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A transformação torna-nos plenos 
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Gentios: os que não esperavam o Messias. 

Quando eu abro mão da minha vida antiga eu tenho uma vida plena. 

A nossa influencia pode ser vista através do nosso comportamento. 

A nossa vida é influenciada pelos padrões de comportamento da nossa família. 

Precisamos do domínio próprio para conter essa influência. 

 

Provérbios 16:25 

Não podemos seguir o padrão de conduta desse mundo porque somos filhos de Deus. 

O fim que o mundo te oferece te leva a morte. 

 

Provérbios 28:26 

Não podemos seguir o padrão de conduta desse mundo para escaparmos do fim do mundo. 

Qual a real sabedoria? A direção que Deus dá. 

 

Atos 9:1-19 

Saulo: vivia a lei dos homens, era racional e era obediente. 

Ele não era leigo, era judeu. 

Ele tinha cartas que autorizavam Saulo a matar os cristãos. 

Quando não temos uma vida transformada, além de não termos uma vida plena, não passamos de meros 

perseguidores. 

 

Romanos 12:2 

Até mesmo o nome de Saulo foi transformado: Paulo. 

A transformação dói. 

Ser transformado exige modificações nos pensamentos. 

Precisamos ser transformados para deixar de sermos guiados pelos padrões do mundo. 

O que precisa cessar para teres uma vida plena com Deus? 

Para os romanos, as religiões eram ritualísticas. 

As religiões faziam parte da cultura do governo: nascimento, casamento, funeral. 

Para o transformado, o ritual não é suficiente. 

Para ser transformado é preciso ler e aplicar. 

A espiritualidade não está em rituais, mas em aplicar os conceitos espirituais à vida, copiando a conduta 

de Cristo. 

Existem mudanças na vida com base no que se aprende. 

Deus não precisa de reza; precisa de um coração que esteja disposto. 

Nós não podemos somente melhorar. Precisamos transformar. 



Página 2 de 2 
 

Pessoas que querem ter uma vida plena precisam deixar o passado no passado. 

Se eu não consigo me desprender lá de traz ainda estou lá atrás. 

 

I Pedro 1:14-16 

Transformação: abandonar o antigo e ser diferente. 

Não apenas melhore: se transforme. 
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