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Transformação de vida (Lição III) 

 

Introdução 

 Temos falado por estes dias nas células sobre transformação de vida. Dando continuidade, 

queremos analisar hoje que, para esta transformação ocorrer existem duas partes importantes no 

processo: A parte de Deus na minha transformação e a minha parte  nesta transformação. 

Veremos então a parte de Deus: 

 

O fruto do Espírito Gl 5.22-23 (ler) 

 Essas nove qualidades descrevem o caráter de um cristão produtivo e frutífero. A questão é: como 

obter essas qualidades? É claro que não alcançamos tudo isso da noite para o dia, Deus utiliza um 

processo. Vamos analisar este processo: 

 

É uma parceria Ver Fl 2.12-13 

 Quando o Ap. Paulo disse aqui neste texto “efetuai a vossa salvação”, ele quis dizer para 

exercitarmos espiritualmente nossa salvação, veja bem, isso não quer dizer trabalhar para ela existir, 

Deus já fez o trabalho enviando Jesus, salvação é pela Graça de Deus, é um presente, mas precisa ser 

exercitada espiritualmente. Veja o exercício físico, ele desenvolve e fortalece os músculos que Deus lhe 

deu, então, espiritualmente, já recebi a salvação de Deus, preciso é fortalecê-la, cultivá-la. Deus cumpre 

sua parte em nosso crescimento espiritual, e nós precisamos também fazer uma parte. Deus fornece o 

poder, mas nós devemos apertar o interruptor. 

 

Deus utiliza a sua Palavra 

 A primeira ferramenta que Deus utiliza para nossa transformação é a Bíblia. É por meio dela que 

Ele nos ensina a viver, veja em  2Tm 3.16-17. Então analise: A Bíblia  já transformou sua vida? Se você 

quer sua vida transformada tem de conhecer a Bíblia, tem de vivê-la, lê-la, estudá-la, memorizá-la, 

meditar nela e aplicá-la em sua vida. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra 

de Deus (Rm 10.17), você compreende? 

 

Deus utiliza o Espírito Santo 

 Quando nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo entra em nossas vidas para nos dar poder e nos 

orientar (Rm 8.9-11). O Espírito Santo nos dá novas forças, vitalidade, desejo e poder para fazer o que é 

certo. O Espírito Santo opera em nós para ficarmos parecidos com Jesus Cristo em sua integridade e 

caráter, esse é o propósito de Deus. 

 

Deus utiliza as circunstâncias 

 Deus quer nos transformar usando a Bíblia e o seu Espírito, mas infelizmente, sabemos que não 

mudamos assim tão facilmente, então Deus usa uma terceira ferramenta: as circunstâncias. Sim, estamos 

falando de problemas, pressões, sofrimentos, dificuldade, estresse, etc... Essas coisas sempre nos 

chamam a atenção. Veja bem, não estamos dizendo que Deus manda os problemas, nós somos quem os 

arrumamos, e Deus os permite para que possamos amadurecer e alcançar experiência, veja em Romanos 

5.3-5 e Romanos 8.28-29; As vezes é preciso uma experiência dolorosa para que possamos mudar de 

atitude. O primeiro passo para mudança em nossas vidas é o desconforto. Por exemplo, Deus quer que 

sejamos humildes, Ele ensina isso na sua Palavra, nos dá seu Espírito para isso, mas se eu não aprendo, 

então ele usa circunstâncias para me humilhar, e isso me fará crescer.  

 Isso tudo é a parte de Deus, no próximo estudo veremos a minha parte na transformação da minha 

vida. 

 
No amor de Jesus Cristo – Pr Adão Brasileiro 


