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Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição No. 2: 
O que é o Verdadeiro ARREPENDIMENTO? 

 
COMEÇANDO por Adão e Eva, todo ser humano, salvo o Messias Yahshua, tem andado 
contrário ao modo de vida de Elohim.  Todos nós temos contribuído nossa parcela aos 
pecados do mundo (Rm 5:12). 
Todos nós temos realizado "as obras da carne" – cumprindo os desejos desordenados das 
nossas mentes e corpos – porque todos nós andamos segundo o curso deste mundo, 
conforme estabelecido pelo "príncipe das potestades do ar" (Ef 2:2-3). 
Já que todos os seres humanos têm pecado, todos mereceram, portanto, a penalidade do 
pecado, que é a morte – o cessar da vida para sempre! Conforme o Apóstolo Paulo 
expressou: 
"Naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos 
envergonhais; porque o fim delas é a morte . . .porque o salário do pecado é a 
morte" (Rm 6:21, 23). 
 
Todos os seres humanos que não se arrependeram dos seus pecados estão em um “corredor 
da morte” espiritual esperando a execução de uma merecida pena capital. Esta pena foi 
recebida somente por "termos feito o que nos vem naturalmente” - pecar! 
Mas Yahweh, na Sua grandiosa misericórdia para com a humanidade, proveu um caminho 
através do qual nós podemos evitar o pagamento daquela pena máxima: 
 
"Porque YAHWEH amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu filho 
unigênito, para o que todo o que Nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna." (João 3:16). 
 
Como um Pai amoroso, Elohim quer que todos nós eventualmente nos apropriemos do 
sacrifício do Seu Filho, o Messias Yahshua, para a remissão dos nossos pecados pessoais. 
(Rm. 5:8-9). “mas YAHWEH prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato 
de ter o Messias morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito 
mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da 
ira.” 
 
At 2:38 resume o processo de salvação em um só versículo. E a primeira palavra daquela 
passagem vital é "Arrependei-vos"! Lembre-se também que Yahshua declarou: "se, não 
vos arrependerdes, todos igualmente perecereis." (Lucas 13:3, 5). 
 
Mas o que é o verdadeiro arrependimento aos olhos de YHWH, como revelado na Sua 
Palavra inspirada? O que ela envolve - o que devemos FAZER? 
 
Uma Mudança de Direção 
 
Yahweh nos diz que há algo que nós devemos fazer antes Dele aplicar o sacrifício do Seu 
Filho para pagar a pena dos nossos pecados. Nós devemos mostrar que nós não queremos 
mais continuar no estilo de vida que nos leva à morte. Estamos fazendo isto ao mudarmos o 
nosso modo de vida. Esta mudança de direção é o "arrependimento." 
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As ações e atos que são contrários à lei de Yahweh são o "pecado." O pecado está em violar 
ou transgredir qualquer dos mandamentos de YHWH. Preste atenção à definição bíblica de 
pecado: 
 
"Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei: porque o pecado 
é a transgressão da Torá.” (I João 3:4). 
 
Se arrepender do pecado, então, simplesmente significa mudar; nós nos desviamos do 
caminho da autoindulgência e "chegamos" ao caminho da "doação." Nós passamos do 
egoísmo para o altruísmo. Nós passamos do nosso jeito para o jeito de Yahweh. 
Ao começarmos a mostrar nosso desejo sincero de mudar, e pedirmos que Yahweh perdoe o 
nosso modo de vida passado, Ele aplica o sacrifício do Messias em nosso nome. Nós somos 
então perdoados e libertos da culpa e pena dos nossos pecados no passado. A pena de morte 
não paira mais sobre as nossas cabeças. 
Paulo explicou isto desta maneira: 
"muito mais o sangue do Messias que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se 
ofereceu sem mácula a YAHWEH, purificará a nossa consciência de obras 
mortas para servirmos ao Elohim vivo!” (Hb 9:14). 
 
Quão misericordioso é o nosso amoroso Criador~ Vamos começar a entender os detalhes 
deste passo vital rumo à salvação. 
 
O Estado "Natural" do Homem 
 

Elohim inspirou o profeta Jeremias a descrever as motivações básicas da mente humana.  
De que forma o nosso Criador caracteriza a mente, ou o "coração," do homem? 
 
Jr 17:9 Enganoso é o coração, mais do que todas as cousas, e 
desesperadamente corrupto; quem o conhecerá? 
Rm 8:7 por isso o pendor da carne é inimizade contra YAHWEH; pois não está 
sujeito à Torá de YAHWEH, nem mesmo pode estar. 
 
Rm 8:8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a YAHWEH. 
 
