento de 
obras mortas, é a percepção tardia de nossos atos passados, sejam bons ou ruins. 
As obras mortas falam de nossa conduta passada, das coisas boas que fazíamos 
tentando agradar a Deus, bem como dos atos pecaminosos. Devemos lembrar que 
tudo o que brota de nossa natureza é pecado aos santos olhos de Deus, sejam 
boas obras, sejam más obras. O arrepender-se dessas coisas, é “perceber depois” 
que tais atos, bons ou ruins, são abomináveis a Deus – são obras mortas. Obras 
que procediam de um morto, “estando vós mortos em ofensas e pecados” (Ef 
2.1). Essas obras, ora pendiam para agradar a Deus, ora pendiam para desagrada-
Lo. Quando fazíamos o bem, nossa intenção era impressionar a Deus, agradar a 
Deus, comprar Seu favor de tal modo que ficássemos como credores dEle. Essa 
percepção tardia é o que precisamos considerar para nunca mais voltarmos 
àquelas obras. 

 
Você consegue identificar essas obras mortas em sua velha natureza? 

Como você é “em Adão”? Ao fazer essas perguntas, nós estamos tocando em 
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nosso passado. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, não enfatiza muito 
aquilo que alguém foi ou fez antes de crer no Senhor. Ela se ocupa muito mais em 
falar de qual deve ser nossa conduta depois que cremos. Nós encontramos alguns 
textos que falam de nosso passado, mas nenhum deles nos diz como devemos 
conclui-lo. 
 

- Hebreus 9.14: aqui diz que o sangue de Cristo purifica as nossas 
consciências das obras mortas. 

- Efésios 4.22: quanto à conduta passada, devemos rejeitar/pôr para fora de 
si, o velho homem. Observar todo o contexto imediato: 4.17 – 5.21. 

- 1 Pedro 4.2-3: somos exortados a não mais viver como vivíamos no 
passado. 

- 1 Coríntios 6.9-11: esse era o passado daqueles irmãos em Corinto. A 
ênfase não é dada no que eles foram e nem no que deveriam fazer para 
concluir aquelas situações; a ênfase é dada naquilo que eles são agora. 

- Efésios 2.1-5: o passado é citado para enfatizar a grande amor de Deus e 
Sua rica misericórdia para conosco. 

 
Se gastarmos algum tempo lendo cuidadosamente as cartas do Novo 

Testamento e observando o modo como esse assunto do passado é tratado, 
veremos que a ênfase está sempre no futuro. Por quê? Porque todo o passado está 
debaixo do precioso Sangue. Um pequeno desvio nesse assunto corromperia o 
Evangelho, perverteria o ensino do arrependimento e até mesmo deturparia a 
graça. O Senhor não está preocupado com nossa vida passada nem insiste no que 
deveríamos fazer sobre o passado. Esse é um entendimento básico que todos os 
crentes devem ter. 
 
 Devido a alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre o Evangelho, 
resolver o passado é, algumas vezes, enfatizado de tal forma que acaba 
escravizando as pessoas. Não estamos sugerindo com isso que o passado nada do 
passado precisa ser resolvido, pois há de fato, algumas coisas que precisam ser 
acertadas e consertadas. No entanto, temos que afirmar que isso não é 
fundamental. Deus diz que todos os nossos pecados passados estão debaixo do 
sangue do Cordeiro. Fomos completamente perdoados porque o nosso Senhor 
Jesus morreu por nós. Somos salvos por Cristo, nosso substituto, e não por 
termos corrigido algo do passado. Ninguém é salvo por sua boa conduta passada, 
nem pessoa alguma será salva por causa do arrependimento de seu passado 
perverso. Somos salvos pela redenção realizada pelo Senhor Jesus na cruz. Esse e 
somente esse é o fundamento no qual devemos permanecer firmes. 
 
 O que devemos então fazer com nosso passado? A Bíblia nos fornece 
alguns exemplos concernentes a resolver questões pendentes do passado. 
Nenhum deles é um ensinamento propriamente, são apenas exemplos que devem 
ser seguidos pelos que foram salvos. 
 

