LIÇÃO 10
Provas de Transformação Espiritual
É muito provável que esteja feliz ao chegar ao final deste curso. Há sempre um sentimento de
alegria quando acabamos de fazer algo importante. Gostei muito de o orientar neste estudo. Foi uma
jornada que nos levou por muitas partes da Bíblia. A maturidade cristã é um assunto que está no
coração de Deus.
Já estudámos Exemplos de Maturidade Cristã, Progressos em Maturidade Cristã e, por último,
Provas de Maturidade Cristã. Esta última unidade forneceu-nos um parâmetro para nos ajudar a
definir o nosso progresso. Todos aqueles que estão a amadurecer espiritualmente começarão a parecerse com Jesus e a agir como Ele. Também passarão a mostrar cada vez mais do carácter e das obras
d´Ele na sua vida.
Às vezes, quando olhamos para o nosso objectivo, sentimo-nos desencorajados. Parece tão difícil!
Afinal, somos apenas seres humanos, e medir-nos pelos padrões que Jesus alcançou na sua vida aqui
na terra parece uma tarefa muito dura! Ânimo! Deus não só estabeleceu as metas para nós; Ele
também nos ajuda a alcançá-las. O grande prazer de Deus é aceitar pessoas fracas e, através delas,
mostrar o Seu poder transformador. Esta é a grande esperança da nossa chamada em Jesus Cristo.
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Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de:

1. Explicar como podemos ver a glória de Deus através da fraqueza do homem.
2. Utilizar exemplos específicos para descrever os resultados do poder transformador de Deus
no homem.
Actividades de Aprendizagem
1. Leia a lição.
2. Faça os exercícios no decorrer da lição consultando, se necessário, o texto. confirme as suas
respostas, periodicamente, com as fornecidas no livro.
3. Responda ao auto-teste no final da lição, e confira as suas respostas cuidadosamente. Reveja os
temas respondidos incorrectamente.
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FORÇA NA FRAQUEZA
Objectivo 1. Identificar as fontes de força e fraqueza do crente.
Os estudiosos das aves dizem que elas voam muito mais alto quando estão a ir para lugares
distantes, do que em voos de curta distância. Dizem que existem três razões que explicam este
fenómeno: primeiro, voando mais alto, têm uma visão melhor e orientam-se com mais facilidade.
Segundo, colocam-se acima das outras aves, que poderiam tentar transformá-las em alimento. E, terceiro, quanto mais alto, menos denso é o ar, o que as ajuda a serem mais rápidas. Todas estas razões
ajudam as aves a alcançarem os seus objectivos distantes.
Podemos aprender uma valiosa lição com isto. Quando o nosso coração está cheio de dúvidas,
vemos a situação de uma perspectiva tão baixa que quase não podemos ver o caminho, e somos
facilmente tentados por Satanás. Só quando nos elevamos até ao ar mais puro, que é a visão de Deus
da nossa vida, é que recebemos a visão espiritual e a força para alcançar os objectivos que Ele tem
para nós.
Talvez esteja a pensar: “Não creio que eu possa alcançar maturidade espiritual, pois sou muito
fraco. Como é que eu posso ser como Jesus?” Esta atitude pode ser um bom começo. Quando uma
pessoa se sente forte e segura nas suas capacidades, a tendência é pensar que não precisa de ninguém.
O crente que reconhece as suas limitações terá mais facilidade em compreender a sua necessidade de
procurar a ajuda de Deus.
1. Cite as fontes de força e fraqueza do crente.
__________________________________________________________________________________
A Glória de Deus
Objectivo 2. Baseado em 1 Coríntios 1:26-31, mostrar em que é que o crente se deve gloriar.
Vimos que o homem separado de Deus procura demonstrar a sua independência através da rebelião
e do pecado. Ele exalta a sabedoria humana e põe a sua confiança na sua própria força. Esta é a
história de todas as civilizações. Deus escolheu o sacrifício de Cristo e a fé como o meio de nos
reconciliar com Ele, e isto foi um insulto ao pensamento mundano do homem sem Deus.
Em 1 Coríntios 1:21, Paulo chama à mensagem do evangelho de loucura da pregação. É uma
mensagem de dependência em relação a Deus, a qual o mundo rejeita. A verdade desta mensagem tem
uma importante relação com este estudo. Vamos transcrever aqui uma passagem muito importante das
Escrituras, em relação a este assunto. Leia-a cuidadosamente:
“Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os
poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste
mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as
fortes; e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as
que são; para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois d´Ele, em Jesus Cristo, o qual para
nós foi feito, por Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; para que, como está escrito:
Aquele que se gloria glorie-se no Senhor” (1 Coríntios 1:26-31).