Quais são as tendências da mente “carnal” ou orientada fisicamente? 
Gl 5:19-21 Ora, as obras da carne são conhecidas, e são: prostituição, 
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 
discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e cousas 
semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos 
preveni, que não herdarão o reino de YAHWEH os que tais cousas praticam. 
 
De onde, na verdade, surgem estas atitudes e impulsos para cometer o pecado - quem é o 
"pai" do pecado? 
Jo 8:44 Vós sois do Diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos 
desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. 
Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e 
pai da mentira.  
Ef 2:2-3 nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da 
desobediência; entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo 
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as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos 
pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 
 
Por mais incrível que pareça, o estado natural do homem, comumente chamado de 
"natureza humana," é influenciado por nada mais, nada menos, do que Satanás, o diabo. 
Satanás é revelado como "o deus deste mundo" (2 Cor 4:4), que tem enganado todas as 
nações (Ap 12:9). Ele foi revelado também como "o príncipe da potestade do ar, do espírito 
que agora opera nos filhos da desobediência” (Ef 2:2). 
 
Satanás trabalha nas pessoas "difundindo" suas atitudes às mentes delas. O diabo tem 
usado a tecnologia moderna, e mais especificamente o rádio, a TV, e a internet. Ele difunde 
atitudes de orgulho, vaidade, egoísmo, ganância, inveja, luxúria, ciúmes, inveja, crítica, 
ressentimento, ódio, animosidade, amargura e rebelião, que nossas mentes recebem, talvez 
de certa forma como um rádio recebe sinais eletromagnéticos emitidos por rádio 
transmissores. Estas atitudes de Satanás na mente humana são o que nós viemos a chamar 
de "natureza humana." É na verdade a natureza de Satanás, que ele difunde para as nossas 
mentes e que nós expressamos de diversas maneiras. 
 
Mas nenhuma pessoa está compelida a responder a essas atitudes e impulsos de Satanás. O 
diabo não tem nenhum poder de forçar ninguém a pensar ou agir errado! O problema é o 
“deus” ou o poder do sistema deste mundo, e a maioria ama este sistema demais para se 
arrepender, sair dele e se santificar. 
 
No entanto, humanos ingênuos automaticamente fazem isso sem perceber o que está 
acontecendo em suas mentes. A maioria das pessoas simplesmente vai com a maré, 
respondendo habitualmente às sugestões de Satanás. 
É claro, há diversos desejos físicos dentro do homem que não são errados, assim como o 
desejo de autopreservação. Mas quando a luxúria e a atitude centrada em si mesmo de 
"adquirir" entram na história, estes desejos se tornam pecado e o pecado está na violação 
da lei de Yahweh. 
 
A mente do homem, sob a influência das disseminações de Satanás, ama mais a si mesma 
do que qualquer outra coisa. Ela é egoísta. 
Depois de si mesma, ela ama aquilo que lhe pertence ou for de alguma forma ligada a si: 
pessoas, possessões materiais, conceitos, etc. Todas estas coisas são parte de um "eu” maior; 
assim como se fosse um pequeno "império." Este é o "eu” que os humanos amam acima de 
qualquer "estranho," especialmente Yahweh. Mesmo muitas vezes quando alguém está 
fazendo algo que eles consideram bom, assim como ajudar os pobres ou um amigo, eles 
estão fazendo isso pelo motivo errado; para serem vistos pelos homens e serem exaltados 
pela ação. Nenhum de nós é bom, salvo um - Elohim. 
 
Mt 19:17 Respondeu-lhe Yahshua: Por que Me chamas bom? Bom, só existe 
um, YAHWEH! Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 
 
Se quisermos verdadeiramente nos arrepender e agradar a Yahweh nós precisamos 
perceber que longe do seu espírito, mesmo quando nós pensamos que somos bons, nós não 
somos nada mais do que pecadores. Que aparte de Yahweh, qualquer bem que pareça ter 
até saído de nós, é apenas humanístico e proveniente de autojustiça. 
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Is 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como 
trapo de imundícia; todos nós murchamos como a folha, e as nossas 
iniquidades como um vento nos arrebatam. 
 
Se nós desejarmos verdadeiramente nos arrepender, devemos não somente nos arrepender 
daquilo que “nós fizemos, mas daquilo que somos.” Quando nós estamos sendo batizados 
na família de Yahweh, estamos literalmente passando de Filhos da carne (Satanás) para 
Filhos da luz ou espírito (Yahweh). O que Yahshua diz que nós devemos nos tornar se 
esperamos entrar no Reino? 
 
Mt 18:2-4 E Yahshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E 
disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes 
como crianças, de modo algum entrareis no reino dos Céus.  
 
