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D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)  
09h30 Adultos (2º andar)

                10h30 Culto
19h  Culto

Segundas 
                 08h00      Oração das mulheres

Quintas
19h30 Culto

1º D om ingo             Ceia e oferta de alimentos nos 2 
cultos
1ª Quinta                  Ceia e oferta de alimentos
2º D om ingo             17:00h -  Reunião da Geração Vida
3º D om ingo             17:00h -  Reunião das mulheres
Ú lt im o D om ingo   08:00h -  Jejum Mulheres e Geração 
Vida
Sábado 04     18:00h -  Culto das Mulheres
Retiro de Carnaval da Juventude - 17 a 22/02

04 de M arço - 19:00h - Culto de casais
11 de M arço - 18:00h - Culto Jovem
08 de Abril -  16:00h - Culto Infantil de Páscoa
15 de Abril -  14:00h - Congresso de Diáconos
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL CALENDÁRIO DO MÊS

Fatos Sobre O Arrependim ento -  
Continuação do mês anterior
 
Existe uma enorme diferença entre o que os homens 
pensam e o que a Bíblia realmente diz sobre o 
arrependimento. Vejamos alguns fatos sobre 
?arrepender-se?, conforme encontrados, tanto no Velho 
como no N ovo Testamento. A palavra ?arrepender-se? é 
encontrada 45 vezes na BKJ; ?arrependimento?, 26 vezes; 
?arrependido?, 32 vezes; ?arrepende-te?, uma vez; 
?arrepende-se?, cinco vezes; ?arrependendo-se?, uma vez, 
?arrependidos?, uma vez, num total de 111 vezes, tanto no 
VT como no N T. A palavra em suas várias formas aparece 
46 vezes no VT e 65 vezes no N T. Das 46 vezes em que ela 
aparece no VT, 28 vezes ela trata de Deus arrependendo-se, 
não o homem.
Por exemplo, em Êxodo 32:14, a Bíblia diz: ?Então o 
SEN HOR arrependeu-se do mal que dissera que havia de 
fazer ao seu povo?. Além disso, para as 28 vezes em que 
Deus se arrepende no VT, existem 9 passagens que 
afirmam as coisas sobre as quais Deus não se arrependeu. 
Das 46 vezes em que a palavra ?arrependimento? aparece 
no VT, apenas 9 falam do homem se arrependendo, e 37 
vezes, de Deus não se arrependendo ou nos falando de 
coisas sobre as quais Deus não se arrependeu, nem vai se 
arrepender.
Então, no caso de ?arrepender-se? significar ?dar as costas 
ao pecado?, temos um problema. Temos Deus 
abandonando o pecado, o que é inconsistente com o ensino 
da Bíblia, porque Deus é incapaz de pecar e, portanto, não 
tem pecados aos quais dar as costas. M as, se 
?arrependimento? significa ?mudança de mente? [ou de 
ideia] [ou de sincero desejo] a respeito de algumas coisas, 
então é consistente. Temos Deus mudando sua mente sobre 
algumas coisas e temos 9 casos no VT, nos quais Deus 
afirma que não mudará a Sua mente. Agora, isto faz 
sentido. Existem muitas coisas sobre as quais eu jamais 
mudaria a minha mente. Por exemplo, não me 
?arrependo?, e jamais mudaria a minha mente sobre o fato 
de que a Bíblia é Palavra de Deus. N ão me ?arrependerei? 
ou mudarei minha mente sobre o nascimento virginal de 
Jesus, o Filho de Deus. N ão mudarei minha mente sobre o 
fato de que a salvação é pela graça, através da fé. Existem 
outros assuntos importantes sobre os quais não me 
?arrependerei? ou mudarei minha mente.
Por outro lado, existem algumas coisas sobre as quais eu me 
?arrependeria? ou mudaria a minha mente. Posso planejar 
uma determinada atividade para a próxima semana, mas 
antes que chegue o dia, poderei mudar a mente [ou mudar 
de ideia], para fazer outras coisas. Claro que minha esposa 
diz que eu mudo de mente muitas vezes e ela tem razão. Eu 