2. Segundo 1 Coríntios 1:26-31, qual deve ser a sabedoria do crente?
a) Jesus Cristo
b) a Bíblia
c) o seu crescimento mental
3. De acordo com a passagem em cima citada, em que é que o crente se deve gloriar?
__________________________________________________________________________________
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O desejo de Deus é que o homem O glorifique – não ao instrumento que Ele usa. E esta é uma
tarefa difícil quando este instrumento é algo profundamente atraente. Isto deve ser um estímulo para a
maioria de nós, porque sabemos que não podemos fazer nada por nós mesmos. Assim, Deus encontra
uma grande oportunidade de revelar a sua glória através de nós.
A vida do apóstolo Paulo é um exemplo da revelação da glória de Deus através da fraqueza
humana. Embora ele fosse uma pessoa bem instruída, possuía também muitas e persistentes fraquezas.
Uma delas era o que ele denominou de espinho na carne, e ele orou a Deus pedindo que o retirasse (2
Coríntios 12:7-8). O Senhor Deus respondeu-lhe: “...A minha graça te basta, porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza...” (2 Coríntios 12:9). Depois o apóstolo escreveu:
“... De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então sou forte” (2 Coríntios 12:9-10).
Deus fez-nos assim para que o pudéssemos glorificar. Devemos procurar glorificá-Lo em tudo o
que fizermos ou dissermos.
O Poder de Deus
Objectivo 3. Baseando-se em Ezequiel 2:2, explicar o que capacitou o profeta a colocar-se de pé na
presença de Deus.
Um outro exemplo de Deus revelando o Seu poder através da fraqueza humana, é o caso do profeta
Ezequiel, no Antigo Testamento. Ele era um sacerdote de trinta anos de idade quando recebeu a
chamada de Deus. A sua nação tinha sido derrotada e destruída. O maior propósito da sua vida (o
sacerdócio) era praticamente inútil. Ele estava a trabalhar, como cativo, numa quinta. Em Ezequiel 1 e
2, lemos sobre como ele foi chamado por Deus, nestas circunstâncias. Aconteceu no meio duma
terrível tempestade (Ezequiel 1:4). Isto deve ter representado a maior confusão que Ezequiel sentiu na
sua vida. Deus revelou o Seu poder através daquela tempestade. Vamos ler a descrição dos factos dada
pelo próprio Ezequiel: “... vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. E disse-me:
Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o espírito, quando falava comigo,
e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel...”
(Ezequiel 1:28; 2:1-3).
O nome pelo qual Deus chamou Ezequiel, Filho do homem, é muito interessante. É uma palavra
forte que chama a atenção para a humanidade de Ezequiel. Este nome aparece muitas vezes neste
livro. Deus está constantemente a lembrar Ezequiel que Ele deseja operar através da sua humanidade.
O nome Ezequiel significa “aquele a quem Deus fortalecerá”, ou “aquele cujo carácter é a prova
pessoal do fortalecimento de Deus.” Hoje descreveríamos este tipo de pessoa dizendo: “Se este
homem fizer alguma coisa boa, as pessoas saberão que foi Deus quem o capacitou”. Ezequiel é um
excelente exemplo para nós, tanto por causa do seu nome, como por causa das suas acções.
4. Ezequiel 2:2. Como é que Ezequiel foi capaz de se colocar de pé na presença de Deus?
a) Ele colocou-se de pé pelo seu próprio esforço.
b) Deus ordenou que ele se levantasse.
c) O Espírito de Deus entrou em Ezequiel e levantou-o.
A personalidade de Ezequiel foi transformada pelo poder de Deus. E foi unicamente através deste
poder transformador que o fraco e confuso agricultor Ezequiel pôde dizer: “E fiz assim, como se me
deu ordem...” (Ezequiel 12:7). Deus foi glorificado através do seu longo e frutífero ministério.

DÚVIDAS E AUTO-CONDENAÇÕES
Muitas das pessoas que foram chamadas por Deus para O servir, sentiram-se incapazes de fazê-lo.
Este tipo de sentimento, por si só, não é errado. Mas isto pode demonstrar falta de fé no Deus que nos
criou. Tal condição pode levar o cristão, às vezes, à auto-condenação (isto é, declarar-se culpado).