As criancinhas não exibem as tendências da "natureza humana" na mesma medida que as 
crianças mais velhas, adolescentes e adultos. Nós pensamos em cada criancinha como sendo 
"doce" e "inocente" por causa de suas atitudes basicamente humildes e ensináveis. 
 
No entanto, muito cedo na vida as atitudes de Satanás começaram a abrir caminhos em 
nossas mentes. Nós gradativamente começamos a exibir graus variados de hostilidade e 
orgulho com relação à autoridade. Nós começamos a nos ressentir de sermos comandados a 
fazer as coisas. Nós começamos a nos tornar sujeitos a caprichos que se originaram dos 
desejos da nossa carne. Nossos pensamentos começaram a se preocupar com "Eu," "meu" e 
"me." Como resultado da influência da difusão de Satanás, nós todos temos gerado e 
nutrido estas atitudes erradas em graus maiores e menores. Esta é a razão de Yahweh ter 
inspirado Paulo a escrever, 
Rm 3:10 como está escrito: Não há justo, nem sequer um; Também, Ec 7:20 Não 
há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. 
 
Pare agora por um momento e contraste a mente "natural" de um ser humano com a de 
Elohim. 
Yahweh não está preocupado com o eu. Ele está cheio de amor que flui Dele. Ele ama todas 
as pessoas. Ao invés de tirar delas, Ele deseja lhes dar as bênçãos que decorrem do Seu 
imenso amor e preocupação pela humanidade. Ele não é hostil, orgulhoso, rebelde, 
ressentido ou egoísta.  Elohim quer que eventualmente todos nós nos tornemos como Ele. 
Portanto, Ele deseja que nós nos afastemos e procuremos superar a influência maléfica do 
diabo nos nossos pensamentos e ações. Isto é basicamente tudo do que se trata o 
arrependimento. 
 
Em nenhum lugar na Bíblia YHWH diz que é errado ter um amor adequado por si mesmo: 
"Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela 
cuida, como também o Mestre o faz com a Congregação." (Ef 5:29). Nós somos 
ensinados a amar os outros tanto quanto amamos a nós mesmos (Mt 19:19; 22:39; Mc 
12:33;). É só quando nós amamos a nós mesmos além da autopreocupação necessária que, à 
custa dos outros, ela se torna pecado. 
 
Elohim deu a Adão e Eva instruções básicas sobre Seu modo de vida – o modo do governo 
de Yahweh baseado na lei de Yahweh; o caminho da doação e troca. Daí surgiu o diabo. Ele 
sutilmente enganou Eva fazendo-a desacreditar no que Elohim tinha lhe dito, e a incitou a 
pegar do fruto proibido. Adão também compartilhou da fruta (Gn 3:6, 17).  
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Ao pegar a e se alimentar da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva 
chamaram para si o conhecimento do que é bom e mau – de decidir por si mesmos entre o 
certo e o errado. E ao assim fazerem, eles se rebelaram contra a autoridade de Elohim, 
desobedeceram a lei - a ordem - que Ele tinha dado a eles, e pecaram. Através deste ato eles 
adquiriram a natureza ou a atitude de pecado de Satanás. Seus olhos foram então "abertos" 
(Gn 3:7). 
 
O espírito e a atitude de rebelião de Satanás entraram em suas mentes. Suas mentes 
("corações") agora se tornam pervertidas - "enganosas" e "incuráveis" (Jr 17:9).  
 
Assim é como o pecado "entrou no mundo" por um homem, Adão (Rm 5:12). E a 
pena de morte foi passada para todos; não devido ao pecado de Adão – não por 
hereditariedade – mas porque "todos pecaram [de igual forma]” (mesmo versículo). Todos 
nós, quando ainda bebês, tínhamos uma natureza humilde, ensinável como Adão e Eva 
quando foram primeiramente criados. Mas então nossas mentes começaram a ser 
influenciadas por Satanás. Nós, também temos, portanto, pecado contra Yahweh, tendo nos 
tornado "carnais" e servindo a nós mesmos.  
 
As palavras originais no hebraico e grego das quais "arrependa-se" e "arrependimento" são 
traduzidas significam virar - mudar de direção. E o arrependimento verdadeiro é 
exatamente isso. É uma virada completa de desobediência para com Yahweh para 
obediência, amor e cooperação com Ele. O hebraico era originalmente escrito em linguagem 
pictográfica, consistindo de 22 figuras que depois se tornaram letras. 
A figura para arrependimento é “destruir o caminho até a casa”. Literalmente não há 
nada que você tenha que voltar para pegar, é uma mudança completa. 
 
