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Uma simples lagarta... Quantas vezes passamos por uma 

lagarta e sequer a notamos. Rotuladas por muitos como feias 

e repugnantes, elas são apenas uma fase do desenvolvimento 

das tão admiradas borboletas. Provavelmente, você sorriu ao 

ver uma borboleta cruzar seu caminho, quem sabe até imagi-

nou como seria maravilhoso voar como elas. Mas, para chegar 

a este estágio, o pequeno ser passou por várias transformações 

ao longo da vida.

A metamorfose da borboleta nos mostra o quão maravilhosa 

pode ser a transformação de uma vida. Este processo é dividido 

em quatro fases: ovo, larva ou lagarta, pupa ou crisálida, e está-

gio adulto. No estágio larval, ela se alimenta de partes da planta 

e acumula uma reserva de energia necessária para a terceira 

fase, a crisálida. Neste estágio, ela fica em repouso, envolta por 

um casulo feito de fios de seda; seu corpo será totalmente trans-

formado, até que a borboleta esteja completamente formada.

Podemos fazer uma analogia da nossa caminhada cristã 

com a metamorfose da borboleta. Quando decidimos entre-

gar a nossa vida a Jesus, uma verdadeira transformação foi 

iniciada. Não tínhamos nenhum valor para o mundo, éramos 

desprezíveis e sujos por causa do pecado, despido de qual-

quer beleza espiritual. Depois do real encontro com Cristo, 

fomos alcançados por Sua graça salvadora, Seu infinito amor 

nos transformou e nos deu vida, pois Ele é o caminho, a Ver-

dade e a Vida (Jo 14.6). 

Fomos moldados pela Verdade para que fôssemos verdadei-

ramente libertos, pois está escrito: “E conhecereis a verdade, e 

a verdade vos libertará”, Jo 8.32. O Espírito Santo agiu de dentro 

para fora, enchendo-nos do Seu poder. Vivenciamos uma nova 

vida cheia de aprendizado e experiências com Deus. 

Essa metamorfose nem sempre é fácil, talvez tenha sido um 

processo doloroso para muitos, mas a certeza de que Cristo é 

o único caminho nos fez perseverar. Agora transformados, po-

demos testemunhar o amor de Deus através do que Ele fez em 

nossa vida. Antes éramos escravos do pecado, vivíamos sem 

esperança de tempos melhores e hoje somos salvos, livres as-

sim como as borboletas, e podemos influenciar o mundo com 

a beleza de Cristo refletida em nós. Façamos a diferença na vida 

de alguém por meio da Palavra de Deus, proporcionando ao 

nosso próximo à oportunidade de conhecer a Cristo. Devemos 

colocar em prática o ide do Senhor e levar o Evangelho aos 

quatro cantos da Terra com alegria a fim de resgatar almas para 

o Reino de Deus, pois a mudança que aconteceu em nosso inte-

rior precisa transbordar, fluir para que outros sejam impactados 

e transformados pela Palavra de vida.

Existem muitas outras borboletas enclausuradas em casulos 

de morte esperando apenas uma palavra para conhecer a es-

sência de Cristo e assim iniciar sua metamorfose espiritual.

Libertemos borboletas, fomos transformados para transfor-

mar!
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