tenho dito que minha mente está limpa [de culpa sobre um 
determinado assunto], mas isso é verdade porque a mudo 
frequentemente. Ora, se eu posso mudar minha mente 
sobre certas coisas e não sobre outras, certamente Deus 
pode fazer o mesmo.
Algumas vezes, no VT, a palavra transporta a ideia de sentir 
tristeza ou lamentar-se. Algumas vezes onde ela é usada, 
alguém é ordenado a se arrepender do que é errado e seguir 
o que é certo. Outras vezes, a palavra fala de [alguém] se 
arrepender da decisão de fazer o que é certo e decidir fazer 
o que é errado. M as a própria palavra, usada algumas vezes 
em conexão com o pecado, não tem a significação de 
abandonar o pecado, seu significado é sempre o de uma 
mudança de mente. Outras vezes, no VT, ela significa 
voltar atrás na palavra dada por alguém. Em N úmeros 
23:19, a Bíblia diz: ?Deus não é homem, para que minta; 
nem filho do homem, para que se arrependa; porventura 
diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria??
   Já mencionamos muito antes que ?arrependimento? em 
suas várias formas é encontrado 65 vezes no N T. Dessas 65, 
58 vezes ela é traduzida das palavras gregas ?metanoia? e 
?metanoeo?. Conforme o dicionário grego do N T, 
?metanoia? é o substantivo de ?metanoeo?, sendo que 
ambas significam a mesma coisa: ?mudança da mente?. A 
definição da Concordância Strong de ?metanoeo? é 
?pensar diferentemente?, ou então, ?reconsiderar?.
São estas duas palavras gregas que são sempre usadas em 
relação à salvação. N enhuma outra palavra grega é traduzida 
"arrependimento" ou "arrependimento", referindo-se à 
salvação. O problema e confusão não é pregar 
arrependimento, mas é se anexar a definição errada à 
palavra. Por exemplo, dizer que arrependimento significa 
"[completa e definitivamente] afastar-se do pecado", ou 
dizer que o "arrependimento é uma mudança de mente que 
leva a uma [perfeita e definitiva] mudança em todo o agir", 
é se dar uma definição errada à palavra. E ensinar que o 
homem tem que se desviar "[completa e definitivamente] de 
seus pecados para ser salvo," ou tem que "[completa e 
definitivamente] mudar todo seu agir, para ser salvo," está 
em contradição ao claro ensino da Palavra de Deus de que 
alguém é salvo pela graça através da fé.
   Ensinar que o homem deve "[completa e definitivamente] 
abandonar os seus pecados, ou "[completa e 
definitivamente] mudar seu agir, para ser salvo, é uma 
contradição ao claro ensino da Palavra de Deus de que o 
homem é salvo exclusivamente pela fé em Cristo. Embora 
ouçamos muitas vezes a expressão ?Arrependa-se dos seus 
pecados?, esta frase não está na Bíblia. Do que o 
arrependimento (ou mudança da mente e do desejar) trata é 
sempre determinado pelo contexto. Por exemplo, em Atos 
17:30, lemos: ?M as Deus, não tendo em conta os tempos 

OUT RO M I LAGRE DA VISÃO  
O texto a seguir é de CreationM oments.com: 