O arrependimento verdadeiro é de chegar a uma total conscientização de que nós nos 
rebelamos contra nosso Criador - contra Seu caminho e Sua lei justa. Significa que nós 
viemos a abominar os nossos pecados passados e as nossas naturezas egoístas e rebeldes. 
Nós temos que ser verdadeiramente quebrantados e prontos, com a ajuda no nosso Pai 
Celestial, a parar de pecar, parar de nos rebelarmos, e nos submetermos a Yahweh com 
todos os nossos corações e nossas mentes. O momento do arrependimento é o ponto de 
virada nas nossas vidas! 
 
Quando nós finalmente chegamos a um arrependimento real e total, aí sim estamos falando 
sério. Nós estamos prontos, em todos os aspectos das nossas vidas, para dizer: "Sim, 
Mestre, seja feita a Sua vontade." No verdadeiro arrependimento, nós nos tornamos 
totalmente cansados de e inconformados com os nossos caminhos egoístas. Nós estamos 
verdadeiramente arrependidos pelos nossos pecados - e prontos e desejosos a fazer uma 
mudança permanente. Não faz diferença quais serão as consequências. No arrependimento 
sincero não há acordos nem falsas noções que damos a nós mesmos de que nós realmente 
não precisamos mudar. Há só um desejo ardente de sermos obedientes ao nosso Pai 
Celestial e à sua lei justa, assim como foi o caso com o nosso antepassado Abraão. 
 
Aprender que a nossa natureza deve começar a ser mudada é um passo vital para se atingir 
o real propósito de nossas vidas. Uma vez que conseguimos entender isso, o nosso Criador 
pode começar o processo de criar seu caráter reto em nós. Ele assim o faz colocando o Seu 
Espírito Santo dentro de nós, que nos confere o poder espiritual necessário para conquistar 
e superar os impulsos desordenados, inspirados por Satanás que nos levam a pecar. 
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Nosso Pai Celestial não vai aceitar aqueles cujo "arrependimento" for meramente um show 
externo - onde não há nenhuma mudança real de atitude. Preste atenção ao que Elohim diz 
em Joel: 
 
Jl 2:12-13 Ainda assim, agora mesmo diz YAHWEH: Convertei-vos a mim de 
todo o vosso coração; e isso com jejuns, com choro e com pranto.  Rasgai o 
vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos a YAHWEH, vosso 
Elohim; porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e 
grande em benignidade, e se arrepende do mal. 
 
Só uma atitude sincera do coração irá abrir o caminho para uma relação próxima e 
salvadora com o nosso Pai Celestial. 
Sl 34:18 Perto está Yahweh dos que têm o coração quebrantado, e salva os de 
espírito oprimido. 
 
O pecado é contra Elohim - Ele é o Legislador cuja lei perfeita nós quebramos. 
Sl 51:4 Pequei contra Ti, contra Ti somente, e fiz o que é mal perante os Teus 
olhos; 
 
Arrepender-se significa ser tão humilhado e quebrantado ao pensarmos que nos rebelamos 
contra o Criador Santo e vivo - abominando de tal forma nossa natureza enganadora, 
vaidade e egoísmo – que em verdadeira tristeza nós nos voltamos a Yahweh para obter 
misericórdia, perdão e ajuda, a ajuda que nós tão desesperadamente precisamos para 
vencer e desenvolver Seu caráter justo. Olhe para o que Jó disse quando ele percebeu o que 
era o verdadeiro arrependimento. 
Jó 42:6 Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. 
 
Jó agora percebe o quanto ele é pequeno em comparação ao Criador (capítulos 36 até 41). 
Nós precisamos perceber que antes do batismo o nosso modo de vida só estava nos levando 
à morte e agora nós devemos nos esforçar com todo o nosso coração para seguir a Torá de 
Yahweh porque é o manual para os seres humanos para nos ensinar a discernir o certo do 
errado. 
Sl 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus 
caminhos. 
 
Todos nós devemos vir a finalmente nos ver assim com Jó se viu. Nós precisamos ver a nós 
mesmos através dos olhos de Yahweh. Ao estudar a Palavra de Yahweh, nós começamos a 
entender que todos nós carecemos da glória de Yahweh (Rm 3:23) e precisamos 
desesperadamente do Seu perdão e ajuda. Como alguém pode começar a mudar de um 
amor centrado em si mesmo para o amor de Yahweh - de começar a mostrar amor para 
Yahweh e seu próximo? Este desejo deve vir do Próprio Yahweh! A bondade e misericórdia 
de Yahweh levam as pessoas a se arrependerem. 
Rm 2:4 Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e 
longanimidade, ignorando que a bondade de YAHWEH é que te conduz ao 
arrependimento? 
 
