ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
AVALIE O HOJE E TRANSFORME O AMANHÃ

"Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que,
quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita
a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada!" Tiago 1:2-5
COMO ESTAMOS HOJE?
A Bíblia nos ensina que a vida cristã é dinâmica, envolvente e está em constante movimento (Rm 12.2),
uma verdadeira corrida. Por isso, é que temos que avaliar e identificar o quanto fomos transformados por
Cristo e o que precisa ser ajustado. Será que o nosso Mestre está nos aprovando ou estamos deixando a
desejar em algum aspecto? Certamente estamos falhando em alguma área, mas o que Ele espera de nós
é que sigamos para o alvo, sendo luz e sal nesta terra, sem impedir a ação do Espírito Santo em nossas
vidas (Is 54:2). Para isso, é necessário identificar a prática do erro e afastar qualquer pensamento que nos
leva a ele.
O QUE NOS FAZ SER TRANSFORMADOS EM CRISTO?
Ao estudarmos a Bíblia, vemos que o Senhor usa estratégias para transformação de vidas. Elas podem ser
bençãos mas também perseguições, problemas, dificuldades e desafios. Isso não quer dizer que Deus
transforme vidas somente pelo sofrimento, mas indica que quando passamos por ele, o Senhor estará
nos aperfeiçoando. Não limite a ação do Espírito Santo em sua vida, pois Deus é sempre bom (Sl 118.1).
Jacó passou por uma crise, chegando a duelar com um anjo, antes de ter o seu nome mudado e ser
abençoado por Deus (Gn 32.26). Assim como Jacó, passamos por problemas e sofrimentos que são
desafios que temos que enfrentar, entendendo que estes podem trazer mudança de vida, renovação da
mente, transformação de pensamento e de postura.
A Palavra nos ensina que o coração do homem é enganoso e nos conduz ao pecado (Jr 17.9). Para haver
restauração dos efeitos da nossa transgressão, sabemos que deverá ter contrição, confissão de pecados,
arrependimento e cura pela ação do Espírito Santo. Deus agirá aperfeiçoando o nosso caráter em Cristo,
pelo reconhecimento do pecado e da TOTAL dependência de Cristo. Nossas células são um excelente
ambiente para esse tratamento.
Por fim, será necessário que haja a cooperação com o propósito revelado por Deus para as nossas vidas.
Temos que estar envolvidos e em sintonia com a vontade de Deus por meio de uma entrega total (somos
servos cooperadores e não senhores. Por isso não podemos esquecer o que Paulo já nos ensinou: “Aquele
que começou a boa obra em vocês, irá completa-la até o dia de Cristo” (Fp 1.6).
CREIA E PENSE

Fica um grande desafio: como identificar o que PRECISAMOS MUDAR em nossas vidas? Através do

relacionamento íntimo com Cristo. Buscando a Sua presença no investimento de um tempo na leitura
devocional, com meditação, reflexão e orações diárias (Projeto Piedade) será revelado o que
PRECISAMOS MUDAR e pela ação do Espírito Santo seremos transformados e conheceremos aquilo que
verdadeiramente agrada a Deus, levando a verdadeira esperança (Cristo vive em mim) às pessoas ao
nosso redor.
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