
   ESTUDO DA CÉLULA    
03/10/2021 | Pra. Keila Tristão 

 

O poder da conversão 

Por que é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim 

como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: "Se você se arrepender, eu o 

restaurarei para que possa me servir; se você disser palavras de valor, e não indignas, será o meu porta-

voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de 

bronze fortificada diante deste povo; lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para 

resgatá-lo e salvá-lo", declara o Senhor. "Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos 

violentos". (Jeremias 15.18-21). 

ESTUDO 
A conversão não é um ato, é um processo: conversão é voltar-se para Deus. Reoriente a 

sua vida, todas as áreas dela, para Deus porque não existe vida fora dele. (Pergunta 1). 

Conversão não é só para o ímpio: “Se eu sou alguém que conhece a Deus, então eu sou 

convertido”, mas esse texto prova o contrário porque Jeremias via Deus como uma fonte que secou. 

(Pergunta 2). 

Conversão é diferente de redenção: A conversão é um processo na nossa vida (2 Coríntios 

5.17). O que muda na conversão é você e suas atitudes, não a dos outros. Viva uma vida que produz 

frutos dignos de arrependimento. Muitas pessoas entendem o conceito de redenção e poucas 

entendem o conceito de conversão e, por isso, permanecem com a mesma velha vida e os 

mesmos velhos costumes. (Pergunta 3,4). 

 “Você não sabe o que eu passei, por isso eu sou assim”, isso explica, mas não justifica. 

Não utilize as feridas do passado para não entrar numa nova vida e ter uma nova atitude. (Efésios 

4.17-31). (Pergunta 5). 

 É o arrependimento que te coloca no caminho da conversão. O remorso você sente a 

culpa, mas não muda. Por causa do prazer do pecado, por vezes, nós não nos arrependemos e 

apenas sentimos remorso. Abandone seu passado, se arrependa e permita que Deus restaure a 

sua vida. Deus nos abençoou com uma nova natureza, não tente voltar para a velha natureza, 

ela não cabe mais em você. (Pergunta 6). 

PERGUNTAS 
1. O que você entende como conversão?  

2. Qual é a diferença entre conversão e redenção? 

3. Você tem esperado a mudança nos outros ou está buscando ser a mudança no 

ambiente ao seu redor?  

4. Você tem trilhado o caminho da redenção e buscado ser como Jesus?  
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5. Você costuma se apoiar em algum momento do seu passado para fazer dele uma 

desculpa que justifique suas atitudes?  

6. Com que frequência você olha para o seu passado, para sua velha natureza, e sente 

saudade de como as coisas costumavam ser? O que você faz quando isso acontece?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).  
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.  
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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