O arrependimento é um presente de Yahweh e para se ter um coração verdadeiramente 
convencido da nossa natureza pecadora, nós devemos orar a ele e Lhe pedir este coração 
arrependido. A maioria das pessoas neste mundo é tão cheia de orgulho que eles nunca se 
humilhariam para pedir que Yahweh os mostre o quanto eles são verdadeiramente 
imundos. Nós estamos vivendo em uma sociedade muito humanística que quer que nós nos 
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vejamos como sendo basicamente bons, só o nosso Pai Celestial pode nos dar este coração 
de arrependimento. Yahshua disse claramente; 
“Ninguém pode vir a Mim se o Pai que Me enviou não o trouxer.” (Jo 6:44, 65.) 
 
Como alguém pode saber se o Pai está o "atraindo" ou chamando ao arrependimento? Se 
você entendeu o que você tem estudado até agora e acredita no que a Bíblia diz e você deseja 
vir ao Nosso Pai Celestial e obedecê-Lo, então você está sendo chamado! 
 
Entrega Incondicional a Yahweh 
Uma vez que nós nos arrependemos - nos entregamos completamente a Yahweh e somos 
batizados, Yahweh coloca o Seu Espírito nas nossas mentes. Ele então começa a influenciar 
a nossa maneira de pensar e viver. Mas o Espírito Santo não retira de nós a nossa livre 
agência moral. Ele não nos forçará a fazer qualquer coisa. Ele só nos LEVARÁ na direção 
da verdade de Yahweh e nos dará a força espiritual para fazer a Sua vontade. 
 
O arrependimento simplesmente significa desistir do nosso jeito e nos voltar ao jeito de 
Yahweh. Significa rendição, entrega incondicional - para viver por cada palavra de Yahweh. 
Já que a Bíblia é a Palavra de Yahweh, significa viver pela Bíblia. Significa uma submissão 
voluntária total à autoridade de Yahweh, conforme expressa na Sua Palavra! Ele é o nosso 
Mestre e nós devemos coloca-Lo em primeiro lugar em tudo. 
 
Mt 10:37-39 Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a Mim, não é digno de 
Mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de 
Mim; e quem não toma a sua estaca de tortura, e vem após Mim, não é digno 
de Mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á; quem todavia, perde a vida por 
minha causa, achá-la-á.  
 
Arrependimento - (entregar-se a Yahweh) - não é uma questão de se abrir mão de tudo o 
que é bom. O arrependimento é positivo. Nós não somente escaparemos a última 
penalidade do pecado, mas o caminho de Yahweh nos leva a inúmeras bênçãos nesta vida! 
Tudo na vida no final se resume em causa e efeito. Nosso Pai Celestial não quer que nós lhe 
entreguemos as nossas vontades e sejamos obedientes a sua lei para nos limitar, como 
Satanás gostaria que nós pensássemos, mas para nos proteger do pecado e da morte. 
 
Arrepender-se, enfaticamente, não quer dizer que nós devemos desistir do uso ou 
apreciação de coisas materiais. O que Yahweh está interessado é na atitude que temos em 
relação às coisas materiais - se nós procuramos primeiro, como nossa prioridade máxima, o 
Seu Reino e a Sua justiça (Mt 6:33). 
 
Ele deseja que nós apenas desistamos daquelas coisas que são ruins para nós - que nos 
machucam espiritualmente e fisicamente. O arrependimento de obras mortas só irá fazer 
com que paremos de receber maldições futuras nas nossas vidas por desobediência à lei do 
nosso Pai Celestial, mas o que dizer sobre todos os pecados que foram cometidos antes do 
arrependimento e até aqueles que nós faremos por fraqueza após nos arrependermos? Há 
somente uma maneira de se ter os seus pecados lavados e esta é aceitando o sangue vertido 
do Filho de Yahweh (Yahshua) para a remoção daqueles pecados, passado, presente e 
futuro. 
 
Rm 5:8-9 Mas YAHWEH prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de 
ter o Messias morrido por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados 
pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. 
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At 2:37-38 Ouvindo eles estas cousas, compungiu-lhes o coração e 
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos irmãos? 
Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós será batizado em 
nome de Yahshua YAHWEH para a remissão de vossos pecados, e recebereis 
o dom do Espírito Santo. 
 
Fica claro das escrituras que é o sangue do Filho de Yahweh (Yahshua) que pagou a pena 
dos nossos pecados. Isto é o que nos coloca de volta a uma relação de aliança com Yahweh. 
O nosso arrependimento e afastamento do pecado é o que nos mantém nesta relação de 
aliança já que Yahweh não pode habitar no pecado. Se nós continuamos a pecar 
intencionalmente após o conhecimento completo da verdade, então estamos escarnecendo 
do imenso sacrifício que Yahshua fez por nós e não estamos verdadeiramente arrependidos. 
 
