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O VALOR E A IMPORTÂNCIA DO
ARREPENDIMENTO

DIFERENÇA ENTRE ARREPENDIMENTO E REMORSO
Quando falamos em arrependimento,
colocamos outros adjetivos para
caracterizá-lo, dentre eles o remorso, o
problema é que o arrependimento e o
remorso são duas coisas completamente
diferentes no contexto bíblico.
Remorso: abatimento da consciência que
percebe ter cometido uma falta, inquietação.
O remorso representa o pesar de uma
pessoa em ter cometido um ato que fere
princípios ou a moralidade.
Arrependimento: Tristeza por ter cometido
algum mal, desejo de reparar dano causado a
outrem.
O arrependimento, diferente do remorso,
faz com que o indivíduo deseje reparar o dano
causado, e o leva a uma nova atitude diante
de uma situação posteriormente semelhante.
Biblicamente percebemos que o remorso
destoa da vontade de Deus, enquanto o
arrependimento é um ato necessário para se
cumprir a vontade de Deus.
Arrependimento vem do grego metanoia

que significa conversão, mudança de rumo
ou direção, novas atitudes. Já remorso vem
do latim remordere que significa tornara a
morder, o que traz o sentido de atormentar,
ferir, etc.
Podemos observar na Bíblia Sagrada
um caso clássico que envolve estes dois
sentimentos: Pedro e Judas.
Pedro negou a Jesus por três vezes, Mt
26.69-75, Judas traiu Jesus, Mt 27.3, apesar
da passagem de Judas tratar como uma
forma de arrependimento, veremos que
Judas teve remorso de sua atitude, pois não
houve intenção em Judas de uma mudança de
comportamento, apenas um sentimento que
o atormentava a ponto de leva-lo ao suicídio.
O arrependimento de Pedro fica muito claro
diante do encontro de Jesus com ele antes da
ascensão do Mestre, Jesus lhe questiona por
três vezes se ele o amava e Pedro reconhece
seu erro e entende que Cristo é o sabedor de
todas as coisas, Jo 21.15-18.
Aquele mesmo Pedro que teve medo
de dizer que seguia Jesus, depois de um
arrependimento autêntico, se torna um dos
maiores pregadores da história.
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