?O olho é uma maravilha química e tecnológica. Seriam necessárias milhares de mutações 
cuidadosamente direcionadas para uma criatura sem olhos desenvolver a visão. E como um olho parcial 
não dá visão, cada uma dessas milhares de mutações não traria nenhuma vantagem para a criatura. O 
fato é, claro, que as mutações não acontecem dessa maneira. Todas as verdadeiras mutações que 
conhecemos PREJUDICARAM  em vez de ajudar a criatura com a mutação. Este fato coloca o 
pensamento de milhares de mutações positivas seguidas FORA do reino da consideração cientificamente 
razoável. Além disso, nem os fósseis de animais vivos nem conhecidos mostram qualquer evidência de 
desenvolvimento gradual dos olhos. Portanto, a conclusão científica mais razoável é que EX ISTE um 
Criador que projetou e criou o olho. 
A lente do olho é uma maravilha da química. É composto de uma concentração de moléculas de 
proteína dentro de células revestidas por água. Quando os cientistas souberam disso, ficaram surpresos. 
As moléculas de proteína na água não são transparentes, como deve ser a lente. Após mais pesquisas, eles 
descobriram o segredo de Deus. A alta concentração de moléculas de proteína na lente do olho faz com 
que as proteínas se agrupem como as moléculas do vidro de uma janela. Como resultado, a solução de 
proteína normalmente opaca na lente torna-se transparente. O olho causa mais danos às ideias sobre as 
origens que omitem Deus do que quase qualquer outra característica da criação porque nos permite ver 
as impressões digitais do Criador ao nosso redor!?. 

N otas: I. Peterson. 1983. 'Por que a Lente do Olho é Transparente', Science N ews, 16 de abril.
Fonte: Friday Church N ews N otes, 20 de janeiro de 2023, www.wayoflife.org fbns@wayoflife.org, 
Traduzido e adaptado em janeiro 2023. Revisão 00.
Original: https://creationmoments.com

https://creationmoments.com/sermons/another-miracle-of-sight/?fbclid=IwAR0gJLWmOCPmdAD6421XOz8dP0y0NZ83hkr4joyS1zfSFXpkF1g9N7C4YKE
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01 Cristiane Teixeira
01 Rosemary Goes
05 Ana Karina da Silva
05 Danielle Silva
05 Ronald Lima
05 Thaís Loureiro
08 Paulo Alvim 
Carmo
08 Rafael De Jesus
09 Carmen 
N ascimento
10 Andressa Loureiro
11 M arieta Bandarra
13 M aria Isabel 
Teixeira
14 Williana Borba
17 Edson Pereira
18 Patrícia M edina
21 Cícero Lucas 
Barreto Da Silva
21 Walkiria Spinelli

22 Alcimeire Cipriano
23 Luciene Fortunato
25 Ivanice Chedid
26 Larissa dos Santos
26 Reinalda Ferreira
26 Vera Lúcia Cardoso 
Rodrigues
28 Erica Uchoa
28 M atheus Ferreira

BODAS

04 Ivanice & Jorge 
15 Sara & Luiz
18 Patrícia & 
Welingtom
25 Hozana & Alex
25 Juliana & M auricio

AN I VERSAR IAN T ES D O M ÊS

EBD  ADULT OS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos 
dom ingos às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. Estudo atual: Revista EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no último 
domingo de cada mês e a turma de batizandos 
começa no primeiro domingo. Para 
inscrever-se, procure o Pr. M aur icio.

EBD  Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens acontece 
aos domingos a partir das 9:30h na sala da 
juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na mesma sala, 
inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna, 
adequada à faixa etária e incentivam o debate.

FRASE D O M ÊS

"Quando o crente é confrontado com uma 
decisão sobre um assunto questionável, ele 

nunca deve prosseguir a menos que ele tenha 
uma paz completa sobre isso. Se não há nada de 

errado na decisão [que está tomando], então 
Deus vai lhe dar completa paz."

