
I N T R O D U Ç Ã O

A palavra “transformar” pode ser entendida da seguinte maneira: “trans” = ir além + “forma” = maneira de ser. Ou seja, transformar 
algo velho denota “ir além de uma maneira de ser” já superada.

As Escrituras falam muito sobre esse processo de transformação. Elas nos instigam a rejeitarmos os antigos moldes do mundo e 
abraçarmos um estilo de vida que seja acordo com a vontade de Deus. Nas palavras de Pedro: “Como filhos obedientes, não se deixem 
amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância.” 1 Pedro 1:14

Perguntas: Você consegue identificar algum padrão na sua vida que precisa ser transformado? 
Você necessita “ir além” de alguma maneira velha de agir que era típica dos anos nos quais andava na ignorância?

Q U E B R A - G E LO

Se você pudesse se transformar em um aplicativo de celular qual seria? Justifique.
Por exemplo, alguém muito organizado diria: eu seria o App da agenda do Google. Alguém muito falante seria um aplicativo de con-
versa. 

D E S E N VO LV I M E N TO

LEITURA BÍBLICA:  Efésios 4.17-24

1) PARA TER UMA VIDA TRANSFORMADA É PRECISO TER UMA FORMA DE PENSAR TRANSFORMADA

“Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos.”  
Efésio 4.17

 NNesse texto, o apóstolo Paulo afirma que a vida dos que não conhecem a Deus é resultado de uma forma de pensar. Seus pensam-
entos são vazios. Não estão definidos pelos propósitos de Deus, mas são dominados pelos padrões e valores deste mundo. Aqueles 
que desejam uma vida transformada devem começar expondo sua mente à palavra de Deus diariamente, pois ela é a fonte de toda 
verdade e inspiração que necessitamos.

Veja o que diz 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”. 

Observe que o comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus precede ao transformar da nossa mente. Somente aqueles 
que possuem uma mentalidade renovada conseguem experimentar da plenitude da vontade de Deus. É na mente que decidimos ou 
não obedecer, é na mente que decidimos crer ou não, é na mente que avaliamos se algo glorifica ou não a Deus. Se a nossa mente é 
pautada nos valores do mundo, nossas escolhas assim serão. Se a nossa mente for constantemente renovada pela Palavra de Deus, 
nossas escolhas assim serão.

Pergunta: Você tem renovado sua mente constantemente na Palavra de Deus? Alguém pode compartilhar alguma experiência que 
tenha vivido neste sentido? 

2) PARA TER UMA VIDA TRANSFORMADA É PRECISO UM CORAÇÃO QUEBRANTADO

“Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endureci-
mento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, ele se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de 
impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo 
com a verdade que está em Jesus.” Ef 4:18-21

Nessa passagem a ignorância e a deformação do pecado é resultado de um coração duro. O autor deixa evidente que quem não se 
quebranta perde a sensibilidade à verdade de Deus. Em outras palavras: não aprende! De fato, se torna um vaso cheio de si mesmo, 
assim, não pode ser cheio por Deus. Logo, recordemos de que só é transformado quem é humilde o suficiente para aceitar que o velho 
estilo de vida não condiz com o novo nascimento em Cristo. 

Perguntas: você já leu Salmos 34.18? O que esse verso fala sobre o caráter de Deus? E mais, alguém se lembra da história de Jeremi-
as 18.1-4? Ela fala sobre um oleiro que molda o barro segundo o seu querer? Qual a característica principal do barro? Ele é moldável, 
maleável. Isso é a figura do coração humano quebrantado diante de Deus.
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3) PARA TER UMA VIDA TRANSFORMADA É PRECISO DESPIR-SE DO VELHO HOMEM E VESTIR-SE DO NOVO

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a 
serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade 
provenientes da verdade.” Efésios 4:22-24

Imagine a roupa de Lázaro quando foi ressuscitado (Jo 11.43). Ele foi chamado para fora da tumba por Jesus e saiu envolto em atadu-
ras que os mortos usavam. Nesse episódio, aprendemos que as roupas dos mortos não servem para os vivos. Cristo depois de trazê-lo 
de volta à vida, disse aos que estavam assistindo: “Tirem as faixas dele e deixem-no ir” (Jo 11:44).

Essa é uma excelente figura para pensarmos sobre a vida transformada. Jesus nos tirou da morte (Ef 2.5; Cl 1.13) e nos deu uma nova 
identidade, um novo status espiritual. Nele recebemos a verdadeira vida (1 Jo 5.12). O estilo de vida antigo é como a roupa podre de 
um morto que não condiz mais com a nova natureza em Cristo. Por isso, pela graça de Deus, precisamos abandonar a velha forma de 
viver.

Perguntas: Quais são as vestes antigas que precisamos tirar? Exemplos: a mentira? A preguiça? A idolatria? A cobiça? O adultério. 
Bem, a lista é interminável. Para saber o que devemos extirpar de nossas vidas basta lembrarmos do nosso propósito supremo: glo-
rificar e desfrutar de um relacionamento vivo com Deus que envolva toda a nossa vida.

C O N C L U S Ã O  E  O R A Ç Ã O

Que poderoso desafio recebemos hoje! O Espírito de Deus nos convida a desfrutarmos de uma vida transformada. Essa vida já está 
disponível para nós por meio da fé em Jesus e da obediência à sua Palavra. Uma vez que decidimos andar com o Senhor não devemos 
retornar à velha vida, mas sim nos renovarmos continuamente em seu amor por nós. 

Se hoje você percebe que tem caminhado longe do que Jesus tem para você, aceite este convite e permita que sua mente seja reno-
vada pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

Pergunte se alguém do grupo deseja entregar sua vida a Jesus ou ainda reafirmar seu compromisso de obediência e amor ao Senhor.

B O X  E U + 1

Sabe aquele amigo que há semanas você está orando por ele? Chegou a hora de convidá-lo. Na próxima semana nossa célula terá 
o foco evangelístico. O objetivo é que cada participante traga pelo menos uma pessoa. Preparem um convite especial para o Dia do 
Amigo e enviem para o máximo possível de amigos, familiares, vizinhos, colegas. A próxima reunião será bem caprichada com teste-
munhos, louvor e uma palavra impactante sobre o amor de Deus. Aproveite essa oportunidade!

AV I S O S 

BATISMO 

As inscrições para o nosso próximo batismo estão abertas no site, se você já concluiu todo o processo preparatório do CCM e sente 
que a hora é essa, inscreva-se e garanta a sua participação. Os próximos batismos acontecerão dia 28/11 (manhã e tarde). 

IMERSÃO DESCUBRA L 21 E 22 DE NOVEMBRO 

O intensivo que vai deixá-lo pronto para o batismo. Se você concluiu as primeira três aulas do Descubra, inscreva-se em: www.central.
online/ccm 

DIA DO AMIGO L 23 A 28 DE NOVEMBRO 

Não termine 2020 sem ser canal de transformação para pelo menos +1 pessoa.

A célula da próxima semana será especialmente preparada para receber aqueles que precisam de um encontro com Jesus. O seu 
convite pode ser o divisor de águas na vida de alguém. 

FESTA DAS CÉLULAS L 6 DE DEZEMBRO 

Vamos celebrar a força da igreja em células! Mesmo em meio a pandemia, vimos o Senhor agir de forma extraordinária. É tempo de 
agradecer e celebrar. 


