LIÇÃO 1
Como Deus nos
transforma
Iniciamos uma nova série de estudos intitulada “Sob nova direção”. Ela trata basicamente da
transformação que Deus quer e vai operar na vida de todo aquele que se entregue a Ele, e que deseje
ser transformado. A frase “SOB NOVA DIREÇÃO” é bastante comum. Muitas vezes é colocada na
fachada de lojas, postos de gasolina ou na entrada da padaria do bairro. Indica que algo vai mudar.
Um novo proprietário acaba de assumir o controle daquele lugar e pretende fazer mudanças. A ideia
é que, ao ver a faixa, todos possam esperar que as coisas ali vão melhorar, não é mesmo?
QUEBRA GELO: • Alguém já viu uma faixa como esta? Qual a impressão que este tipo de anuncio
causou? Você realmente esperaria por melhorias naquele estabelecimento?
• Alguém poderia testemunhar sobre uma empresa, um comércio, um time de futebol, etc, que tenha
passado por uma mudança radical quando um novo proprietário assumiu a sua direção?
• Você já pensou que Deus é o novo proprietário de sua vida? Não é natural esperar que Ele
pretenda fazer mudanças? Elas são necessárias? São bem-vindas?
LEIA: Romanos 12.1-2 - A primeira parte do verso 2 é o nosso tema ao longo de toda a série. Em
outras palavras, Paulo está dizendo: “Não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam
transformados pela renovação da sua mente” (NAV). Ou como está escrito na NTLH, “Não
vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de
uma completa mudança da mente de vocês”. Podemos destacar o seguinte a respeito do texto:
1. Deus nos criou de uma maneira especial e maravilhosa - leia Salmo 139.4. Ele nos fez para
sermos únicos. Ele nos moldou conforme o seu projeto e nos deu a sua própria imagem. Mas o mundo
trabalha sem parar para nos impor um modelo genérico, uma cópia barata, segundo padrões
inferiores e nada dignos. De tanta pressão direta e indireta, às vezes muito sutil, acabamos nos
tornando o que não queríamos ser e o que Deus não nos fez para ser. O mundo quer nos moldar, nos
conformar segundo os valores e práticas que, em geral, estão longe da vontade de Deus. A verdade é
que ou seremos conformados com este mundo, seus valores e padrões de comportamento, ou vamos
ser transformados pelo poder de Deus e de seu Espírito Santo na pessoa que fomos criados para ser.
PERGUNTA: você percebe isto? Poderia dar um exemplo desta pressão do mundo?
2. Quando Deus assume o controle de nossa vida, Ele vai nos transformar para melhor. Ele nos
ama assim mesmo como somos, mas nos ama tanto que não vai permitir que continuemos como
estamos. Ele tem um plano, uma vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Mas para
que isto aconteça, é necessário que nos ofereçamos a Ele, permitindo e desejando que Ele assuma a
“nova direção”. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais deformada sua vida estará.
Longe de Deus, por mais que a pessoa até deseje ser diferente, ela nunca será a pessoa que Deus
planejou para ela ser. Por outro lado, quanto mais perto de Deus, mais sua vida será transformada.
PERGUNTA: Você consegue perceber na sua vida esta relação entre (longe de Deus-parecido
com o mundo) versus (perto de Deus-vida transformada)?
3. Somos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, a transformação começa na
maneira de pensar. Se você quer mesmo mudar a maneira como você age, precisa mudar a maneira
como você pensa. Por exemplo, se uma pessoa age de maneira nervosa, preocupada e ansiosa, é
porque ela está com os nervos à flor da pele, sentindo-se preocupada e ansiosa. E se ela está assim é
porque a sua mente está cheia de pensamentos de preocupação, medo e ansiedade. Precisamos
saber que a maneira como a gente pensa determina a maneira como a gente sente; e a
maneira como a gente sente, determina a maneira como agimos. Conclusão: a grande batalha
acontece em nossa mente. A mente tem que ser renovada para haver transformação.
PERGUNTA: Alguém na célula percebe este padrão: a mente cheia de pensamentos negativos, que
afetam as emoções, e estas, por sua vez, faz você agir como não desejaria agir? Deus deseja
transformar a nossa vida de uma maneira real e duradoura.