D r. Cur t is H utson 

ART IGO
da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam?.
   Aquelas pessoas precisavam mudar a mente a respeito de Deus: ?Porquanto [Ele] tem 
determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que 
destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos?. (Atos 17:31). Em 
Lucas 13:5, Jesus disse aos judeus: ?... Se não vos arrependerdes, todos de igual modo 
perecereis?.
O contexto deste verso mostra que os judeus precisavam arrepender-se, ou mudar suas mentes, 
com respeito ao castigo e ao pecado. Cristo estava falando a pessoas boas, as quais acreditavam 
que as outras sofriam por causa dos seus pecados e concluíram que aqueles galileus, cujo sangue 
Pilatos havia misturado aos sacrifícios, e aqueles sobre os quais a Torre de Siloé caiu, tendo 
sofrido mortes horríveis, eram grandes pecadores. Jesus contradisse o pensamento das pessoas 
que se auto-justificavam, e afirmou que elas precisavam se arrepender, ou mudar suas mentes, e 
se considerarem também pecadoras, ou então iriam perecer por causa de sua justiça própria. 
N ão é preciso conhecer a língua grega nesta passagem, para ver que, nesta passagem, a palavra 
?arrepender-se? não significa [sempre e inteiramente] se sentir o mais profundamente triste 
[num estado de desespero de infinita tristeza de pecador não perdoado, não salvo] ou 
[definitivamente e de forma perfeita] desviar-se para longe do pecado [idem].
Finalmente, permitam-me dar uma palavra sobre
 
Fé e Arrependim ento
 
N ão há muito tempo, preguei um sermão simples sobre a salvação e convidei os pecadores a 
confiar em Cristo como Salvador. M ais de 100 pessoas confiaram em Cristo, naquele culto 
matinal de domingo. Após o culto, um cristão de renome falou: ?Gostei do seu sermão, mas o 
senhor não falou sobre arrependimento. O senhor deveria ter dito àquelas pessoas que elas 
precisavam se arrepender? Provavelmente, ele parece achar que o fato de eu ter dito àquelas 
pessoas para confiar em Cristo não fora suficiente. A não ser que se use a palavra 
?arrepender-se?, quando se apresenta o plano da salvação, alguns pregadores cometem a tolice 
de acusar o pregador de estar pregando um evangelho de facilidade. De algum modo, eles têm a 
ideia de que pregar apenas ?crer em Jesus Cristo para ser salvo? não é suficiente.
Em um artigo no jornal ?The Sword of the Lord?, o Dr. John R ice disse:
?Algumas vezes o próprio pregador não entende o plano da salvação. Ele pensa que a salvação é 
um processo. Primeiro, existe um período de convicção- de- pecado; depois, um período de 
arrependimento e, em seguida um ato de fé.?
Ele prossegue, explicando que, quando alguém confia em Cristo como Salvador, ele também se 
arrepende [e vice-versa]. O Dr. R ice está absolutamente correto. Fé e arrependimento são a 
mesma coisa, não sendo decisões separadas. N ão se pode confiar em Cristo como Salvador sem 
se arrepender ou mudar a mente [e vice-versa]. O exato fato de alguém confiar em Cristo 
demonstra que ele mudou sua mente com relação ao pecado, à salvação e a Deus.
Se um livro da Bíblia tivesse de ser considerado como ?o livro da salvação?, este seria o 
Evangelho de João. Ele é impresso e distribuído mais do que qualquer outro livro da Bíblia. 
[N .T. -  a tradutora, em 1983, quando expunha a sua linha de cosméticos num congresso 
nacional de cosmetologia, distribuiu 3.000 exemplares do Evangelho de João, dez vezes mais 
do que a propaganda escrita dos seus produtos e, mesmo assim, teve um sucesso de vendas 
extraordinário, tendo sido considerada a empresária mais original do evento]. O propósito do 
ensino apresentado neste livro é dado em João 20:31, referindo-se aos milagres do Senhor Jesus 
Cristo: ?Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 
para que, crendo, tenhais vida em seu nome?.
   Conforme esse verso, todo o propósito do Evangelho de João é que os homens conheçam 
Jesus Cristo, para que, crendo, tenham a vida eterna em Seu nome. Contudo, as palavras 
?arrepender-se? ou ?arrependimento? não se encontram neste evangelho. Por outro lado, a 
palavra ?crer? aparece 90 vezes, nos 21 capítulos do mesmo.
O livro de Romanos foi escrito para mostrar como os homens são justificados. N este livro, a 
palavra ?arrependimento? é encontrada apenas duas vezes e, somente em um caso, ela se refere 
à salvação. Romanos 11:29 diz: ?Porque os dons e a vocação de Deus são sem 
arrependimento?. Se tomarmos ?arrependimento? com a significação de ?abandonar o 
pecado? [de forma completa e definitiva, sem nenhuma falha], não faz sentido algum. M as, 
quando Deus vocaciona um homem para pregar, Ele jamais muda a Sua mente sobre isto.
   Enquanto a palavra ?arrependimento? é encontrada apenas duas vezes no Livro de Romanos, 

