
METAMORFOSE 

Romanos 12.1-2 

Introdução 

Ao processo de transformações, desde um ponto interior e primitivo, os ovos, depois pequenas lagartas, até 
outro ponto superior e desenvolvido, as borboletas, a ciência chama de metamorfose. 

O vocábulo metamorfose é uma transliteração do grego metamorphoo, traduzido para o português como 
“transfigurar-se” nas narrativas da transfiguração (Mt 17.2; Mc 9.2). O único outro lugar onde aparece no Novo 
Testamento é 2 Coríntios 3.18, referindo-se aos crentes “transformados” na imagem do Filho “de glória em glória” 
pela operação do “Senhor, o Espírito”.  

Foi usado por Paulo em Romanos 12.2, onde foi traduzido para “transformai-vos”. Poderia ser traduzido 
também para “metamorfoseai-vos” ou “passai pela metamorfose”. A ideia é a mesma da ilustração sobre as 
borboletas. 

A metamorfose é o desenvolvimento da salvação. 
 

1. Definição da metamorfose: a santificação da vida  

A metamorfose na vida do salvo é aquela série de mudanças morais e espirituais que 
se processa na vida do crente, desde a primeira, a grande e a mais importante mudança, 
que é o novo nascimento, até à morte física.  

A metamorfose, quando normal na vida do crente, depende de uma série de fatores. 
A metamorfose leva o salvo à frutificação, à produção do fruto do Espírito (Jo 15.1-9; Gl 
5.22,23). 

 

2. O fracasso da metamorfose: a esquematização com o mundo 

Por que tantos crentes não passam pela metamorfose? A resposta está no próprio 
texto. Paulo disse: “Não vos conformeis com este século”. Não se deixem moldar 
segundo o padrão desta era má. A palavra grega para “não vos conformeis” é 
“susquematizeste”, de onde vem a palavra “esquema”, uma transliteração do grego 
para o português. 

A ideia aqui é a de que o mundo tem um esquema de vida e que o crente não pode 
viver dentro ou conformado nele. 

 

3. O processo da metamorfose: a renovação da nossa mente  

O meio de o crente passar pela metamorfose é a renovação da mente. Isso significa que há 
coisas em nossa mente que devem ser tiradas para dar lugar a outras coisas. Na mente da 
pessoa, antes de aceitar a Cristo, está implantado, gravado, arraigado, o esquema de vida do 
mundo. É preciso renovar a mente, isto é, tirar o esquema do mundo.  

Se desejamos de coração, sinceramente, passar pela metamorfose, precisamos renovar 
nossa mente com a Palavra de Deus. É o único meio de renovação.   

 

4. A finalidade da metamorfose: experimentar a vontade de Deus 

A finalidade, portanto, é experimentar a vontade de Deus. Paulo 
classifica esta vontade de “boa”, “agradável” e “perfeita”. Quem não passa 
pela metamorfose não experimenta essa vontade de Deus.  

Muitos crentes perguntam como é possível saber a vontade de Deus 
para uma série de coisas na vida. A resposta é a metamorfose. Se alguém 
deseja ser guiado pelo Espírito Santo dentro da vontade perfeita de Deus, 
só precisa passar pela metamorfose. Ele próprio ficará admirado do que 
Deus fará. 

 

Conclusão 

Há quanto tempo você é salvo? Sua metamorfose é proporcional ao tempo de vida cristã? Você tem vivido a 
vida no plano de Deus? Conforme os princípios bíblicos? Você ama realmente a Deus? Ama a sua Palavra 
profundamente? Quantas vezes já leu a Bíblia inteira? Sua vida é uma bênção? Tem ganhado almas para Cristo? 
Seu testemunho é brilhante? 

Você tem vivido no esquema do mundo? 
Meu irmão, entregue-se a Deus completamente. Abra seu coração para Cristo. Comece a nova vida em Cristo 

e você terá vida abundante. Assim é que você desenvolve sua salvação. 
 

(Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 09/02/2018, na Primeira Igreja Presbiteriana de 
Indaiatuba) 


