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Na semana passada começamos a desenvolver o tema de uma vida sob “nova direção”, uma nova vida transformada por 
Deus. Na verdade, experimentar uma mudança de vida é o anelo de todos, de um modo ou de outro. A intensa busca 
por mudança comportamental, física, relacional, profissional, através de terapias, cirurgias plásticas, novo casamento, 
novo trabalho, etc., mostra que a maioria busca mudança. E se estamos participando de uma Célula da Central isto 
também indica um anelo por transformação. O que eu preciso fazer para mudar de vida? Como Deus pode operar uma 
reforma geral em minha vida?

Vamos relembrar o versículo chave para esta série de estudos, que se encontra em Romanos 12.2:

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.

Fica bem claro neste texto que, ou seremos transformados pelo poder de Deus, ou seremos conformados com os 
padrões deste mundo. Já vimos que, para que aconteça mudança verdadeira, é necessário que nos aproximemos de 
Deus. Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida será transformada. Quanto mais longe de Deus 
uma pessoa estiver, mais conformada com o mundo estará, e às vezes sem perceber, também mais deformada sua vida 
estará, porque tem tentado viver longe do modelo que Deus tem para sua vida. Qualquer pessoa que se aproximar da 
presença de Deus será transformado. Por isso, precisamos andar perto de Deus. 

Paulo experimentou esta radical mudança em sua vida e por isso escreveu: “E todos nós, que com a face descoberta 
contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, 
a qual vem do Senhor, que é o Espírito. (2 Coríntios 3:18). Ou seja, quando olhamos para o Senhor, quando estamos 
próximos dele, somos transformados pelo Espírito.

Então, a grande pergunta é: como eu posso me aproximar de Deus? Como chego perto de Deus?

Esta questão crucial será o nosso quebra-gelo de hoje. Como uma pessoa pode chegar perto de Deus? Isto é mesmo 
possível? Como pode uma pessoa errada e pecadora se aproximar de um Deus Eterno e Santo como o nosso Deus? 
Algum testemunho no grupo? 

Para responder esta questão, talvez uma das mais relevantes de toda a Bíblia, Jesus contou uma história muito linda. 

LEITURA BÍBLICA: LUCAS 15. 11-24

Jesus continuou: “Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da herança’. Assim, ele repartiu 
sua propriedade entre eles. “Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante; e lá 
desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e 
ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo 
a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe 
dava nada. “Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado 
teu filho; trata-me como um dos teus empregados’. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. “Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio 
de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. “O filho lhe disse: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno 
de ser chamado teu filho’. “Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em 
seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho 
estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E começaram a festejar 
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Devemos dar muita importância a esta parábola, porque ela foi contada pelo próprio Filho de Deus. É uma das mais 
claras e poderosas revelações sobre o poder transformador de Deus na vida de alguém que decide voltar para perto 
dele. Através dela, Jesus queria mostrar o que acontece quando alguém escolhe viver afastado de Deus e o que acontece 
quando alguém se aproxima de Deus, ou retorna para perto Dele. Jesus está mostrando os passos que qualquer um 
precisa dar para se reconectar com Deus. Esse filho mais novo teve que dar quatro passos para se aproximar de Deus:
 
1. ELE TEVE QUE CHEGAR AO SEU LIMITE. No começo, tudo parecia muito bom. Longe do pai, com sua herança 
nas mãos e com a tão sonhada liberdade, a vida parecia maravilhosa. Fez tudo o que queria, experimentou de tudo. Até 
que as coisas começaram a dar errado. Mais cedo ou mais tarde tudo sempre dá errado quando estamos longe de Deus. 
Foi neste momento que ele concluiu: “O que estou fazendo é estúpido! Até os empregados mais simples de meu pai 
vivem melhor do que eu estou vivendo longe dele; voltarei para casa!”. Ficou tão faminto, insatisfeito consigo mesmo, 
tão desesperado, que caiu em si e conseguiu enxergar o quão errado e longe do pai ele estava. Note que toda a sua 
mudança só começou a acontecer a partir desta forte insatisfação com ele mesmo e com o tipo de vida que estava 
vivendo. Foi aí que ele deu um basta e decidiu tomar uma posição, de não mais viver daquela maneira. Ele sabia que 
havia uma vida muito melhor pra ele viver.   

Nada muda até que cheguemos a este limite, até fiquemos desesperados. Precisamos chegar neste ponto e ter a 
coragem de dizer: ‘Chega! Não aceito mais este tipo de vida e não vou viver assim nem mais um dia!”. É necessário este 
tipo de intensidade espiritual, esta atitude de busca sincera e de coração. Este é um principio espiritual muito importante 
para quem quer conhecer a Deus e experimentar um relacionamento pessoal com Ele. Veja o que Deus falou através 
do profeta Jeremias: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração (Jeremias 29.13) 

2. ELE TEVE QUE ASSUMIR A SUA RESPONSABILIDADE. Ele teve que ser honesto, assumir a própria culpa e 
admitir o seu pecado. Veja Lucas 15.17-18. Quando caiu em si, ele assumiu o seu pecado. Admitiu que viver sem o Deus 
Criador não tinha sentido, era loucura e não funcionaria jamais. 

