Atos 3:1-26
Soberania de Deus, arrependimento
Atos 3:17 Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes.
Atos 3:18 Deus, porém, anunciara de antemão pela boca de todos os profetas que o seu Messias sofreria e foi o
que ele cumpriu.
Em Levítico 4:1-35, relata o pecado por ignorância, em 3 esferas, sacerdócio, povo e liderança. Pedro estava repetindo
a distinção no AT entre os pecados por "ignorância" e os pecados por "atrevimento". E, embora não soubessem o que
estavam fazendo, Deus sabia. Pois o que aconteceu a Jesus foi o cumprimento da profecia: Deus assim cumpriu o que
dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Entretanto, nem a ignorância, nem a
predição de Deus lhes justificava. Eles precisavam de arrependimento e conversão. Eu sei, diz ele, que o fizestes por
ignorância, como também as vossas autoridades. O seu propósito, ao dizer isso, não era desculpá-los do pecado, nem
dar a entender que o perdão era desnecessário, mas mostrar a razão pela qual ele era possível. No AT através do
sacrifício de animais, e no NT através do sangue do cordeiro, mediante o arrependimento.
Você têm um aval para viver como quer, já que Deus controla todas as coisas?? Não
Atos 3:19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados,
a. Arrependimento: É necessário? O estrago já foi feito! Ilustração do travesseiro de penas de ganso rasgado de
cima de um prédio alto. Nós fomos enxertados na videira verdadeira Romanos 11:24 Pois, se foste cortado da
que, por natureza, era oliveira brava e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não
serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais! Por estarmos ligados à videira, não
deveríamos mais pecar, porém a realidade é outra. Romanos 7:19 Porque não faço o bem que prefiro, mas o
mal que não quero, esse faço. Deus sabe disso, Jesus sabe disso, o Espírito Santo sabe disso, mas às vezes nós
nos esquecemos disso. Como voltarmos vez após vez pedindo perdão pelo pecado cometido? É uma hipocrisia?
Não, é um ato bíblico, pois sem Cristo nada podemos fazer João 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem
permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Após pecar, apenas
podemos abaixar nossa cabeça e nos dirigir para a cruz. I João 2:1 Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo;
 Como cristãos temos que ter frutos de arrependimento – Mateus 3:8 Produzi, pois, frutos dignos de
arrependimento;
 Se não nos arrependermos de nossos pecados – Lucas 13:3 se, porém, não vos arrependerdes, todos
igualmente perecereis.
 Quando será essa morte? – Atos 17:30-31 Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância;
agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; porquanto estabeleceu
um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou
diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Uma pergunta: O que faremos acerca do nosso pecado? Uma resposta: Arrependam-se, pois, e convertam-se a
Deus. Deus cumpriu as profecias messiânicas em Cristo, então Pedro ordena que seus ouvintes se arrependam.
Eles precisam renunciar à sua vida pregressa e dar uma meia volta no seu modo de pensar, a fim de que não mais
sigam seus caminhos de outrora, mas ouçam obedientemente a Palavra de Deus cumprida em Jesus Cristo. O
arrependimento afeta a existência humana em sua totalidade; atinge o âmago do ser e afeta todo o relacionamento
externo com Deus e com o próximo. Arrepender-se é dar as costas ao pecado; fé é voltar-se para Deus. Pedro
diz ao povo para voltar-se para Deus, que em linguagem simples quer dizer: arrepender-se e crer.
“Para que os seus pecados sejam apagados.” Pedro apresenta um quadro dos pecados do homem gravados numa lousa
que pode ser apagada. Embora ele não diga quem limpa a lousa, nós sabemos que somente Deus perdoa pecados por
meio de Jesus Cristo. As palavras de Pedro constituem uma alusão ao batismo, que é o símbolo da lavagem dos
pecados do homem. Pedro emprega a palavra pecados no plural a fim de englobar a totalidade dos pecados do crente.
Quando Deus perdoa os pecados do homem, o relacionamento entre este e Deus é restaurado. Isso significa que o
homem entra num novo período de sua vida.

Posso simplesmente não me arrepender? Pode mas não convém, há consequências...
Atos 3:20 assim virão os tempos de refrigério concedidos pelo Senhor. Então ele enviará o Cristo que vos foi
destinado, Jesus,
1. Pedro diz: “Que tempos (períodos) de refrigério possam vir do Senhor”. O que Pedro quer dizer? A palavra
refrigério aparece apenas uma vez no Novo Testamento (Atos 3:19) e uma no Antigo Testamento (Isaías
28:12). Refrigério:
1. Os tempos de refrigério podem ser a “era da salvação, prometida à nação de Israel se ela se arrependesse”.
2.Os tempos de refrigério estão diretamente ligados ao arrependimento e a conversão a Deus, ela se refere aos
tempos de um futuro imediato e não de um futuro remoto. A palavra tempos está no plural e significa estações
periódicas nas quais o crente perdoado e restaurado experimenta o refrigério da aproximação do Senhor
b. “E que ele vos envie o Cristo que vos foi designado, a saber, Jesus.” Deus envia Cristo em resposta ao
arrependimento e à conversão do homem a Deus. Mas quando é que Cristo virá? Na verdade, Cristo veio para
o seu povo que o rejeitou e matou. Agora ele vem para todos os que o ouvem por intermédio da pregação da
Palavra de Deus. E no final dos tempos, Deus enviará Jesus à terra novamente. Mas qual é o contexto no qual
Pedro fala? Pedro se dirige a judeus que, apesar de não terem aceitado o Jesus designado por Deus enquanto
vivia entre eles, tem agora a oportunidade declará-lo seu Messias. Em sua graça e amor, Deus lhe concede
mais uma oportunidade de reconhecer o Cristo. Se o rejeitarem uma segunda vez, não poderão chegar ao
arrependimento quando Jesus afinal voltar nas nuvens dos céus.
Tempos de refrigério, quer dizer fim de lutas e dificuldades? Não.
Atos 3:21 a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus anunciou desde
os tempos antigos por meio de seus santos profetas
a. “a quem o céu deve acolher” Em seu discurso acerca do final dos tempos, Jesus disse aos discípulos que ninguém a
não ser o Pai sabe o tempo exato da volta dele (Mt 24.36). Logo, Deus o Pai determina quando Jesus voltará para
restaurar todas as coisas. Enquanto isso o evangelho de Cristo está sendo pregado na terra. Jesus permanece no céu, de
onde dirige o desenvolvimento de sua igreja e de seu reino. Ele não voltará até que Mateus 24:14 E será pregado
este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim.
b. “até os tempos da restauração de todas as coisas” O que Pedro quer dizer com essas palavras? Nos contexto da
passagem, ele se dirige ao povo judeu que aguarda a restauração de todas as coisas, como lhes disseram os profetas do
Antigo Testamento. Os tempos de refrigério que vêm como resultado do arrependimento e fé são precursores do
tempo da completa restauração. Segundo Paulo, a restauração será completa I Coríntios 15:24 E, então, virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade
e poder.
c. “que Deus anunciou desde os tempos antigos por meio de seus santos profetas”. Pedro chama os profetas de santos
porque transmitiam a revelação divina.. Deus fez promessas por meio dos profetas, seus porta-vozes e as cumpre
através de Jesus.
Quem participará da restauração de todas as coisas? Todos, uns na condenação eterna e outros junto ao Pai.