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Deus conhece as nossas fraquezas. Quando Ele nos chama, Ele dá-nos a força e o poder para cumprir
a sua chamada. Se permitirmos que as dúvidas e condenações pessoais nos impeçam de cumprir o
propósito de Deus, estaremos a demonstrar que não confiamos plenamente n´Ele.
Dúvidas em Relação à Nossa Capacidade
Objectivo 4. Faça uma lista de quatro coisas que Timóteo deveria praticar, para que as pessoas
pudessem ver o seu progresso.
Em Êxodo 3, lemos que Deus chamou Moisés para O servir; mas ele duvidou que o pudesse fazer.
Quando Deus falou com ele, duma forma miraculosa, do meio da sarça, Moisés respondeu: “... Eis-me
aqui!” (v.4). O Senhor disse a Moisés que o iria enviar ao rei do Egipto, com a missão de retirar o povo
de Deus daquela terra. Mas imediatamente Moisés respondeu: “... Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do
Egipto os filhos de Israel?” (v.11). Depois, Deus disse: “... eu serei contigo; e isto te será por sinal de
que eu te enviei: Quando houveres tirado este povo do Egipto, servireis a Deus neste monte” (v.12). Aí
Moisés apresentou uma série de desculpas: “... Que lhes direi?” (v.13). “...eis que me não crerão, nem
ouvirão à minha voz...” (Êxodo 4:1). E, por último: “... Ah Senhor! eu não sou homem eloquente, nem de
ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo; porque sou pesado de boca, e
pesado de língua” (V.10). Depois o Senhor disse-lhe: “... Quem fez a boca do homem? ou quem fez o
mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua
boca, e te ensinarei o que hás-de falar” (vs.11-12). Mas Moisés disse: “... Ah Senhor! envia por mão
daquele a quem tu hás-de enviar” (v.13). Neste ponto da conversa, Deus ficou irado com Moisés.
É interessante observar a paciência de Deus com Moisés nesta história. Deus compreendeu as suas
dúvidas e estava disposto a resolver cada uma das questões. No entanto, quando Moisés continuou a
argumentar com Deus, tornou-se questão de falta de fé. Finalmente Moisés decidiu ir para o Egipto e,
à medida que Deus o ia ajudando, a sua confiança n´Ele ia crescendo. Ele tornou-se um grande líder
do povo de Deus.
Talvez durante este curso tenha começado a pensar sobre o seu propósito como cristão. Deus tem
uma chamada muito especial para a sua vida. O objectivo da maturidade cristã parece difícil, e à
medida que vai crescendo espiritualmente, vai compreendendo que outros desafios vão surgindo. Pode
até mesmo ser que tenha dúvidas sobre a sua capacidade, como Moisés teve, mas quando Deus nos
chama, Ele promete que nos vai ajudar. Deus formou cada parte do nosso ser. Ele conhece-nos muito
melhor que nós mesmos. Precisamos de vencer a nossa falta de habilidade através do exercício da fé
em Deus. Ele é um Deus de poder e mostra-nos a Sua glória quando usa pessoas fracas para executar
grandes obras.
5. 1 Timóteo 4:11-16. Timóteo foi instruído a não permitir que ninguém o desprezasse por ele ser:
(v.12)
a) feio
b) jovem
c) fraco
6. Em 1 Timóteo 4:13-15 o apóstolo Paulo disse a Timóteo que havia quatro coisas que ele devia
praticar, para que as pessoas pudessem ver o seu progresso espiritual. Liste-as em baixo pela ordem
em que são mencionadas.
a) ________________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________________
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Dúvidas Causadas Pelas Acusações de Satanás
Objectivo 5. Identificar a principal fonte de dúvidas, e dizer como podemos superá-las.
Muitas vezes Satanás influencia-nos a duvidar de nós mesmos. Como já vimos, ele é o nosso
adversário, e trabalha para nos confundir. Ele acusa-nos e põe os nossos pontos fracos à prova. Alguns
cristãos sentem-se desencorajados perante os ataques do inimigo, e acreditam nas suas mentiras. O que
ele coloca na mente deles confirma os seus sentimentos em relação a si mesmos e eles acabam por se
auto condenar.
