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Introdução



A mensagem do 
Senhor Jesus impõe 
a obrigatoriedade de 
mudança de vida do 

verdadeiro crente.



Assim, eu lhes digo com 
a autoridade do Senhor: 
não vivam mais como os 

gentios, levados por 
pensamentos vazios e 

inúteis.
Ef 4.17



Todavia, não foi 
assim que vocês 
aprenderam de 

Cristo. 
Ef 4.20



De fato, vocês ouviram 
falar dele, e nele foram 
ensinados de acordo 
com a verdade que 

está em Jesus.
Ef 4.21



Paulo nos dá o passo 
a passo da 

transformação 
planejada por Deus 

na vida dos seus 
filhos.



1º Passo: 
Despojar-se do velho homem



Quanto à antiga maneira 
de viver, vocês foram 

ensinados a despir-se do 
velho homem, que se 
corrompe por desejos 

enganosos,
Ef 4.22



Quanto à antiga maneira 
de viver, vocês foram 

ensinados a despir-se do 
velho homem, que se 
corrompe por desejos 

enganosos,
Ef 4.22



Como é feliz aquele que 
não segue o conselho 
dos ímpios, não imita a 
conduta dos pecadores, 
nem se assenta na roda 

dos zombadores!
Sl 1.1



Não é o caso dos 
ímpios! São 

como palha que 
o vento leva. 

Sl 1.4



Por isso os ímpios não 
resistirão no 

julgamento, nem os 
pecadores na 

comunidade dos justos.
Sl 1.5



...o caminho 
dos ímpios leva 
à destruição!

Sl 1.6



Naquele tempo, que 
resultados colhestes? 
Somente as coisas de 

que, agora, vos 
envergonhais; porque o 

fim delas é morte.
Rm 6.21



Quanto à antiga maneira 
de viver, vocês foram 

ensinados a despir-se do 
velho homem, que se 
corrompe por desejos 

enganosos,
Ef 4.22



Quanto à antiga maneira 
de viver, vocês foram 

ensinados a despir-se do 
velho homem, que se 
corrompe por desejos 

enganosos,
Ef 4.22



2º Passo: 
Renovar o entendimento



22 Quanto à antiga 
maneira de viver, 

vocês foram ensinados 
a... 23 a serem 

renovados no modo de 
pensar e

Ef 4



Com eles aconteceu o 
que diz certo adágio 

verdadeiro: O cão voltou 
ao seu próprio vômito; e: 
A porca lavada voltou a 
revolver-se no lamaçal.

2Pe 2.22



22 Quanto à antiga 
maneira de viver, 

vocês foram ensinados 
a... 23 a serem 

renovados no modo de 
pensar e

Ef 4



Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas 

transformem-se pela 
renovação da sua mente, para 

que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a 

boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.

Rm 12.2



Antes, o seu prazer 
está na lei do 

SENHOR, e na sua 
lei medita de dia e 

de noite.
Sl 1.2



Nós, porém, não 
recebemos o espírito do 
mundo, mas o Espírito 

procedente de Deus, para 
que entendamos as coisas 

que Deus nos tem dado 
gratuitamente.

1Co 2.12



O próprio Espírito 
testemunha ao 

nosso espírito que 
somos filhos de 

Deus.
Rm 8.16



E todos nós, que com a face 
descoberta contemplamos a 
glória do Senhor, segundo a 
sua imagem estamos sendo 
transformados com glória 

cada vez maior, a qual vem do 
Senhor, que é o Espírito.

2Co 3.18



Usem o capacete da 
salvação e a espada 
do Espírito, que é a 

palavra de Deus. 
Ef 6.17



3º Passo: 
Revestir do novo homem



Quanto à antiga 
maneira de viver, 

vocês foram 
ensinados a... 

Ef 4.22



a revestir-se do novo 
homem, criado para ser 
semelhante a Deus em 
justiça e em santidade 

provenientes da 
verdade.

Ef 4.24



a revestir-se do novo 
homem, criado para ser 
semelhante a Deus em 
justiça e em santidade 

provenientes da 
verdade.

Ef 4.24



Velho homem Novo homem 

Despojar Reves1r 

Se corrompe, é decrépito Semelhante a Deus 

Concupiscência Jus1ça e san1dade 

Engano Verdade 



DRR 
A fórmula transformadora



Porque Deus nos 
escolheu nele antes da 
criação do mundo, para 

sermos santos e 
irrepreensíveis em sua 

presença.
Ef 1.4



a qual ele derramou 
sobre nós com toda 

a sabedoria e 
entendimento.

Ef 1.8



Oro também para que os 
olhos do coração de vocês 
sejam iluminados, a fim de 

que vocês conheçam a 
esperança para a qual ele os 

chamou, as riquezas da 
gloriosa herança dele nos 

santos
Ef 1.18



Porque somos criação de 
Deus realizada em Cristo 

Jesus para fazermos boas 
obras, as quais Deus 

preparou de antemão para 
que nós as praticássemos.

Ef 2.10



Oro para que, com as 
suas gloriosas riquezas, 

ele os fortaleça no 
íntimo do seu ser com 
poder, por meio do seu 

Espírito, 
Ef 3.16



para que Cristo habite 
em seus corações 

mediante a fé; e oro 
para que vocês, 

arraigados e alicerçados 
em amor, 

Ef 3.17



possam, juntamente 
com todos os santos, 

compreender a largura, 
o comprimento, a 

altura e a 
profundidade,

Ef 3.18



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 

conhecimento, para 
que vocês sejam 
cheios de toda a 

plenitude de Deus.
Ef 3.19



Não se embriaguem 
com vinho, que leva à 

libertinagem, mas 
deixem-se encher 

pelo Espírito,
Ef 5.18



E ele designou alguns 
para apóstolos, outros 
para profetas, outros 
para evangelistas, e 

outros para pastores e 
mestres,

Ef 4.11



com o fim de 
preparar os santos 

para a obra do 
ministério, para que o 
corpo de Cristo seja 

edificado, Ef 4.12



Conclusão: 