Hb 10:26 Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos 
recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos 
pecados… 
A lei de Yahweh não pode limpá-lo do pecado, mas evita que você peque no futuro, e é um 
pré-requisito para se aceitar o sangue vertido de Yahshua para o perdão dos pecados 
passados. 
 
Ez 18:21-22 Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e 
guardar todos os Meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente 
viverá; não será morto. De todas as transgressões que cometeu não haverá 
lembrança contra ele; pela justiça que praticou viverá.  
 
Será que Paulo deixou claro que apesar do perdão imerecido dos nossos pecados vir pela 
graça de Yahweh através da fé no sacrifício do Messias, um crente verdadeiro fica, não 
obstante, obrigado para com Yahweh a manter a Sua lei? 
 
Rm 3:31 Anulamos pois a Torá, pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes 
confirmamos a Torá! 
Rm. 2:13 “Porque os simples ouvidores da Torá não são justos diante de 
YAHWEH, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados.” 
 
A fé no sangue vertido de Yahshua é o único caminho de se obter a salvação e vida eterna, 
mas é claro que a fé verdadeira e o arrependimento só são dados àqueles que 
verdadeiramente se arrependem e se esforçam por ser obedientes à Torá (lei) do nosso Pai 
Celestial. O arrependimento verdadeiro irá trazer uma mudança verdadeira de vida que será 
evidente para aqueles a sua volta. 
 
Rm 6:1-6 Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a 
graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, 
nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos os que 
fomos batizados no Messias Yahshua, fomos batizados na Sua morte? Fomos, 
pois sepultados com Ele na morte pelo batismo: para que como Messias foi 
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós 
em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua 
morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, 
sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o 
corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos;  
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Rm 6:7-12 porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já 
morremos com o Messias, cremos que também com Ele viveremos; sabedores 
que havendo o Messias ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a morte 
já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para 
sempre morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para YAHWEH. 
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado; mas, quanto a viver, 
vive para YAHWEH em Yahshua, o Messias e nosso Mestre. Não reine, 
portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas 
paixões. 
 
A lei de Yahweh é um espelho espiritual no qual é possível se ver e descobrir a sujeira 
espiritual (pecado) na sua mente e coração. O espelho não é responsável pela presença da 
sujeira, ou do dano que a sujeira pode causar. A função do espelho (a lei) é de mostrar a 
sujeira, para que a pessoa faça algo sobre ela (arrepender-se do pecado e se tornar limpo) e 
se tornar assim livre de medos, da miséria, das penas do pecado; livre da escravidão do 
caminho de Satanás. 
 
A lei de Yahweh é o caminho rumo a paz, felicidade e alegria. É uma lei perfeita dada por 
Yahweh para a humanidade para fazer com que o homem seja feliz, para leva-lo a uma vida 
plena, abundante, tanto com relação à sua vida quanto à toda a eternidade. Os males que a 
humanidade sofre hoje não são causados pela lei, e sim pela violação dela! 
 
Qual a mensagem de advertência que Elohim inspirou ao seu profeta Ezequiel para que ele a 
registrasse para os descendentes de Israel? 
 
Ez 33:7-11 A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de 
Israel; tu, pois, ouvirá a Palavra da Minha boca, e lhe darás aviso da Minha 
parte. Se Eu disser ao perverso: Ó perverso, certamente morrerás; e tu não 
falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua 
iniquidade, mas o seu sangue Eu o demandarei de ti! Mas se falares ao 
perverso para o avisar do seu caminho para que dele se converta, e não se 
converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a 
tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falará vós: 
Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós 
desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, 
diz Adonai YAHWEH, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o 
perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos! Convertei-vos dos 
vossos maus caminhos; pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel? 
 
O livro de Ezequiel foi dirigido aos descendentes modernos de Israel. Entretanto, seus 
antepassados na antiguidade também fizeram aquilo que era certo aos seus próprios olhos 
por causa das suas mentes não convertidas (Jr 17:9) 
 
Eles não tinham o Espírito de Yahweh dentro deles, o que teria permitido com que eles 
resistissem a Satanás e obedecessem a Yahweh. Isto aconteceu porque eles rejeitaram O 
Espírito Santo que tinha se tornado disponível a eles (At 7:51). Possuir o Espírito Santo 
permite que o indivíduo produza o "fruto do Espírito" conforme consta em Gálatas 5:22-23. 
Mas sem o Espírito Santo, nós, como eles, geramos frutos que são chamados de "as obras da 
carne." Alguns deles foram descritos em Gálatas 5:19-21. A humanidade hoje continua a 
manifestar estas "obras," ou resultados, de fazer o que vem naturalmente. E o mundo 
inteiro está semeando a frustração e tristeza que resultam da violação dos mandamentos de 
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Yahweh. Qual foi a mensagem que Elohim comissionou ao profeta João para ser 
proclamada na Judéia? 
 