1) Relacionamentos com ídolos – Dt 5.6-9 
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As questões relacionadas com os ídolos não são irrelevantes como acham 
alguns. Do começo até o final, o assunto da idolatria é sempre mencionado nas 
Escrituras. Falando com crentes, o apóstolo diz no final do primeiro século: 
“Filhinhos, guardai-vos dos ídolos” (1 Jo 5.21). Isso nos alerta para o fascínio 
que os ídolos exercem sobre os homens. 

 
As Escrituras proíbem a feitura de qualquer imagem do que há acima no 

céu ou debaixo da terra ou da água. Ele também proíbe que se  alimente qualquer 
pensamento de que tais imagens estejam vivas. Quando esses pensamentos são 
alimentados, essas imagens tornam-se ídolos. As imagens (esculturas ou 
pinturas) em si mesmas nada são, mas se forem consideradas vivas, tornam-se 
diabólicas. A partir disso é que surgiu o culto de imagens e, por isso um dos Dez 
Mandamentos proíbe a feitura de imagens (Dt 5.6-9). A idolatria consiste em 
prestar culto e reverência a qualquer coisa ou pessoa que não seja o Deus Todo-
Poderoso. Ter outros deuses diante do Senhor, significa atribuir a outro ser ou 
coisa, os atributos de Deus. Por exemplo, no catolicismo os “santos” são tratados 
como tendo os atributos do Único Deus vivo e verdadeiro. No momento em que 
um deles faz uma oração/pedido a determinado “santo”, milhares de pessoas 
podem estar fazendo o mesmo naquele momento ao mesmo “santo”. Isso 
significa atribuir onisciência, onipotência e onipresença à um ser humano, ainda 
que este esteja morto. Isso é a idolatria. E como nenhum ser humano, ainda que 
morto, seja capaz de tal façanha, as orações e pedidos que são feitos aos “santos”, 
são pedidos feitos aos demônios (1 Co 10.19-20). As imagens de escultura são a 
expressão física da idolatria. Por isso, quaisquer objetos de idolatria que você 
tiver, devem ser despedaçados ao invés de vendidos. Eles devem ser destruídos, 
pois Deus é extremamente zeloso com relação aos ídolos. Tem havido no século 
20 e nesses primeiros anos do século 21, inúmeras aparições da “virgem Maria” e 
“imagens” que choram. Isso é só uma preparação para aquele maior ídolo do 
futuro, a saber, a imagem do anticristo (Ap 13.15). O dia está chegando em que o 
“homem do pecado” terá uma imagem viva. Nenhuma imagem pode ser adorada, 
nem mesmo as assim chamadas imagens de Cristo ou de Maria. Deus é espírito, 
Ele não é uma imagem. Cuidemos com as diferentes imagens que representam o 
Senhor Jesus. Nenhuma delas corresponde à sua real semelhança e por isso não 
têm valor algum. No museu do Vaticano, há mais de duas mil imagens diferentes 
do Senhor Jesus. Elas são produto da imaginação dos artistas. Muitos deles 
viajaram o mundo pagando a pessoas para posar para eles. Por isso toda 
superstição com relação a isso deve ser rejeitada e abandonada completamente. 

 
É preciso falar ainda daquilo que o Espírito Santo orientou aos crentes 

gentios em Atos 15.28-29. Eles devem abster-se: 
 

- Das coisas sacrificadas aos ídolos – ver 1 Co 8.4; 10.19-23. Isso inclui 
especialmente alimentos. 

- Do sangue – beber e preparar alimentos com sangue animal. 
- Da carne sufocada –   
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- Da fornicação – A palavra em grego é porneía e inclui relação sexual 
antes do casamento (solteiros), relação sexual anal (mesmo que seja no 
casamento), incesto, bestialidade e os todos os contatos sexuais 
condenados pela Lei. 
 

2) Objetos ligados à feitiçaria e pecados  – At 19.19 
Observe que na história ocorrida em Éfeso, não houve um mandamento 

