O retrato de um Homem e de uma Mulher Convertidos
Conversão deve ser um processo natural para aquele(a) que é membro de
uma igreja evangélica.
Mas, todo mundo que frequenta uma igreja evangélica é convertido(a)?
Não, porque a conversão não é adesão a um segmento religioso.
Conversão é a interiorização de princípios e valores, que faz com que você
viva segundo a crença abraçada. Isto é conversão.
Mas, você vai encontrar muitas pessoas, na igreja evangélica, e você vai
dizer: - Ela é crente?
Sim, a Bíblia diz que até Satanás é crente.
E ele é mais crente do que eu e você. Porque, segundo a Bíblia, ele tem
temor e tremor quando ouve o nome de Deus.
Nós, não!
Principalmente, nos brasileiros, que vivemos uma cultura politeísta e temos
um relativismo que nos leva a viver de forma desregrada, vendo a religião como uma
compensação para expurgamos os nossos pecados.
A religião no nosso país, nada mais é do que um amuleto, para nos absolver
do sentimento de culpa e para fugirmos da ira de Thor.
Mas, a conversão sobre a égide (proteção, amparo, defesa) do cristianismo é
diferente.
A conversão de um homem ou de uma mulher de Deus é
reestruturação,...realinhamento da sua vida, segundo a Palavra de Deus.
Isto é conversão!
Conversão não é adesão a Fé Cristã mas, incorporar os princípios Cristãos a
nossa Fé.
Através do exercício da Fé em nossa vida, baseados nos valores e princípios
de Deus, é que acontece a conversão em nossa vida.
E isto muda o nosso cenário social e a nossa conduta social.
Paulo escreve aos Efésios,...fala sobre o que é conversão no Capítulo 2 e dá
sequencia em Galátas - Capítulo 5.
Nesta esfera, estamos falando das atitudes contagiantes.
E a conversão é uma mente contagiante.
Porque, foram contagiadas pela Palavra da Vida Eterna.
Na nossa cultura, fala-se que todos somos filhos de Deus.
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E vamos descobrir que, não é bem assim.
Você não nasce, neste mundo, como filho de Deus.
Nós, nos tornamos filhos de Deus.
A única forma de uma pessoa se tornar filho de Deus, é ter a sua própria
experiência com Ele.
Paulo escreve, dizendo assim, sobre conversão:
Efésios 2.1-10 (NTLH)
1

Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido
pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. 2 Naquele tempo vocês seguiam o
mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes
espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. 3
De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza
humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque
somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer
o castigo de Deus.
Você acha que uma pessoa, que nos chamamos de psico, um homem e uma
mulher natural... vai conseguir entender este texto?
Não,...porque a filosofia humanista, social, hedonista (hedonismo consiste em
uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida), filosofia
mediatista... nos colocam na posição...que para viver...é viver sem ser reprimido.
E o cristianismo acaba entravando,...impedindo,,,e não é nada disto.
Paulo, esta descrevendo dois (02) retratos/posições:
O retrato de um homem e uma mulher antes de conhecer a Cristo...
E o retrato depois de conhecer a Cristo.
Por isso, cristianismo, enquanto religião é uma desgraça.
Cristianismo, enquanto religião baseados em preceitos ritualisticos, de uma
entidade religiosa,...ela libera você para viver sem regras, ...sem tabus,...sem
preconceitos,...sem nada,...porque álias ...Deus é amor.
E se Ele é amor,...Ele me deu livre arbitrio.
Para viver de forma que Paulo diz: "Vocês estavam acostumados a viver
quando seguiam a presente ordem"
Mas, que presente ordem?
A presente era.
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Nossa sociedade é hedonista. Ela produz e ela trabalha para que o homem e
a mulher vivam em função do prazer.
E não em função daquilo que Deus tem para nós.
Não em função dos propósitos de Deus para cada um de nós mas, no sentido
inverso/contrário. E este sentido inverso leva ao caos,...a desestruturação cultural,
social, antropólogica como raça humana.
O texto diz claramente para nós, que o homem/mulher natural, ou seja, sem
conversão não é um homem/mulher sem religião.
O Brasil é um país ateu?
Não, o Brasil não é um país ateu.
O Brasil é um país politeista. Cada estado e municipio tem um padroeiro ou
uma padroeira.
Somos um país, que temos o número de feriados e dias santos, como
nenhum outro país.
Pensa num país em que a cultura e a economia é baseada nos feriados e
dias santos. É o Brasil!
Mas, nós queremos entidades e representações da divindade,...contanto que
não nos impeça de viver o nosso estilo de vida.
E Paulo esta dizendo que, este homem/mulher, vivem segundo o modelo da
presente ordem deste mundo e o principe do poder do ar que agora está atuando
nos que vivem na desobediência.
Mas, você pode dizer assim: - Pegou pesado!!!
Outros podem dizer assim: - Não entendi nada sobre isso.
Paulo vai além:
3
De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa
natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim,
porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a
sofrer o castigo de Deus.
Mas, você diz assim:
- O homem/mulher convertidos e o homem/mulher não convertidos ...vivem
como?
E Paulo responde:
O que é viver desta forma?
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Gálatas 5.19-21 (NTLH)
19

