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               Requisitos para procurar o seu rosto: Arrependimento Diante de Deus 

 
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o 

leva ao arrependimento? 

Romanos 2:4 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: O arrependimento tem sido chamado de “a primeira palavra do Evangelho”. Mateus 4:7 

registra que a primeira chamada do ministério de Jesus foi um chamado ao arrependimento. Arrependimento foi 
a mensagem de João Batista, e arrependimento é uma parte essencial da comissão de Jesus deu à igreja. Em 

muitos aspectos, a Igreja perdeu a idéia de como o arrependimento é importante para Deus. Arrependimento não 

é um evento único que eu faço quando eu me converto a Cristo. Arrependimento é uma atitude de vida. O 

arrependimento é como limpar a estrada da santidade para Deus. Na verdade, o arrependimento pelo povo de 
Deus é a nossa única esperança de um futuro para esta geração. Devemos entender que o pecado contaminou 

tudo que somos e fazemos. O arrependimento não é simplesmente uma questão de se arrepender do que temos 

feito. Arrependimento é uma questão de se arrepender do que somos. Não é o que fazemos para nós mesmos, 
mas o que fazemos para Deus. Há uma diferença entre estar arrependido do que temos feito, e estar 

verdadeiramente arrependido diante da santidade de Deus. Todo pecado tem o meu eu como seu núcleo. Se 

levarmos a sério a busca pela face de Deus, devemos levar a sério a questão de arrependimento. Aqueles que 
buscam a face de Deus nunca estarão satisfeitos com a metade. Eles vão continuar a pressionando cada vez mais 

para estarem perto de Deus, e trilhar o caminho da busca pelo arrependimento em todas as áreas da vida. 

 
 

Dia 1: Passe o tempo esta semana pedindo a Deus para mostrar-lhe a raiz do seu eu em sua vida. Peça a 

Ele para revelar a você os lugares onde o seu eu tenha sido escondido, mas que Ele tem visto. 
Dia 2: Hoje, traga essas coisas que o Senhor revelou a você, e um por um se arrependa, e coloque para 

fora de sua vida, como o Espírito de Deus te mostrar. 
Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe uma vida de arrependimento, de modo que você seja rápido para se 

arrepender de tudo o que o Senhor mostra a você que não é do seu agrado. 
Dia 4: Ore por um coração de arrependimento, que será um testemunho para a sua família e amigos sobre 

a bondade de Deus. 

Dia 5: Ore por um genuíno espírito de arrependimento na vida de sua igreja em cada grupo de jovens a 
adultos. 

Dia 6: Hoje, peça ao Senhor que derrame um espírito de arrependimento sobre a Igreja em sua cidade. 

Lembre-se de orar para que aja humildade e arrependimento mesmo. 
Dia 7: Ore por suas igrejas e missionários no campo para que tenham corações de arrependimento para 

servir ao Senhor. 
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