Mt 3:1-8 Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da 
Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque 
este é o referido por intermédio do profeta Isaias: Voz que clama no deserto: 
Preparai o caminho de YAHWEH, endireitai as Suas veredas! (Is 40:3) Usava 
João vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro; a sua alimentação era 
gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com Jerusalém, toda a Judéia e 
toda a circunvizinhança do Jordão; e eram por ele batizados no rio Jordão, 
confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e 
saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a 
fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. 
 
Qual foi a mensagem dada por Yahshua desde o início do Seu ministério? 
 
Mc 1:14-15 Depois de João ter sido preso, foi Yahshua para a Galiléia, pregado 
o evangelho de YAHWEH, dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de 
YAHWEH está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho. 
 
Muito claramente João Batista, que preparou o caminho para o Messias, o próprio Yahshua, 
que era o Messias, pregou que para aceitar a salvação e entrar na Nova Aliança, é preciso 
que o indivíduo se arrependa dos seus pecados primeiro, e depois aceite o sangue de 
Yahshua para o perdão daqueles pecados. 
 
Os discípulos de Yahshua deveriam pregar a mesma mensagem? Será que Yahshua disse 
que o arrependimento seria pregado entre todas as nações? 
 
Lc 24:47 e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de 
pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. 
 
No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos do 
Messias (At 2:1-4), qual foi a mensagem que Elohim inspirou a Pedro para pregar às 
multidões reunidas em Jerusalém? 
 
At 2:38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Yahshua YAHWEH para remissão dos vossos pecados, e 
recebereis o dom do Espírito Santo. 
 
Será que as congregações dos últimos dias também receberam a mensagem de que eles 
deveriam se arrepender dos seus pecados para reinar com o Messias no Reino milenar 
vindouro? 
 
Ap 2:5 Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, e volta à prática das 
primeiras obras; e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, 
caso não te arrependas. 
Ap 2:16 Portanto, arrepende-te; e se não, venho a ti sem demora, e contra eles 
pelejarei com a espada da Minha boca. 
Ap 2:21-23 Dei-lhe tempo para que se arrependesse; ela todavia, não quer 
arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em 
grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das 
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obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as congregações 
conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada 
um, segundo as vossas obras.  
Ap 3:3 Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o, e 
arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não 
conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. 
Ap 3:19 “Eu repreendo e disciplino a quantos amo.” Sê, pois, zeloso e 
arrepende-te. 
 
Yahshua dá um aviso para quase todos os crentes dos últimos dias que suas vidas não são 
perfeitas perante nosso Pai Celestial e nós devemos sondar as nossas almas e remover todo 
o pecado e mundanismo para herdar o Reino com ele.  No mundo em que nós vivemos hoje, 
a maioria não vê nenhum problema em gastar horas a fio por dia assistindo a diabólica TV 
ou esportes. Nós devemos começar a nos perguntar não somente: o que eu estou fazendo é 
pecado?, mas também: É SANTO? Nestes últimos tempos tantas coisas que nós 
consideramos normais nas nossas vidas são uma abominação a Yahweh. Se nós não somos 
diferentes do mundo então nós não nos arrependemos e mudamos. 
 
1 Jo 2:15-17 Não ameis o mundo nem as cousas que há no mundo. Se alguém 
amar o mundo, o amor do Pai não está nele; porque tudo o que há no mundo, 
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 
não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora o mundo passa, bem como a 
sua concupiscência; aquele, porém, que faz a vontade de YAHWEH 
permanece eternamente. 
Nestes últimos dias antes do Reino de Yahweh ser estabelecido, nós devemos nos esforçar a 
todo custo contra qualquer injustiça que estiver presente nas nossas vidas e pedir a Yahweh 
diariamente para nos perdoar onde falhamos. 
 
Mt 6:9-12, Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no Céu, Santificado 
seja o Teu nome; venha o Teu reino; faça-se a Tua vontade, assim na terra 
como no Céu; o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas 
ofensas, assim como perdoamos aos que tem nos ofendido.  
 
Também é de vital importância para nós entendermos que a não ser que nós perdoemos os 
outros, nosso Pai Celestial não nos perdoará. Nós devemos perceber que somente a graça 
dele (perdão imerecido) nos salvou e nada que nós pudéssemos fazer nos daria direito a este 
grandioso presente da salvação. Deveríamos ter mais humildade diante do fato do nosso 
estado anterior ter sido tão desesperador, permitindo assim que verdadeiramente 
perdoássemos os outros da mesma maneira que Yahweh nos perdoou. 
 
O que o indivíduo traz para si mesmo ao escolher permanecer sem arrependimento? 
 