As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são: a
imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes,...
Então, o que é viver segundo esta era?
- Eu quero uma religiosidade.
- Eu quero um deus.
- Eu quero ter fé.
- Eu quero frequentar a Igreja desde que, eu possa viver segundo as obras da
carne, que são manifestas.
... 20 a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as
ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, 21 as
invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas.
E Paulo vai além.... - Se você gosta desse tipo de coisa,...e quer viver sem
abrir mão disto,...você vai ter religião mas, não conversão.
E Paulo diz:
Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o Reino de
Deus.
A pergunta que podemos fazer é:
Quem quer uma religião e um Deus, ...que chama este retrato de pecado?
Só para quem entende, qual é o propósito para a qual Deus nos criou.
E aí você volta para Efésios...
E a conversão nos leva a dizer:
Efésios 2.4-5 (NTLH)
4

Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, 5
que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência,
ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus
vocês são salvos.
- Eu não mudei para me converter...
- Eu me converti para mudar.
É lógico, que quando uma pessoa não convertida, mesmo estando dentro de
uma igreja mas, quer continuar ter uma vida desregrada...usa a religião como um
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lugar para se esconder e não para se apresentar como alguem
transformado,...alguém regenerado,... alguém que possa levar uma mensagem de
esperança para o outro.
Como???
Com a sua própria vida.
Paulo diz: - Eu era o maior de todos os pecadores...
E é neste contexto que Paulo está dizendo:
Efésios 2.6-7 (NTLH)
6

Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para
reinarmos com ele no mundo celestial. 7 Deus fez isso para mostrar, em todos os
tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor
que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus.
É assim que Deus nos chama...
A conversão não é uma mudança de religião.
Mudança de religião não é sinônimo de transformação.
Não é porque ele/ela era católico, e agora é evangélico...é convertido.
Não é porque ele/ela era das religiões afros, e agora é evangélico...é
convertido.
Não é porque ele/ela era espírita, e agora é evangélico...é convertido.
Não é porque ela/ela nasceu e cresceu em lar evangélico...que é convertido.
Transformação de vida, está atrelada ao tipo de relacionamento que você tem
com Deus.
É o nível de comprometimento.
Paulo diz em Romanos 12.1 (NTLH)
1
Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que
vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu
serviço e agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a
Deus.
Pergunto....
O culto que Deus aceita... é este aqui na igreja?
Somente a presença física... aqui na igreja?
Não. O culto que Deus assiste, é o seu estilo de vida, à luz da Palavra de
Deus.
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Você não é liberto/liberta porque está dentro da igreja evangélica.
Você não é liberto/liberta porque gostou da pregação.
Você é liberto/liberta porque decidiu andar na presença do Senhor.
E é dentro deste contexto...que Paulo está dizendo:
Efésios 2.8 (NTLH)
8

Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de
vocês, mas é um presente dado por Deus. 9 A salvação não é o resultado dos
esforços de vocês; portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la.
Este texto acaba com qualquer intermediação divina,... seja santo ou santa, ...
ou seja entidade espiritual.
Nos não recebemos a salvação pelas "obras"...porque somos bons.
......
Veja bem....
Ser cristão...não é adesão.
Ser cristão...é conversão.
Ser cristão...é querer viver de forma transparente,... ensinavel,... submisso,...
tratável,... esperançoso e ... ser servo.
Por que???
Efésios 2.10 (NTLH
10

Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora; em nossa união com Cristo
Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado
para nós.
Você sabe o que significa isso?
As pessoas, precisão olhar para mim e você, e glorificar à Deus...
Porque, numa sociedade, que faz apologia da mentira e você anda na
verdade...
Numa sociedade, que te incita a viver de forma leviana e hedonista,...você
prefere viver a integridade.
É uma decisão sua!!!
E cristianismo é isso!!!
É decisão de seguir à Cristo!!!
Por isso, a conversão não é adesão...é um processo de relacionamento com
Deus...que você decide ter ou não decide ter.
Para concluir...
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Gálatas 5.22-26 (NTLH)
22

Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a
delicadeza, a bondade, a fidelidade, 23 a humildade e o domínio próprio. E contra
essas coisas não existe lei. 24 As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram
a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 25
Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida! 26 Nós
não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros.
Amém.
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