a fé é encontrada 39 vezes. Romanos 3:28 diz: ?Concluímos, pois, que o homem é justificado 
pela fé sem as obras da lei?.
   Romanos 5:1 declara: ?Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 
Senhor Jesus Cristo?.
   Visto como a palavra ?arrependimento? não é encontrada no Evangelho de João e somente 
duas vezes no Livro de Romanos, devemos concluir que nenhum destes dois livros nos ensina 
como ser salvos e justificados? A conclusão é que o arrependimento está incluído nas palavras 
?crer? e ?fé?, as quais aparecem muitas vezes nestes dois livros.
   O capítulo 3 de João contém o coração do evangelho. N ele encontramos o maravilhoso 
verso: ?Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? (João 3:16). Este verso é usado na 
conversa entre Jesus e N icodemos. N o verso 7, Jesus diz a N icodemos: ?N ão te maravilhes de 
te ter dito: N ecessário vos é nascer de novo?. Quando N icodemos pergunta: ?Como pode um 
homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?? 
(verso 4), Jesus responde, conforme os versos 14-16 (este já citado): ?E, como M oisés levantou 
a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado; para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna?.
Em parte nenhuma deste capítulo Jesus usa a palavra ?arrependimento? ou ?arrepender-se?. 
Ele diz apenas que N icodemos creia, encerrando, incisivamente, o diálogo com o verso 36: 
?Aquele que CRÊ no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 
mas a ira de Deus sobre ele permanece?. A palavra ?crer? nestes versos significa: confiar, 
depender e descansar em... N ada poderia ser mais claro. Cristo morreu pelos nossos pecados e 
do que precisamos é depender dEle para a nossa salvação. Sua admoestação está no verso 36. 
?Aquele que CRÊ no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 
mas a ira de Deus sobre ele permanece.? (Jo 3:36 ACF)
   N ão existe promessa alguma na Bíblia para os que confiam parcialmente em Cristo. A 
promessa é para quem nEle crê totalmente. N ão podemos confiar 90% em Jesus e 10% em algo 
mais. Devemos confiar exclusiva e absolutamente apenas nEle e em nada mais para a salvação. 
Visto como Jesus não usou as palavras ?arrependimento? nem ?arrepender-se?, quando 
ensinou a N icodemos como ser salvo, devemos chegar a uma destas três conclusões:
Primeira, o arrependimento não é necessário à salvação.
Segunda, Jesus não ensinou a N icodemos como ser salvo.
Terceira, o arrependimento é necessário à salvação, estando incluso na palavra ?crer?, a qual 
Jesus usou, constantemente, neste capítulo. A conclusão correta, sem dúvida, é a terceira, isto é, 
que a palavra ?arrependimento? está inserida na palavra ?crer?. Crer somente em Jesus Cristo e 
confiar no Seu sacrifício vicário é tudo de que um homem precisa para ser salvo. E ninguém 
pode confiar em Cristo, sem antes se arrepender.

Dr. Curtis Hutson - ?Repentance: What Does The Bible Teach??
https://www.soulwinning.info/gs/curtis_hutson/repentance.htm "
Ver também http://www.jesusisprecious.org/fundamentals/repentance.htm (Dr. Curtis Hutson 
is 100% Correct on Repentance!").
Traduzido por M ary Schultze
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