
 

 

Arrependimento - At 3:19 

 
 Roteiro para as células a partir de 20 de outubro de 2019 
 

Introdução: O diabo tem força para agir no rastro do pecado. 

- Encontramos diversas realidades, nas quais pessoas estão vivendo presas em situações,  

que o Pai incorreu, o avô incorreu, etc. 

- E muitas delas não conseguem deixar prisões que as atinge como: Vícios, maus 

comportamentos, etc. 

 

Será que meu filho vai ser viciado em cigarro como tenho sido, como meu Pai foi, 

ou ainda como foi meu avô?  

A Bíblia diz, que quando alguém se arrepende o seu pecado é apagado. 

- Quando entramos em arrependimento o pecado é apagado. 

- Satanás não consegue domínio na vida de uma pessoa, de uma geração, onde o pecado 

foi apagado; pois não há legalidade. 

- Muitas prisões e domínios continuarão sobre os descendentes, se a iniquidade 

geracional não for confessada, se não houver arrependimento. 

 

O ES levantou Daniel para entrar em arrependimento por si e por sua geração e 

pelos os que viveram antes dele - Dn 9:3-5, 19 

- Ele estava no meio de um período 70 anos de escravidão e todos que nasceram 

estavam debaixo de prisões espirituais.   

 

O nosso pecado nos separa da ação favorável de Deus – Is 59:1-2. 

- “E todos pecaram” - [Rm 3:23]. 

- Por isso há muita coisa ruim atingindo as pessoas, doenças, sofrimento, tragédias, etc. 

- As nações estão sentenciadas ao juízo por causa do pecado - Ap 20:11-15. 

 

Conclusão: Temos a chance de deixar Jesus cravar na cruz tudo o que nos é contrário, 

através do arrependimento. 

- Antes do juízo do grande dia, a humanidade tem a chance de tomar uma decisão pela 

fé de se entregar ao chamado de Jesus. 

- E hoje é “o dia aceitável” - II Co 6:2. 

- Jesus veio ao mundo e as pessoas viviam em escravidão permanente e para que elas 

fossem libertas Ele começou ensinando: “Arrependei-vos” - Mc 1:14-15 

- A multidão perguntou aos apóstolos: “O que temos que fazer? - At 2:37-38. 

- Vejamos a resposta: “Arrependei-vos”.  

- Agora em Jesus, pelo arrependimento podemos revogar a sentença de juízo que está 

sobre nós e nossa família? 



 

Textos Bíblicos 
 

Atos 3:19 

 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de 

sorte que venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor. 

 

Daniel 9:3-5, 19 

3  E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com 

jejum, e saco e cinza. 

4  E orei ao SENHOR meu Deus, e confessei, e disse: Ah! Senhor! Deus grande e 

tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam 

os teus mandamentos; 

5  Pecamos, e cometemos iniqüidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, 

apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos; 

19  Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, atende-nos e age sem tardar; por amor 

de ti mesmo, ó Deus meu; porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu 

nome. 

Mc 1:14-15 

14  E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o 

evangelho do reino de Deus, 

15  E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, 

e crede no evangelho. 

Atos 2:37-38 

37  E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos 

demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? 

38  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; 

 

Isaías 59:1-2 

1  EIS que a mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem 

agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. 

2  Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos 

pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 

 

Apocalipse 20:11-15 

11  E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença 

fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. 

12  E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os 

livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas 

que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 

13  E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que 

neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. 

14  E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 

15  E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 

 

II Coríntios 6:2 

Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável E socorri-te no dia da salvação; Eis aqui agora 

o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 


