
METANOIA

2 Coríntios 3.12-18

O que é metanoia?
Metanoia significa mudança essencial de pensamento, ou de caráter. Transformação espiritual. Mudar
o próprio pensamento, mudar de ideia. Seria a mudança do que um individuo está vivenciando para 
um novo modo de viver. 
Meta – Além, depois
Noia – Pensamento intelecto

Como você lida, age, em relação as áreas que Deus deseja mudar e transformar em sua vida?
O que você tem feito para que esta mudança ocorra? Em que área você encontra uma dificuldade 
maior?

A liberdade, que vem através de Cristo, é acima de tudo a libertação da condenação e escravidão do 
pecado e do domínio total de Satanás.

 A verdadeira libertação começa quando nos unimos a Cristo e recebemos o Espirito Santo. A 
libertação da escravidão espiritual é mantida através da presença contínua do Espirito Santo 
nas nossas vidas e pela obediência da orientação Dele. (João 15. 1-11)

 A liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para fazermos o que quisermos, 
mas para fazermos o que devemos.

 A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal, nem como justificativa
para conflitos.

 A liberdade cristã deixa nos deixa livre para servir a Deus e ao próximo, segundo a justiça.
Agora somos servos de Cristo, vivendo para agradar a Deus, pela graça. (Romanos 6.10-13)

Refletir a Glória do Senhor significa experimentar a sua presença o seu amor, a sua justiça e o seu 
poder através da oração e do Espirito Santo, quando permanecemos Nele e na sua Palavra. Isto 
resulta em sermos transformados a sua Semelhança. (Colossenses 1.15/ Hebreus 1.3)

Essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, quando Cristo voltar, nós o 
contemplaremos face a face e a nossa transformação será completa. (1 João 3.2/ Apocalipse 22.4)

CONCLUSÃO
Deixe o Espirito Santo repousar sobre você.
“Somos capacitados para fazer parte do Reino do Céu e vê-lo ser liberado aqui na Terra. A 
presença de Deus dentro de nós trará transformação para o mundo a nossa volta – 
encontrando um Deus de amor.” – Bill Johnson

FORMAÇÃO BETHEL KIDS: 03 de março às 15 horas. Participe. Inscrições no dia.
21 DIAS DE JEJUM: Início 25 de fevereiro à 17 de março.
VIGÍLIA: 9 de março.
ENCONTRO COM DEUS: 6, 7 e 8 de abril.


