SÉRIE DE
ESTUDOS

SOB NOVA DIREÇÃO LIÇÃO 1
COMO DEUS NOS TRANSFORMA

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus.” (Romanos 12.1-2)
No dia 1º de janeiro, tomou posse, em Brasília, o novo presidente da República, com seus 22 ministros. Com a renovação
de metade do Parlamento, muitas são as expectativas quanto às possíveis mudanças do país, o que é comum quando há
uma mudança de governo. Nossa nova série de estudos, “Sob nova direção”, não vai, por certo, tratar de política, mas das
expectativas que temos sobre a transformação que Deus quer e vai operar na vida de todo aquele que se entregou a Ele e
que deseja ter uma vida nova. Por isso, querida célula, pare um momento e faça agora mesmo uma oração a Deus para que,
durante esta série, o Senhor, por meio da sua Palavra e da ação do seu Santo Espírito, realize mudanças reais e duradouras
na vida de cada um e cada uma.

SOMOS CRIAÇÃO DE DEUS
Deus nos criou de uma maneira especial e maravilhosa, como afirma o Salmo 139.4: “Eu te louvo porque me fizeste de modo
especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena certeza”. Ele nos fez para sermos únicos e nos moldou
conforme o seu projeto, concedendo-nos sua própria imagem. Mas o mundo trabalha sem parar para nos impor um modelo
falsificado, uma cópia barata, segundo padrões inferiores e nada dignos. Diante de pressões direta e indireta, às vezes sutis,
acabamos nos tornando o que não queríamos ser ou o que Deus não nos fez para ser. O mundo quer nos moldar, conformar-nos 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.

DEUS ESTÁ NO CONTROLE DA SUA VIDA?
Quando Deus assume o controle de nossa vida, Ele sempre vai nos aperfeiçoar. Ele nos ama 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 (Romanos 12.2). Mas para que isso aconteça, é necessário que nos apresentemos diante dEle e nos ofereçamos a
Ele, permitindo e desejando que seja a “nova direção” da nossa vida. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais
deformada sua vida estará. Longe de Deus, por mais que a pessoa deseje mudar, ela não conseguirá isso plenamente. Por
outro lado, quanto mais perto de Deus, mais sua vida será afetada e, consequentemente, transformada. A Bíblia mostra isso
com imensa clareza, quando apresenta biografias como as de Paulo, Moises, Isaías, a mulher samaritana e Zaqueu, dentre
outros. Não foi seu empenho, mas uma existência na presença de Deus que os transformou em quem se tornaram.

DEUS ESTÁ NO CONTROLE DA SUA MENTE?
Há uma grande batalha acontecendo em nossa mente. A mente tem que ser renovada para haver transformação. Somos
transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, a transformação começa na maneira de pensar. O que a Palavra de
Deus está afirmando é que, se você quer mesmo mudar a maneira como você age, precisa mudar a maneira de pensar. E
isso é muito sério. Por exemplo, se uma pessoa age de maneira nervosa e ansiosa, é porque sua mente está cheia de preocupação e medo. Precisamos saber que a maneira como pensamos determina a maneira como sentimos; e a maneira como
sentimos determina o modo como agimos.

PARE, PENSE E SEJA TRANSFORMADO
Deus deseja transformar a nossa vida de uma maneira real e duradoura, então, vamos nos aproximar dEle pra valer. Busquemos nEle a renovação da nossa mente e os modos de conduzir nossos sentimentos.

Momento Evangelístico
Ore e peça à sua célula que ore pelo seu alvo evangelístico, seu EU+1.

