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“TRANSFORMADOS”
Romanos 12:1
INTRODUÇÃO: Hoje iremos falar de transformação, é muito importante à cada dia procurarmos
melhorar nossos potenciais, um atleta treina constantemente para superar centésimos de segundo,
milímetros de altura ou distância, superando obstáculos e quebrando barreiras... Em certas situações
precisamos mudar totalmente o nossos hábitos e aprendermos a filtrar tudo aquilo que nos é
oferecido pelo mundo, caso contrario poderemos ficar obesos de tanta imundície e perdemos o troféu
que nos está proposto.
I – NÃO VOS CONFORMEIS A ESTE MUNDO
O mundo com sua modernidade nos apresenta seus costumes, normas e diz que é normal, a mídia
com suas mensagens subliminares ganha cada dia mais adeptos, muitos alienados outros até mesmo
conscientes, conformam com os exemplos trazidos para dentro de seus lares, com péssimos exemplos
para nossas esposas, maridos e filhos. Podemos ser diferentes daquilo que a mídia dita; na aparência
física, no vestir, no alimentar e principalmente, precisamos ser diferentes no nosso pensar, agir, amar,
na bondade e honestidade, pois valores como estes estão sendo desvalorizados, esquecidos,
desprezados, e o ritmo do mundo é uma apologia a sexualidade e a violência. Romanos 12:1 NVI diz
“Não se amoldem ao padrão deste mundo”. Nem todas as propostas da mídia, dos acadêmicos ou dos
políticos sobre “valores familiares” são válidos e suscetíveis às necessidades reais, na verdade a família
cristã de pouco, muito pouco, quase nada poderia se moldar nestes “valores”.
II – MAS TRANSFORMAI-VOS
A transformação não está apenas em nosso modo de ser e pensar, mas está também em nossos corpos,
os quais serão todos apresentados à Deus, e os que se achar agradável, santo e irrepreensível será o
nosso culto racional. Somos racionais para reconhecermos o evangelho de Jesus Cristo como agente
de transformação de todo mundo, com exceção dos seres irracionais, embora a natureza e os animais
já glorificam ao seu criador Sl 19, Is 43:20. Se os irracionais reconhecem seu criador, porque que não
os racionais? A partir do momento que reconhecermos que somos falhos, pecadores e necessitamos da
Graça de Deus, a transformação acontece pelo poder do sangue de Jesus Cristo que perdoa nossos
pecados e nos faz novas criaturas para glória de Deus. Jo 2:1-6
III – EXEMPLOS
Como a lagarta se transforma em borboleta, quando a borboleta está pronta, ela rompe o casulo e
libera as asas, isto é um milagre da natureza. Quando Jesus transformou água em vinho em uma festa
de casamento, além Dele provar que o casamento continua sendo Santo, Jesus prova que a
transformação é possível a todos que tiverem fé. A Palavra de Deus faz em nossas vidas
transformações maravilhosas, como de Jacó, que era um fraco, aproveitador, enganador, mentiroso,
formador de quadrilha, fugitivo Gn 27... foi transformado, e é perdoado pelo irmão, se torna um
adorador - Gn 35, prudente, perseverante e regenerado até seu nome ser mudado de enganador para
aquele que luta com Deus.
CONCLUSÃO
Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, terá uma família alicerçada Mt 7:2 e seus
caminhos endireitados nos padrões divinos, pois o evangelho de Jesus Cristo transforma todo pecador
em salvo, prosperidade, saúde e felicidade são apenas consequências da transformação que Deus faz
na vida de seus adoradores. Se você não e transformado deixe a palavra de Deus moldar sua vida e não
se deixe ser levado por certos modismos da televisão que
tira a sua visão.
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