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DAVI, UM PECADOR ARREPENDIDO

ARREPENDER-SE FAZ BEM
Segundo o dicionário Aurélio,
arrependimento significa: ato de arrependerse, sentir mágoa ou pesar por falta ou erro
cometido, mudar de procedimento, de parecer.
A vida humana é marcada por acertos
e erros, o que é fundamentalmente
necessário para aquisição de experiência e
de conhecimento.
Claro que a busca do indivíduo é sempre
voltada para o acerto, porém é importante
aprender lidar com os erros, principalmente se
erro ocasionar prejuízos pessoais e a terceiros.
O arrependimento é antídoto contra
as marcas do erro, pois ele traz intrínseco
em sua essência, o perdão, o reparo, o
reconhecimento, o abandono e tantas
outras coisas mais.
O maior impedimento para o
arrependimento, chama-se orgulho.
O orgulho tem várias definições, porém
diante do exposto, significa elevado conceito
que alguém tem de si próprio, não aceita com
facilidade seus defeitos, não se mistura com
quem considera inferior intelectualmente e
financeiramente, o que o torna uma pessoa
insuportável e solitária, pois o seu convívio
social está embasado em sua classe social e
não em pessoas que queiram estar ao seu lado
por aquilo que é.
O orgulho pode causar grandes
transtornos as pessoas, pois o orgulhoso
sempre está pronto a se justificar e nunca a
se arrepender, ou seja, nunca está disposto
a reconhecer seus erros e tentar consertá-

los. O orgulhoso se torna uma pessoa
amargurada, insensível e em casos mais
extremos pode chegar a depressão.
O arrependimento é uma maneira eficaz
de consertar os erros intra e interpessoais,
ocasionando uma satisfação por poder reparar
os danos causados a si e a outrem.
O arrependimento é eficaz quando tratado
no convívio do indivíduo com a sociedade,
porém quando falamos do arrependimento
voltado para Deus, é extremamente
necessário para uma vida espiritual saudável.
O arrependimento faz com que sejamos
perdoados e nos aproximemos de Deus.
Existe uma regra para que o arrependimento
se torne totalmente eficaz na vida cristã, ele
deve estar acompanhado do abandono.
“O que encobre suas transgressões, nunca
prosperará; mas o que confessa e deixa,
alcançará misericórdia” (Pv 28.13).
O arrependimento ocasiona benefícios para
o indivíduo, que pode reparar seus erros e para
sua alma que se torna íntima de Deus.
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