nem mesmo um ensino para que aqueles novos irmãos tomassem aquela atitude. 
Contudo, aquilo foi claramente um resultado da obra do Espírito Santo. O 
Espírito Santo trabalha nos crentes de tal modo que eles trazem aquelas coisas 
que não deveriam estar entre suas posses e as queimam. Os livros mencionados 
em Atos 19, valiam cinqüenta mil peças de prata – muito dinheiro. Mas eles não 
foram vendidos para que a Igreja se utilizasse do dinheiro obtido, ao invés disso 
foram queimados. Por isso todos os objetos ligados à feitiçaria, à magia, à 
idolatria e ao pecado, que ainda estão em nosso poder, devem ser rejeitados e 
destruídos. Não é que haja algum “poder” nesses objetos (esse é o princípio da 
feitiçaria); é que a destruição dessas coisas é a prova física de que nos 
desligamos do que elas representam. Há coisas como livros espíritas, livros de 
religiões não cristãs, objetos de feitiçaria, material pornográfico, roupas 
indecentes para um cristão. Certamente, no caso de roupas é possível modifica-
las. Você deve perceber que ser cristão é algo muito real e envolve mais do que ir 
à uma reunião e ouvir sermões. 

 
3) Dívidas -  Lc 19.8 

A atitude de Zaqueu que vemos nesse texto diz respeito ao seu passado 
recente. Ele era um publicano (cobrador de impostos) e a fama desses homens 
era a pior possível. Além de trair seu povo arrecadando impostos para o invasor 
romano, ele enriquecia cobrando taxas “extras”. Ele era um judeu corrupto. 
Zaqueu é um tipo nosso. Como ele, temos um passado nada recomendável. Como 
ele, ouvimos a boa-notícia do Evangelho e cremos em Cristo Jesus. O poder do 
Senhor foi tão forte sobre Zaqueu, que voluntariamente ele quis restituir quatro 
vezes mais qualquer coisa que tivesse cobrado ilegalmente de qualquer homem. 
Não houve nenhum mandamento ou ensino explícito do Senhor na casa de 
Zaqueu. Ele foi movido por uma profunda mudança interior. A Lei estabelece 
que no caso de restituir roubos ou danos causados a terceiros, seja acrescentado 
além do valor em si, mais 20% (quinta parte) a título de indenização (Lv 6.1-5). 
Isso é o diz a Lei de Moisés. Mas Zaqueu foi tão profundamente tocado, que 
decidiu guiado pelo Espírito Santo a devolver quatro vezes mais. Note bem, isso 
não é obrigatório para os que estão em Cristo. O texto de Levítico é o princípio 
da restituição. Você quer saber quanto deve restituir alguém que você tenha 
prejudicado? Vinte por cento em cima do valor, diz a Lei. Mas como você, que 
está em Cristo, não está debaixo da Lei mas é guiado pelo Espírito de Deus (ver 
Gl 5.18), terá a clara direção de como fazer restituição. 

 
A partir do momento em que cremos no Senhor Jesus, todos os nossos 

pecados (incluindo nossas dívidas) foram perdoados. Consertar o passado no que 



 5 

diz respeito às dívidas e pendências que temos, não é para obtermos perdão de 
Deus; é sim, o resultado da salvação ter entrado em  nossa vida. Se de fato a nova 
vida entrou em nós, certamente seremos convencidos pelo Espírito Santo a 
consertar o que podemos de nosso passado. Diante de Deus estamos perdoados, 
mas diante dos homens é preciso pagar nossas dívidas, restituir as coisas que 
roubamos e os danos que causamos.  Se eu tiver roubado de certa pessoa mil 
reais antes de ser salvo, possivelmente não poderei pregar-lhe o evangelho, seu 
eu ainda não tiver restituído o roubo. Posso até tentar pregar para essa pessoa, 
mas a sua mente estará ocupada naqueles mil reais. De modo que, é o meu 
testemunho que está em jogo. 
 
 Portanto, todas as dívidas, danos e injustiças causados por você à outras 
pessoas devem, em primeiro lugar serem confessados aos que sofreram essas 
coisas (se eles ainda não sabem do assunto). Confessar é uma coisa, mas restituir 
é outra. Ainda que não tenha condições de restituir, devo confessar; caso 
contrário, jamais serei capaz de testemunhar. Embora a confissão freqüentemente 
represente sofrimento, ela precisa acontecer. Ao restituir, devo seguir a 
orientação clara do Espírito Santo. Se você não tem condições de pagar o que 
deve, por exemplo, apresente junto com a confissão um plano de pagamento ou 
uma forma de restituir. Geralmente junto com as dívidas, está o nome “sujo” no 
comércio. Alguém que veio à Cristo não pode permanecer assim. É preciso 
livrar-se dessa situação pois é um péssimo testemunho, sendo reflexo de 
desorganização e descontrole financeiro. Por trás do descontrole financeiro que 
gerou essa situação, tem alguém que não sabe relacionar-se com o dinheiro. 
Portanto, é preciso humilhar-se e pedir ajuda para administrar suas finanças.  
 