Depois de setenta anos no cativeiro o Senhor Deus tornou possível ao povo de Israel regressar para
Jerusalém. Josué foi escolhido para ser o líder espiritual. Ele era o Sumo-Sacerdote. (Não confunda
este Josué com aquele que conduziu o povo de Israel para a terra prometida.) Quando o povo de Deus
voltou para Jerusalém, imediatamente começaram a reedificar o templo. E isto era uma boa notícia!
Mas logo desanimaram, pois havia muita oposição e murmuração. Depois de lançarem os alicerces,
abandonaram as obras por dezasseis anos! Finalmente Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para
fazer o povo regressar ao trabalho. Através de uma visão especial, Deus mostrou ao profeta Zacarias
qual era um dos maiores problemas.
7. Segundo Zacarias 3, quem se levantou para fazer acusações contra Josué?
__________________________________________________________________________________
8. Zacarias 3:3. Em relação a que é que Satanás acusou Josué?
__________________________________________________________________________________
Parece que as vestes sujas que Zacarias viu em Josué representavam os erros que ele e o povo
tinham cometido. Mas, apesar disto, o anjo do Senhor respondeu às acusações de Satanás, dizendo:
“... O Senhor te repreenda, ó Satanás; sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende; não é este
um tição tirado do fogo?” (Zacarias 3:2). As vestes sujas foram retiradas e novas vestimentas foram
dadas a Josué (vs.4-5); e fazia parte destas vestes um turbante, símbolo de autoridade que ele tinha
junto a Deus. Josué é instruído a andar num novo relacionamento com o Senhor (vs.6-7), e os últimos
versículos deste capítulo falam das bênçãos de Deus sobre este relacionamento.
Esta passagem mostra-nos claramente de que maneira Satanás actua sobre as nossas fraquezas: ele
chama a nossa atenção para elas, e acusa-nos. Isto faz com que duvidemos de nós mesmos e fiquemos
desmotivados; muitas vezes, simplesmente desistimos. Contudo, devemos atentar para o facto de que
Deus tira fora as vestes sujas e coloca-nos outras limpas. Quando pararmos de dar ouvidos às
acusações de Satanás. Deus cuidará das nossas fraquezas e dúvidas.
O que Satanás faz ao acusar os crentes, é chamado de condenação, que significa “declarar alguém
inadequado ou indigno”, ou “julgar e declarar alguém culpado”. Em Romanos 8:1, lemos: “Portanto,
agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus...”. João diz: “Quem crê nele não é
condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigénito Filho de
Deus” (João 3:18). O diabo tenta julgar-nos e levar-nos a olhar para as nossas fraquezas; desta maneira
ele mantém-nos afastados da vitória. Se nós permitirmos, Deus transformará a nossa personalidade
através do Seu divino poder.
Uma das imagens que a Bíblia nos dá em relação à vitória final de Deus sobre o diabo, é
Apocalipse 12:10-11. Nesta passagem encontramos estas importantes palavras:
“...Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o
acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus os acusavam de dia e de noite; E
eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas
vidas até à morte.”
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9. Marque 1, 2, e 3 em frente às três coisas em Apocalipse 12:11 (em cima) que concedem ao crente
vitória sobre o diabo.
Estas três armas estão à nossa disposição hoje. Relembre a verdade das Escrituras: “... porque maior
é o que está em vós do que o que está no mundo” (1 João 4:4).

TRANSFORMAÇÃO ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO
Objectivo 6. Explicar como Actos 17:6 mostra que os cristãos eram espiritualmente transformados.
A Bíblia é uma grande fonte de encorajamento para nós. A maioria dos homens que Deus escolheu
para trabalhar através deles eram muito parecidos connosco: Moisés, Josué, Ezequiel, Paulo, Timóteo
e muitos outros. Foram pessoas comuns e tinham fraquezas normais como qualquer ser humano; mas o
Espírito de Deus entrou neles e transformou-os. O livro de Actos fala em relação a esta transformação.
Depois da crucificação de Jesus, os discípulos espalharam-se e ficaram desanimados. Nem mesmo a
ressurreição foi capaz de resolver o seu problema. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles,
como Jesus tinha prometido, as coisas mudaram. Eles passaram a trabalhar e a testemunhar de Jesus
com grande poder.
