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Transformação de vida – II Co. 5.17 (Lição I) 
 

Introdução: 

 A maior transformação em nossas vidas se dá quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e 

Senhor. Mas podemos perceber que mesmo depois de termos nos convertido, algumas coisas ainda precisam ser 

transformadas em nossas vidas. E este processo de transformação não é nada fácil, pois implica em renúncia de 

muitas coisas e abandono de muitas outras para vivermos uma vida de agrado ao nosso Senhor e também aos 

nossos irmãos e familiares. Para haver transformação eu preciso saber o que preciso mudar, como vou ser e com 

o que posso contar nesta transformação. 

 É certo que muitas vezes queremos mudar algumas coisas em nossas vidas e não conseguimos, por 

exemplo: “-Eu gostaria de ter uma vida melhor de oração”; “-Ah! Como eu gostaria de mudar meu temperamento 

no casamento, no trabalho, mas não consigo” ou “- Como seria bom se eu mudasse minha rotina de vida, estou 

cansado dela”; etc. O problema é que na maioria das vezes não encontramos forças suficientes para mudar nada, 

podemos até começar, mas daqui a pouco volto com tudo de novo. Nesta série de estudos nas células, vamos 

aprender sobre transformações em nossas vidas, aproveite, o Senhor Jesus através do Espírito Santo nos mostrará 

muitas coisas para mudar e nos ajudará com seu poder, creia nisso!!!! 

 

1) O poder para transformar sua vida:  A palavra poder aparece 52 vezes  no Novo Testamento. Ela é 

utilizada em referência ao fato que marcou a humanidade, a ressurreição de Jesus. E esse poder está à disposição 

para mudar nossas vidas. Veja Fp 3.10 e Efésios 1.19-20; A palavra poder, no grego, é dynamys, raiz da palavra 

dinamite. Deus deseja nos dar o poder da dinamite em nossas vidas para as devidas mudanças. 

 

1.a) Poder para cancelar nosso passado:  O poder da ressurreição cancela nossos fracassos, erros e pecados. 

Não quer dizer apagar seu passado, mas eliminar dores, neutralizar lembranças, culpas e compensar com algo 

mais nobre: a paz de Cristo. O passado se não for trabalhado, pode limitar o crescimento de nossas vidas. O 

Senhor nos diz que não precisamos ficar andando por ai com um fardo pesado, (Mt. 11.28). Em Cl.2.14 nos diz 

que o Senhor cancelou todas as nossas dívidas. Deus fez isso permitindo Jesus ser pregado na cruz, esse foi o 

preço. Jesus veio desfazer seus pecados. Jesus não veio para condenar você, veio para te salvar, te transformar. 

Em Jeremias 31.34 o Senhor nos diz que nunca mais se lembraria dos nossos pecados. O Deus que fez  mundo, 

“esquece” dos pecados confessados. Foi Deus que resolveu isso, não discuta com Ele. Deus cancelou seu 

passado, te libertou para continuar o presente, e sonhar com o futuro. Uma boa ilustração para isso são as contas 

que você já pagou, quanto tempo você fica lembrando delas? Já perdeu alguma noite de sono por uma conta 

paga? Então, é assim que Deus vê os nossos pecados que já pedimos perdão, Ele joga no mar, no mar do 

esquecimento e coloca uma placa ali: “proibido pescar”. Veja Fl 3.13-14. 

 

1.b) O poder de Deus pode resolver nossos problemas:  Todos temos problemas. Mas o maior problema é 

quando queremos resolvê-los com nossas próprias forças. Nosso verdadeiro problema é a forma que lidamos com 

os problemas. Precisamos parar de tentar resolve-los e começar a confiar a Deus nossos problemas. Encare os 

problemas como um colchão, se você está por cima você descansa sobre eles, mas se está por baixo vai carregar 

um peso muito grande e ainda vai se sufocar. Não fique imerso nos problemas, embora não possamos sempre 

controlá-los, podemos controlar nossas reações diante deles. Focalize sua visão não no problema, mas nas 

promessas de Deus (veja Rm 8.35-37). Neste texto de Romanos, Paulo diz que somos mais que vencedores. Um 

vencedor é aquele que vence obtendo o controle. O termo usado para  mais que vencedor, no grego, quer dizer 

“super vencedores”, e que podemos ter uma vitória esmagadora, dá para você entender isso? Amém. Quando 

colocamos nossas vidas nas mãos de Deus e nos apoiamos no poder da ressurreição, nada pode nos engolir ou 

destruir. Não importa a situação, Deus pode invertê-la. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos pode te 

colocar acima dos seus problemas. 

 

Acredite nisto! Semana que vem vamos continuar amem! Deus abençoe 

 

No amor do Eterno 

 
Adão Brasileiro 