4) Pedir perdão e perdoar – Mt 18.21-35 
Sendo que todos somos pecadores, nenhum ser humano jamais passou por 

essa terra sem ofender alguém e sem ter sido ofendido por outrem. No primeiro 
caso, devemos pedir perdão às pessoas; no segundo, devemos dar perdão. E aqui, 
não é uma questão de escolha nossa. Perdoar os que nos ofendem é um 
mandamento do Senhor. Aliás, conforme a parábola contada por Jesus em 
Mateus 18, perdoar é a marca daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. 
Diante do tamanho da graça de Deus com que fomos alcançados, nossa atitude 
para com as situações do passado e do futuro é sempre o perdão. Aquele homem 
endividado devia 10 mil talentos ao seu senhor - 1 talento era o pagamento de 
cerca de 20 anos de trabalho de um lavrador. Portanto, ele levaria 200 mil anos 
para pagar sua dívida. Esse é o peso de nossos pecados diante de Deus. O seu 
companheiro em contrapartida, devia-lhe 100 denários – 1 denário era o salário 
diário de um lavrador. Desse modo, ele não levaria mais que 4 meses para pagar. 
Então, com essa estória o Senhor Jesus mostra que aquele que compreendeu a 
graça de Deus para consigo mesmo não pode reagir de outro modo com seus 
semelhantes. A vida que recebemos, é uma fonte em nós que salta para a vida 
eterna (Jo 4.14). O cristão é alguém que vive na presença de Deus, e vivendo aí, 
a brilhante luz de Sua presença nos mostra que temos alguma coisa contra 
alguém. Então, o Senhor Jesus nos ensina: “E, quando estiverdes orando, 
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perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos 
céus, vos perdoe as vossas ofensas.” (Mc 11.25). Isso é uma atitude tomada na 
presença de Deus e, não necessariamente precisamos ir atrás do ofensor. 
Devemos sim, perdoa-lo (libera-lo) diante de Deus, fazer-lhe o bem, orar por ele 
e deixando o resto por conta do Senhor, cujo Espírito Santo é capaz de convencer 
o ofensor de seu pecado e injustiça cometidos contra nós. É uma questão de fé e 
conseqüente obediência. 
 
Tarefa: Se tiver pessoas que pecaram contra você no passado e para as quais precisa liberar 
perdão, faça uma lista delas  e com a ajuda de outro irmão, como testemunha, perdoe-as. 
 

O outro lado dessa questão é quando nós somos os ofensores. Como 
devemos proceder? O Senhor Jesus nos ensina isso em Mt 5.23-26.  O que há de 
mais urgente e sagrado do que fazer um sacrifício? Consertar o que fizemos de 
errado contra alguém. Ora, seu eu pequei contra alguém não é só o 
relacionamento com essa pessoa que está interrompido. Aqui em Mateus 5, 
descobrimos que o nosso relacionamento com Deus também está interrompido. 
Toda ofensa contra os homens é ofensa contra Deus. Talvez no passado você era 
uma pessoa muito difícil nos relacionamentos. Certamente ofendeu e  machucou 
muitas pessoas. Algumas situações foram bem marcantes, outras já caíram no 
esquecimento. Devemos humildemente confessar nosso pecado para a pessoa 
contra quem pecamos e pedir-lhe o perdão. Esse é o caminho do justo. “Sendo os 
caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham 
paz com ele.” (Pv 16.7). 

 
Tarefa: Se tiver pessoas à quem precisa pedir perdão de acontecimentos do passado, prepare 
com ajuda de outro irmão, uma lista e procure essas pessoas para consertar os erros 
cometidos. 
 
 
Anexo 
A Nossa Separação do Mundo 
 
O que é o mundo? 

A palavra “mundo” (kosmos) na Bíblia é usada de três modos: 
 O planeta terra – Rm 1.20 
 A humanidade – Jo 3.16-17 
 Um sistema – Tg 1.27; Tg 4.4; 2 Pe 1.4; 1 Jo 2.15-17.  