10. João 14:26. Jesus disse aos seus discípulos que o Pai enviaria o Espírito Santo. Como é que Jesus
se Lhe referiu?
a) o Consolador
b) aquele que cura
c) o poder
Em Actos 1:8, Jesus disse aos discípulos: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir
sobre vós; ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos
confins da terra”. O livro de Actos regista a história de homens transformados. Os discípulos eram
homens simples; não possuíam uma grande educação formal. Eram homens com as suas próprias
fraquezas. No entanto, pelo poder do Espírito Santo, transtornaram o mundo. Foram homens fortes,
mesmo quando sofriam e enfrentavam a morte.
11. Em Actos 17:6 os judeus disseram o seguinte, em relação aos cristãos que estavam a agir pelo
poder do Espírito Santo: “... Estes, que têm alvoraçado o mundo, chegaram também aqui”. De que
maneira é que esta passagem das Escrituras mostra que estes cristãos eramespiritualmente
transformados?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nós, também, temos a mesma oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo através do poder do
divino Consolador. Sabemos qual é o objectivo para a nossa vida cristã, mas somos muito fracos para
o alcançar através da nossa própria força. Mas é quando estamos fracos, que Deus Se torna forte em
nós. O Seu Espírito pode fazer com que sejamos capazes de nos firmar nos nossos pés. O Espírito de
Deus pode capacitar-nos a realizar a obra que o Senhor tem para nós. O Seu Espírito coloca a natureza
de Deus dentro de nós, e esta natureza impulsiona-nos em direcção ao nosso objectivo de sermos
semelhantes a Cristo. Este objectivo é a verdadeira maturidade cristã.
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Auto-Teste
RESPOSTA BREVE.
1. Qual é a vantagem de vermos a nossa vida como Deus a vê?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VERDADEIRO-FALSO? Reescreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras.
_____ 2. O crente deve gloriar-se no que o Senhor fez.
O crente deve gloriar-se_______________________________________________________________
_____ 3. Moisés queixou-se a Deus de não ser um bom orador.
Moisés queixou-se a Deus de __________________________________________________________
_____ 4. Condenação significa declarar alguém capaz e digno. É julgar alguém inocente.
Condenação significa declarar alguém __________________________________________________e
____________________________________________________________________________É julgar
alguém ____________________________________________________________________________
ASSOCIAR. Associe cada ilustração (5-9) com o melhor conceito (a-e).
_____ 5. O apóstolo Paulo tinha fraquezas, incluindo um doloroso mal físico o qual ele pediu a Deus
para tirar. Mas, apesar disto, era um poderoso trabalhador cristão.
_____ 6. Deus chamou Ezequiel de filho do homem muitas vezes, no livro que também se chama
Ezequiel.
_____ 7. Apesar de Deus ouvir com paciência as desculpas de Moisés, ficou irado com ele quando
este continuou a resistir ao plano divino para a sua vida.
_____ 8. Timóteo era jovem, e foi avisado a não permitir que os outros fizessem pouco caso dele por
causa da sua juventude.
_____ 9. Satanás apresentou-se para acusar Josué (Sumo-Sacerdote durante o tempo da restauração de
Israel) quando este estava perante o anjo do Senhor, usando vestes sujas.
a) Deus compreende as nossas fraquezas, mas espera que façamos a Sua vontade pela fé no Seu poder.
b) Deus deseja lembrar-nos da nossa humanidade, para que dependamos do Seu poder.
c) Usando os fracassos do crente, o diabo tenta condená-lo.
d) A pouca experiência espiritual de um crente não o deve impedir de ser considerado um exemplo
para outros crentes.
e) O poder de Deus torna-se mais forte quando o crente está fraco.
ESCOLHA MÚLTIPLA. Existe apenas uma resposta correcta para a questão seguinte.
10. Como é que Satanás se coloca perante Deus para trabalhar contra os irmãos?
a) como um falso relator
b) como um acusador

c) como uma serpente
d) como um falso profeta

114

Respostas às Perguntas de Estudo
1. Deus é a fonte de força, e os homens são a fonte de fraqueza.
7. Satanás
2. a) Jesus Cristo.
8. Ele estava a usar vestes sujas.
3. naquilo que o Senhor fez
9. 1) pelo sangue do Cordeiro
2) pela palavra do testemunho
3) não amaram as suas vidas até à morte
4. c) O Espírito de Deus entrou em Ezequiel e levantou-o.
10. a) o Consolador
5. b) jovem
11. Esta passagem mostra que estes cristãos foram espiritualmente transformados através do Espírito
Santo.
6. a) ler a Bíblia em público
b) exortar
c) ensinar
d) não negligenciar o dom que ele tinha
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