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METANOIA II 
 

 

Min. Pr Enoque M. Pedroso 

 
REFLEXÃO 
O título da nossa lição é uma palavra grega que significa mudar o pensamento, mudar de idéia. A 
primeira tradução da bíblia foi a Versão dos LXX ou Septuaginta. O Velho testamento foi traduzido 
do hebraico para o grego. Isto aconteceu antes do nascimento de Jesus. Quando Jesus esteve na 
palestina, a língua popular era o grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito na língua grega. 
Esta palavra METANOIA tem um grande significado para nós cristãos. 

Romanos 12:2 

A mudança dos pensamentos ou da mente produz em nós uma nova vida. Esta mudança 
acontece a partir do momento que começamos a viver com Cristo. Viver com Cristo quer dizer 
viver com ELE em nós, dentro de nós, no nosso coração. Desta forma tudo o que fizermos terá de 
passar pela aprovação dEle. A nossa consciência que é um atributo do espírito, estará vivificada, 
ela acusará quando alguma coisa estiver errada, quando o nosso espírito estiver vivificado por 
Cristo e Ele habitando em nós as mudanças começarão a ser notadas em nossa vida.  

Não tem como viver com Cristo sem que as pessoas ao nosso redor comecem a notar a diferença 
em nossa vida. É impossível mudar a mente sem que as ações sejam mudadas também. 

Então a mudança da mente, a renovação do nosso entendimento, produzirá novas ações no dia a 
dia, pois Jesus disse que é do coração que sai as coisas que fazemos ou dissermos. O coração 
neste texto quer dizer exatamente os nossos pensamentos o que dirige a nossa vida.  

“Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é 
do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades 
sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique 
impuro. ” (Mateus 15:18-20a) 

Devemos deixar Deus mudar a nossa mente. Devemos pensar diferente do que o mundo pensa. 
Esse é o desafio! E sabe como mudaremos a nossa mente? Como se começa esta mudança, esta 
metanoia? O que eu faço para deixar Deus mudar a minha mente? Simples. Você precisa ler 
Hebreus 4:12. Ali está o agente transformador de pensamentos: A palavra de Deus. 

Pense nisso e até o próximo estudo! 

 

Ponha em discussão: 

 Ore pedindo a Deus que renove a sua mente, mudando o seu pensamento! 
 

 Faça da sua família, uma igreja! 
 

 

Agenda da Comunidade: 
 

 25 de Novembro - Quarta-feira - 19:30 - Culto da Vitória em Taquara no Instituto Vitória. 
 

 29 de Novembro - Domingo - 20:00 - Reunião de Santa Ceia e Louvor, não falte! 
 

 ORGANIZE-SE: Festa anual CVA em 13 de dezembro - convide amigos, vizinhos, etc. 
 

 
 
 
 

Acesse o novo site do Sítio Vitória: www.sitiovitoria.com 


