


O primeiro milagre de Jesus, 
consistiu na transformação
da água em vinho.

O mesmo Jesus é capaz de 
transformar o coração de
pedra em coração de carne.
E essa transformação só
pode ser realizada por Deus.



Na lição desta semana, 

“Vencendo o mal
com o bem"

baseada em Romanos 12 e 13

vamos abordar uma questão importante



Sobre vidas transformadas. 
(Romanos 12-13)

Este capítulo contém várias palavras
e frases que são essenciais para

a vida cristã.



A primeira palavra é: “irmãos" ou
“irmãos e irmãs".

Paulo não menciona a diferença 
entre judeus e gentios,

TODOS SÃO IRMÃOS.

I



Outra frase chave é: “sacrifício vivo"

Muitas vezes, podemos concluir
que é mais fácil morrer por
Cristo do que viver para ele.

II



Afinal, embora morrer pode ser 
difícil, você só precisa fazer

uma vez, e então tudo acaba.

Mas ser um “sacrifício vivo" significa
que devemos dedicar-nos a Cristo 

diariamente.



A terceira frase é: “Transformar", este 
termo que se destaca em Romanos 12:2.

A palavra grega usada por Paulo é a raiz da 
palavra metamorfose, o processo biológico 

pelo qual uma
lagarta se torna uma borboleta.

III



Esta é uma das ilustrações mais 
impressionantes do que acontece quando 

alguém conhece Jesus.

Vamos então definir 

— 5 lições —
sobre a vida transformada:



1.  Reconhecer a necessidade de se unir na 
diversidade.

☛  Os versículos 4 e 5 dizem o seguinte:
"Porque assim como num só corpo temos 
muitos membros, mas nem todos os membros 
têm a mesma função, assim também nós 
somos um só corpo em Cristo".



☛  Embora a igreja seja uma em propósito, 
cada um de seus membros deve contribuir 
usando seus dons especiais.

☛  Romanos 12: 6 ressalta o fato de que 
Deus deu a cada indivíduo um presente 
espiritual diferente.



2.  “O amor seja sem hipocrisia”

☛  Os versículos 9 a 16 destacam as muitas 
facetas desse amor. Ele é genuíno, odeia o 
mal, ele se concentra nas coisas boas, ele é 
alegre, é confiante, paciente, abençoa os 
inimigos, não busca vingança, e assim por 
diante.



3.  Como os cristãos devem lidar com 
aqueles que os maltratam (versículos 17-21).

☛  Paulo referiu-se ao assunto no versículo 
14, quando afirmou que os cristãos devem 
abençoar e não amaldiçoar aqueles que 
os perseguem.



☛  A história humana mostrou mais de uma 
vez que a vingança é universal. Mas a 
vingança não nos pertence. Por quê? Em 
primeiro lugar, porque Jesus nos impede.

☛   E, em segundo lugar, porque a vingança 
não deixa nada de bom.

☛   No versículo 18, Paulo define o 
mandamento para viver em paz com todos.



4.  O cumprimento da lei do amor. 
(Romanos 13: 8-10)

☛  Anteriormente, em Romanos 12: 19-20, 
Paulo disse que devemos amar nossos 
inimigos e deixar a vingança nas mãos de 
Deus, agora falamos de amor pelos nossos 
semelhantes.



☛ A segunda metade de Romanos 13: 8
é muito rica.

☛ Paulo afirma sem rodeios que “quem 
ama o seu próximo cumpriu a lei".

☛ Aparentemente, Paulo não fala do 
grande mandamento de amar a Deus em 
Romanos 13: 8-10, porque esse não era o 
problema da igreja em Roma.



☛  O problema era garantir 
que, dentro de uma 
congregação dividida, eles 
amassem uns aos outros acima 
de barreiras raciais, ou de 
qualquer outro tipo.



5.  Os cristãos sempre têm os olhos fixos na 
esperança do advento (versículos 11-14).

☛  O crente entende que a vida presente 
não é tudo.

☛  Quando falamos da salvação em 
Romanos, nos referimos a três aspectos 
diferentes:



♥ A JUSTIFICAÇÃO, que pertence ao 
passado.

♥ A GLORIFICAÇÃO, que pertence ao 
futuro.

♥ A SANTIFICAÇÃO, que é uma realidade 
do presente.



Aplicações:
Romanos 13:12 afirma que, como 

crentes, devemos fazer duas coisas:

☛ “Deixemos, pois, as obras das 
trevas"
☛ “E revistamo-nos das armas da luz".



Aqueles que levam uma vida cristã e 
vivem no amor de Deus serão aqueles 

que obterão a salvação quando ele 
retornar nas nuvens do céu.



Quem vai levar a esperança do
advento de Jesus aos demais?

Quem irá refletir o caráter de uma
vida transformada?

Para pensar,
responder e agir




