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Marcos 1.2-6 (Mt 3.1-6; Lc 3.1-6)

2 Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o
qual preparará o teu caminho;(Ml 3.1)
3 voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas;(Is 40.3)
4 apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de
pecados.
5 Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém; e, confessando
os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.
6 As vestes de João eram feitas de pelos de camelo;(2Rs 1.8) ele trazia um cinto de couro e se
alimentava de gafanhotos e mel silvestre.
INTRODUÇÃO
Você já teve algum grande arrependimento em sua vida? Compartilhe no chat um grande
arrependimento em sua vida! Muitos dos problemas que vivemos hoje tem a ver com
arrependimentos ocultos trancados em nosso coração sem serem tratados. E alguns estão
escondidos de maneira tão profunda em nosso coração que deixamos de ter consciência deles. É
como uma ferida que vai nos enfraquecendo. Precisamos nos arrepender diante de Deus para
sermos curados. Você está pronto?! Então, Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Marcos inicia o Evangelho citando os profetas. Seu objetivo é nos mostrar que a história de Jesus
vem sendo contada desde o início dos tempos, porque é a história do amor de Deus pela
humanidade. E a vida de Jesus é a consumação, o ponto alto dessa história. Os profetas foram
usadas para prever esse grande momento, em que Deus enviaria o seu mensageiro, a voz que clama
do deserto, para marcar que o Messias está vindo. E preparar o coração e mente de todos pra
receber o Filho de Deus.
Então João Batista aparece no deserto pregando batismo de arrependimento pra remissão (perdão)
de pecados. A palavra traduzida como arrependimento pode ser entendida como conversão. E
significa uma mudança radical da mente e do coração que leva a uma transformação total da vida(II
Co 7.8-10, II Tm 2.25). Você já se arrependeu de caminhar longe de Deus?
Haviam existido outros pregando batismos e mensagens apocalípticas. A novidade é que João prega
arrependimento para Israel. Era uma mensagem escandalosa. Apesar disso, as multidões iam ver
João e ouvir sua pregação. O que você pensa a respeito de si mesmo? Acha que precisa se
arrepender? Será que sua autoimagem condiz com a verdade? Ou você ligou o piloto automático e
vive a partir de uma ideia de si mesmo que não é verdade há muito tempo!? Hoje somos
confrontados a nos arrepender ao olhar para nós mesmos.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Preparai o caminho do Senhor – Interessante pensarmos que João vem para preparar o caminho para

Jesus. E na ótica de Deus só existe uma maneira de prepara nossos corações e mentes: nos levando
ao arrependimento. O que significa arrependimento para você?
As vezes damos a essa palavra uma cara teórica e não conseguimos entender o valor dela para nosso
dia a dia. Não conseguimos aplicar ela. Para simplificar, podemos dizer que arrependimentoé
encarar o mundo real sem medos ou disfarces. É olhar para si e enxergar A VERDADE. Não é uma
verdade pessoal e relativa. É uma verdade única vista a partir de Deus. Isso significa admitir que
somos pecadores, separados de Deus, e por isso precisamos desesperadamente do perdão de Deus.
É o que está escrito em Romanos 3.23,24: “23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 24
sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que háem Cristo Jesus”
O arrependimento é o caminho indicado por Deus. O pecado está entranhado na condição humana:
“todos pecaram e precisam da presença gloriosa de Deus”. Esse perdão de pecados exige o
derramamento de sangue de um cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Romanos 3.22-25(NTLH)“22 Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É
assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas.(Gl
2.16) 23 Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. 24 Mas, pela sua graça e
sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. 25Deus ofereceu Cristo
como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem
o perdão dos seus pecados, pela fé nele”.
Conclusão
Pare e ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Rende-se e arrependa-se. Não se arrepender e
seguir sendo senhor da sua própria vida e dizendo para Deus que Ele deve se intrometer apenas em
algumas áreas de sua vida. A maioria você da conta. Se arrepender é se render porque paramos de
tentar da um jeito na vida, de fingir que conseguimos sozinhos, que aguentamos o tranco. É dizer
para Deus que precisamos que Ele arrume a bagunça em nosso coração, em nossa vida, que não
aguentamos mais tentar lutar sem Ele, que não somos melhores do que ninguém, que não somos
capazes de lidar sozinhos com nossa vida. Então nossos pecados serão perdoados e encontraremos
uma nova vida. Uma vida em que Deus é o Senhor e vai a frente. Em que Jesus está comigo todos os
dias porque não posso mais viver sem Ele. Em que as pessoas são importantes porque são amadas
por Deus. Eu importo porque Ele me amou até a cruz.
DESAFIO
Peça todos os dias para que Deus lhe revele algo que você precisa confessar. E mude de direção,
vivendo uma vida sem pecados!