Precisamos entender uma coisa: quando nos sentimos afastados e longe de Deus, nunca podemos dizer que foi Deus 
quem se afastou de nós, porque ele nunca faz isso. Ele sempre nos ama, quer-nos perto dele, cuida de nós mesmo sem 
merecermos e ainda oferece-nos perdão incondicional. Em Isaias 59.2 está escrito que os nossos próprios pecados é 
que nos afastam de Deus. Foi o filho que se afastou de seu pai que, por ser tão amoroso, permitiu que ele usasse a sua 
liberdade de escolha. Exatamente como Deus faz conosco. A grande verdade é que nós é que escolhemos a distância 
que queremos de Deus. Sempre estaremos tão perto de Deus quanto decidirmos estar. 

O filho disse ao seu pai: “Pai, pequei contra o céu e contra ti”. Não justificou, não deu desculpas, não transferiu a culpa. 
No Salmo 51.1-4, Davi compartilha a sua experiência, após ter pecado e se afastado de Deus. Para voltar pra Deus, ele 
confessou: “Eu reconheço as minhas faltas” e Deus perdoou seu gravíssimo pecado e restaurou a sua vida. Em Isaías 
1.18, a Bíblia também mostra como Deus reage quando assumimos os nossos pecados. Ele diz com toda a clareza 
possível: “Venham, vamos refletir juntos”, diz o Senhor. “Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles 
se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão”. Ou seja, Deus está 
dizendo: “Eu posso remover toda a mancha do seu pecado, eu posso limpar você completamente. Se voltar pra mim, 
Eu vou perdoar você”.

Para chegar perto de Deus, o caminho de aproximação é o arrependimento sincero e a confissão do nosso pecado. 

3. ELE TEVE QUE SE LEVANTAR E SE APRESENTAR PERANTE O SEU PAI. Ele se apresentou diante de seu 
pai. Com certeza o pai queria ter ido atrás de seu filho, mas ainda que fosse difícil, sua sabedoria o ensinava que o filho 
mesmo precisaria dar aquele passo. E ele estava certo; seu filho voltou por si mesmo. 

Em Lucas 15, compare os versos 12 e 21 e veja a grande mudança de atitude do moço. Antes ele exigiu “Dê minha 
parte”. Agora, quebrantado, ele pede ao pai “faça-me teu servo”. Antes era “dá-me”, agora é “faça-me”. Ele decide mudar 
de uma vida autocentrada para uma vida centrada na vontade de Deus. A nossa transformação acontece quando 
decidimos mudar de uma vida autocentrada (meu trabalho, meu sucesso, meus direitos) para uma vida centrada em 
Deus (faça-me como um dos teus servos). Transformação acontece quando me apresento para Deus, necessitado e 
arrependido de coração, e peço a Deus para fazer na minha vida o que Ele deseja fazer, e assim fazer de mim o homem 
que eu deveria ser. Deus sempre atenderá um pedido como este. Veja Isaías 57:15: Pois assim diz o Alto e Sublime, que 
vive para sempre, e cujo nome é santo: “Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde 
de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito”. 
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CONCLUSÃO

4. ELE CELEBROU, COM GRATIDÃO E LOUVOR, A SUA VOLTA PRA CASA. Quando volta pra casa, o filho não 
é acusado, nem castigado, mas totalmente aceito. Ele é abraçado, beijado, e é recebido com festa pelo pai. Esta é uma 
palavra de Deus para nós. Como Deus responde quando dizemos pra Ele “basta com a minha vida anterior, eu assumo 
meus pecados, me arrependo e que Deus me faça um dos seus servos”? Deus corre para nos encontrar, põe seus braços 
em nosso ombro e nos beija. E como o pai da parábola, Deus também ordena; “Deem o melhor ao meu filho”. Quando 
voltamos para Deus, não há condenação, mas sim uma grande celebração. Deus tem o melhor para nós, como jamais 
imaginamos. Nós fomos feitos para o melhor. Não para viver uma vida boa no sentido mundano, mas para viver a melhor 
vida, a que só Deus pode nos dar. Basta pedirmos: “Faça de mim exatamente o que eu fui feito para ser”. 

Só resta então celebrar a volta pra casa, o amor, o perdão e todas as demais bênçãos recebidas do Pai. É por isso que 
Davi, cheio de gratidão pelo perdão recebido, compõe o Salmo 68. No verso 4 ele escreve: “Cantem a Deus, louvem o 
seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele!”. Todo aquele que 
se achega perto de Deus desta maneira torna-se um adorador intenso e cheio de gratidão. 

• Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida será transformada. Por outro lado, quanto mais longe de 
Deus uma pessoa estiver, mais conformada com o mundo estará.

• Mais cedo ou mais tarde tudo começa a dar errado quando estamos longe de Deus. 

• Qualquer pessoa que se aproximar da presença de Deus será transformado. 

• Para chegarmos perto de Deus precisamos dar alguns passos ensinados por Jesus na história do filho pródigo:

1. Precisamos chegar ao nosso limite
2. Precisamos assumir a nossa responsabilidade
3. Precisamos nos apresentar diante de Deus
4. Precisamos celebrar com gratidão as bênçãos que o Senhor nos concede

• Ao escolhermos viver com Deus e perto Dele, nos oferecendo a ele para que nos faça como um dos seus servos, o 
melhor de Deus é liberado para nós. Por isso Paulo afirma: “para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus”.

 