Rm 6:23 porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh 
é a vida eterna em Yahshua, o Messias e nosso Mestre. 
 
A lei de Yahweh é o caminho para a paz, felicidade e júbilo eternos. Se Elohim fosse 
outorgar a vida eternal para os que se rebelam insistentemente; que teimam em se recusar a 
se arrepender; que fracassam em desenvolver um caráter reto; eles trariam sobre si mesmos 
nada a não ser infelicidade e frustração eternas para si e os outros. Portanto, a coisa mais 
misericordiosa que Elohim pode fazer para todos os interessados é negar a existência 
contínua a tais rebeldes. Os incorrigíveis serão simplesmente mortos e deixarão de existir 



12 

 

para sempre. Somente aqueles que se arrependerem e obedecerem a Yahweh serão nascidos 
na gloriosa e eternal Família de Yahweh! 
 
Acautele-se do Falso Arrependimento 
 
Preste atenção para o que mais Yahshua disse sobre as pessoas que querem cultuá-lo sem 
obediência aos mandamentos de Yahweh “…e em vão eles Me cultuam, ensinando 
como doutrinas os mandamentos dos homens." (Is 29:13) Negligenciando o 
mandamento de YAHWEH, guardais a tradição dos homens, a lavagem dos 
utensílios domésticos e copos e muitas outras coisas como essas fazeis. E 
disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de YAHWEH para 
guardardes a vossa própria tradição? (Mc 7:7-9). 
 
O homem carnal prefere fazer qualquer outra coisa a se render a Yahweh. Sua mente 
natural (Jr 17:9; Rm 8:7-8) se rebela ao pensar em se submeter à lei de Yahweh. Nos dias do 
Messias os religiosos hipócritas substituíram a lei de Yahweh por suas próprias leis e 
tradições. Desde então, os homens têm declarado que os mandamentos de Yahweh são 
nulos e sem efeito legal; se enganando ao pensarem que eles podem receber salvação 
meramente acreditando em um Messias sem pecado como o seu Salvador sem que haja 
nenhuma mudança em suas vidas. A natureza humana quer estar certa, mas não quer 
necessariamente fazer o que é certo! Então as pessoas geralmente dizem, "Bem, é essa a 
maneira como eu vejo isso" – colocando assim o seu conceito de justiça acima da Bíblia. Se 
"parece bom" para eles, isso se torna a sua lei. 
 
Mas muitos nestes últimos dias que se recusam a obedecer a Yahweh, também serão 
rejeitados na volta de Yahshua. 
Mt 7:21-23 Nem todo o que Me diz Mestre, Mestre! Entrará no reino dos Céus, 
mas aquele que faz a vontade de Meu Pai que está nos Céus. Muitos naquele 
dia hão de dizer-Me: Mestre, Mestre! Porventura não temos nós profetizado 
em Teu nome, e em Teu nome expelimos demônios, e em Teu nome não 
fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente; Nunca vos conheci. 
Apartai-vos de mim, “os que praticais a ilegalidade!”  
 
Os olhos de Elohim estão sobre aqueles que são de espírito manso e contrito - aqueles que 
tremem ante a espada de dois gumes da Sua Palavra. Yahweh reconhece uma atitude de 
arrependimento, um indivíduo humilde que está buscando perdão e misericórdia. Ele irá 
honrar verdadeiramente todos os que se afastam das más obras e ações que a Sua Palavra 
define como PECADO. 
 
O verdadeiro arrependimento exige uma mudança permanente de direção. É um 
compromisso total com um caminho sem volta. Não é uma resposta temporária, espontânea 
e emocional tão prevalecente hoje nas reuniões religiosas de "avivamento". Você aprendeu 
que é algo bem mais sério e imensamente mais profundo. 
 
Vamos nos esforçar por sermos os que são fiéis. Vamos olhar para dentro dos nossos 
corações e deixar com que a palavra de Yahweh sonde aos nossos corações e vamos orar 
para o nosso Pai Celestial nos dê o espírito e coração de verdadeiro arrependimento para 
que nós possamos usar vestes brancas na volta de Yahshua. 
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Pontos a recordar: 

 
1) O pecado é a violação da lei de Yahweh! (1 Jo 3:4) 
2) O único caminho para termos os nossos pecados perdoados é pelo sangue de Yahshua. 
3) Yahweh não aplica o sangue do Seu Filho aos nossos pecados sem que haja 
arrependimento verdadeiro. 
4) O arrependimento não é só um sentimento emocional, mas uma mudança verdadeira de 
vida. 
 

Por favor, nos escreva para solicitar fitas de presente chamadas de “Mind of Messiah” e 
“What is Real Change” 

 
Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 

www.coyhwh.com 
 
 


