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vocês já meditaram no porquê deus deixou sua palavra aos povos? 
A resposta parece óbvia, não é mesmo? 
Mas não é tão óbvia assim. 
Ela é mais completa do que podemos imaginar. 

1. Deus deixou sua palavra para que os homens o conhecessem. 
2. Deus deixou sua palavra para que os homens cressem que ele é deus, 
criador e mantenedor de todas as coisas; por isso se manifestou por 
profecias (o acontecido antes que acontecesse) e não mudou desde o 
princípio. 
3. Deus deixou sua palavra para que os homens soubessem de seu imenso, 
infinito amor por nós e do seu zelo pelos perdidos, mas, também, de seu 
desprezo pelos que o desprezam. 
4. Deus deixou sua palavra para que a obedecêssemos e fôssemos salvos. 

 
E É NESSE ÚLTIMO PORQUÊ QUE VAMOS MEDITAR UM POUCO. 

Após a queda do homem até o fim de apocalipse, podemos ver deus trabalhando 

por um propósito específico, que se sobressai de todos os outros porquês que 

vimos: o propósito de resgatar e salvar o homem em meio a um mundo que jaz 

no maligno porque o homem entregou o governo deste mundo ao diabo. 

O homem, adão, que nasceu “salvo”, jogou fora sua permanência eterna com o 

criador ao dar ouvidos ao diabo – eva deu ouvidos ao diabo e adão deu ouvidos 

a eva. 

Desde aí, o homem tem sido teimoso e resistente em dar ouvidos à deus. 

Por causa isso, a pregação mais importante e necessária para o homem no 

mundo atual continua sendo, como sempre foi, “arrependei-vos, pois está 

próximo o reino dos céus”. 

 

CAMINHO PARA O AVIVAMENTO 

 



 

Todos nós, nesses tempos do fim, estamos clamando por avivamento, como se 

avivamento fosse um produto na prateleira do supermercado de deus que viesse 

pronto e embrulhadinho. 

Mas não é. 

Lembram da trilha que aprendemos no começo desse ano sobre o 

avivamento? 

Começa com uma situação de crise – e estamos na maior crise humana  

- que nos leva a reconhecer que temos agido errado, a nos humilharmos, nos 

rendermos ao senhor, a sermos convencidos pelo espírito santo de nossos 

pecados e a clamarmos ao senhor em arrependimento. 

Daí, então, vem do senhor o perdão e o avivamento. 

Mas, observem que até deus nos ouvir e vir com perdão e avivamento, nós 

temos que percorrer todo o caminho que desemboca no arrependimento. 

 

POR ENQUANTO, O QUE TEMOS VISTO AINDA É UM POVO: 

1.  Insensível e indiferente 

2.  Que não se submete ao governo de deus e,  

3. Portanto, não reconhece seus pecados, não clama e não se arrepende. 

4. Em boa parte da própria igreja, o corpo vivo do senhor, temos visto a ação 

devastadora do espírito da apatia  

5. Do desinteresse  

6. Da falta de amor ao próximo  

7. E do distanciamento progressivo do homem à presença de deus. 

 

E ISSO NÃO PASSA DESAPERCEBIDO DE DEUS. 

Muitos têm se escondido atrás das desculpas que a pandemia proporciona para 

deixar de frequentar os cultos; entretanto frequenta supermercados, bancos, 

lojas, clubes, menos a igreja. 

E volto a dizer: deus tem presenciado tudo isso. 

POR ISSO: PRECISAMOS DE ARREPENDIMENTO. 

Sem arrependimento não haverá salvação. 

Não existe saída sem um posicionamento do homem frente ao chamado do 

senhor. Deus vê e conhece a intenção e motivação do coração humano. 

A longanimidade de deus tem um limite e esse limite é a volta iminente de jesus 

cristo para buscar sua noiva. E longanimidade não é impunidade. 



 

Arrependei-vos, diz o senhor e seus profetas. 

Deixem o amor ao mundo e suas paixões fora de seus corações. 

Limpem os corações e não as mãos, diz o senhor. 

Todos os textos que lemos – e têm muitos textos mais - nos mostram que a 

salvação é consequência de um arrependimento genuíno e que até o fim será o 

requisito pedido àqueles que buscam a salvação. 

Arrependimento é a marca de homens que reconhecem o erro e desejam viver 

na obediência. 

Arrependimento é o oposto da hipocrisia. 

Arrependimento é a oportunidade que deus nos deu para sermos resgatados – 

é nossa bóia em meio ao mar revolto. 

Arrependimento aqui e agora. 


