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Transformação de Vida (Lição IV) 
Introdução 

 

 Vimos na reunião passada que para haver transformação na minha vida, precisa ter a parte de Deus para 

que  ela aconteça, mas também é necessário analisar a minha parte no processo. Vejamos isso: 

 

Escolha dos pensamentos 
 O crescimento e a maturidade espiritual não são automáticos, mudança é uma questão de opção. Se 

quisermos mudar nossas vidas, temos que mudar o padrão dos nossos pensamentos. Mudanças,  começam 

primeiro no campo das idéias, ou seja, nos pensamentos, veja Romanos 12.2 (transformação da nossa mente, 

nossos pensamentos). A Bíblia nos ensina que a maneira de pensar determina a maneira de sentir e a maneira de 

sentir determina a maneira de agir, veja isso assim: 

O que penso  determina  O que sinto  determina  Como ajo 
 Imagine-se numa lancha com piloto automático direcionado para leste e você querendo ir para o oeste 

sem saber como desligar o piloto automático. Então, você agarra o leme e faz uma força muito grande, precisará 

tensão e força, se você soltar o leme ela voltará para o leste, ou seja, em nós há uma inclinação para fazer o que 

desagrada a Deus, você precisa agarrar o leme e lutar. Depois é só descobrir onde muda o piloto automático que 

são nossos pensamentos, tudo ficará mais simples. Concentre-se na mudança de seus pensamentos, pois isso 

mudará seus sentimentos e mudará sua maneira de agir. Veja em João 8.32: “Conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará”, conhecer, é no pensamento, pensamento correto extraído da verdade que é a Palavra de Deus. Em 

Filipenses 4.8-9 temos uma boa instrução sobre isso: “Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, honesto, 

justo, puro, amável, que tem boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso pensai. O que aprendeste, e recebeste 

e ouviste de mim, e em mim viste, isso fazei”. 

 Esse é o ponto de partida da nossa parte para transformação de nossas vidas, conhecer, meditar a Palavra 

de Deus, para que nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. 

 

Dependência do Espírito Santo 

 Nós somos moradas do Espírito Santo, todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo habitando em sua 

vida, só que muitas vezes não permitimos que ele use seu poder em nós. Jesus ilustrou isso em João cap. 15 

quando falou que Ele é a videira, e nós somos os ramos, e que sem Ele nós não podemos fazer nada. A 

transformação de nossas vidas é caracterizada por frutos visíveis no nosso interior, não frutos pendurados em 

nossas vidas, mas frutos que vem do nosso ser, com sinceridade. Dependa do Espírito para isso. Ore, apresente a 

Deus suas necessidades de frutos, isso o manterá “preso” ao agir de Deus, não caia na tentação de conseguir 

sozinho. Ore por suas necessidades, pelos seus interesses, dons, ore por sua agenda, pelas pessoas que você vai 

encontrar, pelas compras que você vai fazer, etc...Pratique a presença e a dependência de Deus na sua vida. 

 

Reagir com sabedoria diante das circunstâncias 

 Além de escolher nossos pensamentos e a dependência do Espírito Santo, podemos escolher como reagir 

diante das dificuldades. Sabemos que poderão existir circunstâncias sobre as quais não teremos controle sobre 

elas, mas poderei ter controle sobre como reagir diante delas, isso nos ajudará a produzir um caráter 

amadurecido. O que importa na vida não é o que acontece a nós, mas o que acontece em nós. Um bom exemplo 

disso é a história de José, que foi vendido pelos irmãos ao Egito, mas ele não guardou mágoa, trabalhou, foi 

submisso, inteligente, aguardou em Deus e se tornou um governante naquela terra estranha, em Gn 50.20 ele diz 

assim ao seus irmãos: “Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem”. 

 

 Deus forma o nosso caráter, produz o fruto do Espírito em nós, permitindo-nos passar por situações 

difíceis,  e encontrando pessoas cheias exatamente de qualidades opostas. Se preciso amar, precisarei 

encontrar pessoas que não amem, se preciso ser justo encontrarei oportunidades para ser injusto, se preciso ter 

bondade passarei por momentos para apresentar maldade, etc. 

 Que o Senhor Jesus nos ajude a controlar nossos pensamentos, a depender do Espírito Santo e a reagir 

com sabedoria diante das circunstâncias. 
Pr Adão Brasileiro 

 


