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 Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Transformação de vida – II Co. 5.17 (Lição II) 

 

Introdução: 

 Estamos nesta série de estudos falando da necessidade de transformação em nossas vidas. 

No estudo anterior estávamos falando sobre o poder para nos ajudar nesta transformação, este 

poder é o poder da ressurreição, que nos ajuda a entender o cancelamento de nossos pecados e 

nos ajuda a resolver nossos diversos problemas. Prosseguindo o estudo, veremos hoje que este 

poder nos ajuda a transformar nossa personalidade e veremos o processo dessa transformação: 

 

1.c) O poder de Deus para transformar minha personalidade 

 Entendemos por personalidade a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Normalmente 

não conseguimos ver o que precisa ser mudado em nós, então pergunte a outras pessoas o que 

precisa mudar em você; pergunte ao seu cônjuge, ao seu pai, mãe, irmão, pastor e principalmente 

a Deus: “- O que você percebe que precisa mudar em mim?” Você vai se surpreender com a 

resposta. Todos temos defeitos que precisam de mudança. Repare nisso: Complete a frase: 

“Estou sempre...” (atrasado, preocupado, ansioso, nervoso, estressado, apressado, deprimido, 

zangado, etc...) Isso são coisas que precisam mudar. Você sabe que parte da sua personalidade 

precisa mudar? Então busque forças (poder) em Deus; 

 

Deus utiliza um processo: Deus utiliza dois passos para nos transformar: 

 

a) Nascer de novo: Oportunidade de começar de novo, receber nova vida, novo começo. É 

um novo começo com grande diferença, pois teremos uma nova natureza e a habitação do 

Espírito Santo dentro de nós. Veja II Co 5.17 e João 3.3 

b) Permanecer em mudança: Rm 12.2 – Renovação da nossa mente; não permitir a 

conformação com o mundo. Nossa mente precisa estar arejada, aberta para as novas 

ordens de Deus para nossa continuidade no processo. Deus nos dará o que está escrito em 

Gl. 5.22-23, “o fruto do espírito”, que contém nove gomos: amor, gozo, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a 

estes “gomos” do fruto, nós os estudaremos posteriormente de forma tremenda. 

Aguarde!!! 

 

Não deixe para depois 

 Quem nos impede de mudar não é o diabo, não são outras pessoas, somos nós mesmos. 

Falta-nos disposição para começar, e dar continuidade ao processo de mudança. Não fique 

dizendo: “- Um dia desses vou começar uma nova vida”; “- Qualquer dia desses, eu melhoro 

minha vida espiritual”; “-Quando me aposentar vou me envolver mais na Igreja”; “- Ah! Na hora 

que terminar a faculdade vou fazer muita coisa para Deus”. Na maioria das vezes esses “dias” 

nunca chegam. Não deixe as coisas importantes para depois, comece !!! O difícil é começar. Os 

engenheiros da NASA relatam que a maior parte do combustível de um foguete é queimado no 

lançamento, o difícil é vencer a inércia (estar parado). Jesus vai lhe ajudar a mudar, mas você 

precisa começar, dar o ponta pé inicial. Jesus lhe dará poder para começar e para continuar, 

acredite, creia nisso !!! Lembre-se de uma coisa:  

“Você nunca será um fracassado até que desista!!” 
Adão Brasileiro 


