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Hoje vamos iniciar 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. Por isso, caro líder 
de célula, pare um momento e faça agora mesmo uma oração a Deus para que, durante esta série, Ele, a sua Palavra e 
o seu Espírito operem mudanças reais e duradouras em sua vida e na dos integrantes de sua célula.

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? 

 
• Pergunte ao grupo se 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? 

Leitura Bíblica: Romanos 12.1-2

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.

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”. 

Que tal decorarmos esta parte do versículo 2? Que tal repeti-la em vós alta algumas vezes com o grupo? Ela é muito 
importante! Depois de repetir este verso duas ou três vezes, estimule o grupo a comentar o conteúdo dele. Quais seriam 
os pontos mais importantes a destacar?

Como introdução a esta série, podemos destacar os seguintes comentários a respeito do texto:

1. 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. 
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?

LIÇÃO 1
Como Deus

nos transforma

QUEBRA-GELO:



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

2. Quando Deus assume o controle de nossa vida, Ele sempre 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 
apresentemos diante Dele. 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. Veja como o mundo está se deteriorando em 
todos os sentidos por causa de seu afastamento do Criador. Isto significa que, 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. A Bíblia mostra isso com imensa clareza. Basta lembrarmos da história do próprio 
apóstolo Paulo, de Moises, Isaías, de Zaqueu, etc. Qualquer um que vier para a presença de Deus será transformado.

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. O que 
a Palavra de Deus está afirmando é que, se você quer mesmo mudar a maneira como você age, precisa mudar a maneira 
como você pensa. E isto é muito sério. 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? Já tentou mudar isso? Como? 

Deus deseja transformar a nossa vida de uma maneira real e duradoura. O normal para a maioria das pessoas é pensar 
como todo o mundo pensa, é ter a mentalidade do mundo. Para operar as mudanças que pretende, Deus deseja mudar 
a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. Para que isso aconteça, nós precisaremos:

1. Aproximarmos de Deus pra valer. Como será que nos achegamos à sua presença? Como voltamos pra Deus se 
nos afastamos dele?
2. Descobrir como podemos mudar a nossa mente?
3. Aprender como lidar com nossos sentimentos?

Bem, é exatamente sobre isso que vamos tratar nas próximas semanas através desta série de estudos. Então, não percam 
as próximas reuniões da célula. Elas serão transformadoras.

Ao encerrar esta reunião, tenha um tempo de oração com sua célula, intercedendo por cada membro e clamando a Deus 
para que o Espírito Santo opere uma verdadeira maravilha. Declare com fé que cada vida está agora “sob nova direção” 
e que a reforma vai começar. Depois da oração, por favor, lembre-se de avisar que:

• Um dos nossos grandes alvos neste ano é batizarmos os frequentadores da célula que ainda não se batizaram. 
Explique a importância deste passo e insista para que façam o curso Vida Cristã no CCM. 

• Fale sobre a importância de participarem de nossos cultos de celebração. Marquem um ponto de encontro para 
irem juntos. Nos reunimos de casa em casa e nos cultos de celebração.

• Faça destes os seus alvos de liderança: ensine, convide, insista, e tenha uma abençoada e consistente multiplicação 
em Maio.
Esta é uma boa hora para você, líder de célula, compartilhar um pouco sobre o plano de multiplicar a célula no 
próximo mês maio. Se todos olharem para seus amigos, parentes e conhecidos com o mesmo olhar de Jesus, e 
se decidiram oferecer o que tem (uma oração, um testemunho, um convite para o dia do amigo, etc), Jesus agirá, 
muitos serão alcançados, serão fartos pelo pão vivo que é Cristo, e a célula se multiplicará naturalmente.

LÍDER DE CÉLULA:


