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Introdução

Poderosa Salvação

Após nove meses do Circuito 4x4, finalizamos a leitura do Antigo Testamento. Que experiência fantástica 
e edificante! Além da história de tantos heróis, de tantos mandamentos, princípios e valores e de infinita 
riqueza teológica, pudemos mais uma vez compreender o plano de salvação e o grande esforço de 
Deus em nos buscar para ele. Na última semana, lemos o livro do profeta Malaquias, que apresenta uma 
urgente palavra de Deus alertando-nos contra o pecado e suas consequências. 

Perguntas: Você está participando do Circuito 4x4? Conseguiu ler todo o Antigo Testamento? Como foi 
a experiência? Cite uma passagem ou uma compreensão quer impactou a sua vida.

É muito simbólico que as últimas palavras do Antigo Testamento apresentem um contraste tão forte entre 
os que temem a Deus e os que, por não temerem a Deus, escolheram continuar pecando e praticando 
o mal. Vamos ler juntos este último capítulo do Antigo Testamento: 

Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os 
malfeitores serão como palha, e aquele dia, que está chegando, ateará fogo neles”, diz o 
Senhor dos Exércitos. “Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam 
o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e 
saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó 
sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-
se da Lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe 
para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e 
temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, 
e os corações dos filhos para seus pais; do contrário, eu virei e castigarei a terra com 
maldição. (Malaquias 4.1-5)

O profeta anuncia que, com certeza, um dia virá o juízo de Deus sobre toda a humanidade, com castigo 
para os arrogantes e malfeitores, e salvação para os que O temem. O juízo já está garantido. Esta é uma 
realidade inescapável.

Mas como Deus é tão misericordioso, Ele promete que, antes deste grande e temível dia de juízo, ainda 
oferecerá mais uma chance de arrependimento e salvação a todos os homens: Ele promete enviar o 
profeta Elias, que fará com que haja conversão, mudança de coração, nos pais e nos filhos. Malaquias 
está fazendo referência à vinda de João Batista, que um dia se levantaria em Israel para anunciar a 
vinda do Messias, o grande Salvador à terra para nos salvar. O Antigo Testamento, então, termina com 
a promessa da oportunidade de salvação à humanidade através da vinda do Salvador.

E no último Sábado, dia 30 de Setembro, nós iniciamos a leitura do Novo Testamento, que narra com 
clareza a história de Jesus, o Salvador, dos seus discípulos e da Sua Igreja. Já nos primeiros capítulos, 
observamos que antes de Jesus começar o seu ministério, surge um homem chamado João Batista, 
pregando arrependimento. Ele dizia: “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo” (Mateus 3.2). 
No Evangelho de Lucas a missão de Joao Batista é bem esclarecida: 

Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do 
Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus 
filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o 
Senhor. (Lucas 1.16-17)

Pergunta: Você percebe a similaridade entre Malaquias 4.5,6 e o texto de Lucas acima? 

Esta é exatamente a palavra proferida no final do Antigo Testamento. João Batista anunciou a chegada 
de Jesus Cristo, que veio da parte de Deus para dar a última chance de salvação à humanidade. Por 
isso, a mensagem de João e, logo em seguida, a do próprio Jesus, era uma só: “Arrependam-se!” (vejam 
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Conclusão e Desafios

Mt 3.2 e Mt 4.17). Sem genuíno arrependimento ninguém escapará do juízo decretado pelo Senhor contra os 
pecadores. Mas, ao contrário, mediante o arrependimento e pela fé em Jesus como o Salvador prometido, 
podemos receber a plena salvação prometida:

Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu 
poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, (como falara pelos seus santos 
profetas, na antiguidade), salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos 
odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassado se lembrar sua santa aliança, 
o juramento que fez ao nosso pai Abraão: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o 
servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias (Lucas 1.68-75)

A importância do arrependimento
Precisamos entender que o arrependimento é o primeiro e mais importante passo para qualquer pessoa 
entrar no Reino de Deus. O arrependimento não tem a ver apenas com a vida moral que levamos; pode e 
deve incluir o aspecto moral, mas isto não é tudo. Porque mesmo se alguém levasse uma vida moral bem 
certinha, ainda assim precisaria se arrepender. 

No original, a palavra arrependimento é metanóia, que significa mudança de mente, ter outra opinião, mudar 
o curso depois de uma melhor compreensão. (Mateus 4.17; Marcos 1.15). É voltar atrás, mudar de sentido 
em nossa experiência. Hoje em dia, a palavra “arrependimento” tem perdido a sua força e se tornado apenas 
um “ah, sinto muito, eu lamento”. 

Mas arrependimento é uma mudança completa do modo de pensar e das atitudes. O arrependimento genuíno 
sempre envolve uma forte reação emocional (Isaías 6.5), um sentimento profundo de ofensa e lamentação 
(Salmo 51.9), um sentimento de tristeza por termos ofendido o Pai e que só sai quando recebemos o perdão 
de Deus (2 Coríntios 7.10). 

Arrepender-se, portanto, é reconhecer-se culpado (Romanos 3.10-12 e 23), sentir profunda tristeza pelo 
pecado e decidir mudar. É decidir mudar o sentido da caminhada, porque se o nosso caminho não for Jesus, 
que é o Caminho, a Verdade e a Vida, estamos indo para longe de Deus.  

A vinda de Jesus Cristo e sua morte na cruz em nosso lugar faz parte do projeto de Deus para a nossa 
salvação. Jesus promete salvar daquele juízo terrível todos os que se arrependem dos seus pecados. 
Quando admitimos nosso pecados, confessamos a nossa culpa e aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, 
temos os nossos pecados perdoados e então coroamos a Jesus como rei. 

Sem a cruz, estou perdido. Quando olho para a cruz, sou salvo. Quando deixo que o sangue de Jesus 
derramado na cruz me limpe, eu sou salvo. Fora disso continuo caminhando para longe de Deus, por melhor 
que eu seja.

Deus nos enviou Seu Filho para nos tomar pelas mãos e nos levar até Ele. Arrepender-se é mudar o curso 
da vida e caminhar pelas mãos de Jesus. 

A Bíblia não é apenas um livro de história ou de preceitos religiosos. Ela é a Palavra de Deus e revela 
claramente para todos os homens o único caminho para a salvação: Jesus Cristo. Reconhecimento de 
pecado e arrependimento sincero são condições indispensáveis para ter acesso a esta tão poderosa 
salvação prometida por Deus antes do terrível juízo que virá sobre toda a humanidade.

Pergunta: E você, já se arrependeu de todos os seus pecados? Já está desfrutando desta plena e poderosa 
salvação? 

Desafiamos a cada participante desta célula a ler com cuidado e capricho todo o Novo Testamento nesta 
última etapa do Circuito 4x4. Terminaremos a leitura no dia 03 de Dezembro e nossa certeza é que todos 
os que completarem esta leitura obterão muito mais do que conhecimento bíblico; obterão conhecimento da 
pessoa extraordinária e única de Jesus Cristo e terão a oportunidade de entregar sem reservas a sua vida a 
Ele e ao seu projeto de salvação. 