 
Você deve ter notado que o uso da palavra “mundo” nos textos acima, 

refere-se à um sistema contrário a Deus e que é gerenciado por Satanás, que é 
chamado por três vezes na Bíblia como o “príncipe deste mundo”. Esse sistema é 
uma organização que inclui todos os seres separados de Deus – anjos e homens. 
O sistema engloba a moda, a cultura, a educação, a política, a economia, o 
entretenimento, a ciência, a literatura, as artes, as leis, a música e as religiões. 
Todas essas áreas são presididas pelos kosmokratoras (“príncipes das trevas 
deste século” – Ef 6.12), que por sua vez estão subordinados à uma poderosa 
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mente que controla todo esse sistema – a mente de Satanás – Jo 12.31; 14.30; 
16.11 e 1 Jo 4.4; 5.19. Todo esse sistema está progredindo e evoluindo para se 
tornar um sistema unificado sob um único governo. Esse sistema unificará todas 
as coisas deste mundo sob um único comandante – a pessoa do Anticristo. Esse 
sistema do mundo ganha um nome no livro de Apocalipse: a Grande Babilônia. 
Se estudarmos os capítulos 17 e 18 deste livro, veremos em que esse sistema está 
fundamentado: é um sistema humano associado à Satanás. Mas no capítulo 18 
verso 2, encontramos um clamor de vitória: “caiu, caiu a grande Babilônia”! 
Aqui temos um mundo sob a sentença de morte. Tudo o que você vê deste 
mundo cairá! Tudo está condenado! 
 
Qual a condição do mundo diante de Deus? 

 O mundo está condenado ou julgado diante de Deus  - Ap 18.2. 
 O mundo está no maligno – 1 Jo 5.19. 
 O mundo crucificou o Senhor Jesus – Mt 27.25; 1 Co 2.8. 
 O mundo é inimigo de Deus – Tg 4.4 

 
Do que devemos nos separar? – 2 Co 6.17 

 Dos sistemas religiosos – o denominacionalismo cristão. 
 Dos prazeres do mundo – coisas lícitas que tomam o lugar do Senhor em 

nosso amor ou que são inconsistentes com nosso relacionamento com Ele 
– o mundo é qualquer coisa que lhe faça perder o zelo pela oração, ou pela 
leitura da Bíblia ou que o leve a perder a coragem de testemunhar.  

 Dos pecados do mundo – coisas ilícitas que o mundo tolera, mas que 
considera indignas para um cristão. 

 Da confusão do mundo – o materialismo. 
 Da amizade do mundo. Aqui é preciso um esclarecimento. Por um lado, 

não somos encorajados a criar inimizade com as pessoas deste mundo, 
mas por outro, devemos tomar cuidado com essas “amizades”. Nós 
devemos sim, ser pessoas abertas a relacionamento com os incrédulos. 
Mas esse relacionamento deve ter por fim leva-los aos pés do Senhor 
Jesus. Certamente aqueles com quem trabalho ou estudo e ainda meus 
familiares, são meu campo missionário. Devo ter isso bem claro diante de 
mim. Se o relacionamento com colegas de trabalho ou escola não está 
sendo encaminhado para anunciar-lhes o Evangelho, então estou sendo 
ganho para o mundo. Isso não significa que abandonarei o caminho do 
Senhor; mas serei profundamente influenciado pelo modo de pensar deste 
século. E ainda há as obrigações sociais que impedem o nosso 
testemunho. Quando os contatos sociais afetam o nosso testemunho, 
sabemos que isso é o mundo. Ao lidar com os homens, deveríamos ser 
capazes de manifestar nossa posição cristã. Do contrário, seria melhor nos 
separarmos. “Nem se detém no caminho dos pecadores” (Sl 1.1), é o que 
diz o salmista. Se andamos no caminho dos pecadores, logo estaremos 
onde eles estão. Se nos assentarmos com escarnecedores, rapidamente 
estaremos contaminados com a perversidade deles. Tanto o pecado quanto 
a perversidade são altamente contagiosos; devemos fugir deles como 
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quem foge de uma praga. É interessante que quando abrimos nossa boca 
para falar do Senhor Jesus, aqueles que têm outras intenções se afastarão. 
O Senhor Jesus é a linha que nos separa do mundo. 

 


