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Lição 12: Fazendo a vontade de Deus

Transformação completa.
Metamorfose tem o significado de mudan-

ça completa, ou seja, é a transformação de 
uma forma em outra. Na natureza podemos 
observar o processo de metamorfose em 
alguns anfíbios e insetos. Onde o indivíduo 
tem um forma no início da vida e quando 
adulto, esta forma torna-se totalmente di-
ferente da inicial, como é o caso das bor-
boletas. O processo de transformação das 
borboletas é completo e segue algumas fases 
diferentes: ovo, larva, pupa e adulto. Dos 
ovos das borboletas, saem as larvas, e nesta 
fase o inseto tem forma totalmente diferente 
da fase adulta. Eles se rastejam, tem corpo 
alongado e alguns seguimentos de onde 
surgem a patas. Durante a fase de lagarta o 
inseto come ativamente as folhas das árvo-
res, pois precisa acumular energia para sua 
sobrevivência na próxima fase de desenvol-
vimento. Na hibernação começa ser formada 
crisália que envolve todo corpo da lagarta. 
Este período é conhecido como pupa. A 
borboleta não se alimenta mais até que seu 
corpo se torne adulto. Passados alguns dias 
o inseto sai de dentro do casulo tomando 
sua forma adulta.  Nesta fase a borboleta 
tem a forma totalmente diferente da inicial, 
agora asas lindas e coloridas fazem parte 

do seu corpo. Ela não mais 
rasteja, voa.

A transformação da borboleta serve 
para exemplificar a diferença que Cristo faz 
na vida daqueles que o servem. Quando 
o aceitamos passamos por um processo 
semelhante ao da borboleta. Pois a trans-
formação vivida por nós, deve ser visível 
a todos. Para que isso ocorra ela precisa 
acontecer de dentro para fora, “Fui cru-
cificado com Cristo. Assim, já não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida 
que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no 
filho de Deus, que me amou e se entregou 
por mim”, Gl 2.20. 

  Quem escolhe viver no pecado rasteja 
aos pés de satanás, mas aqueles se propõem 
a viver uma vida verdearia diante de Deus, 
passam pela metamorfose de Cristo deixan-
do o velho homem para traz e adquirindo 
um estilo libertador de vida. “Para que, 
sendo justificados pela sua graça, sejamos 
feitos herdeiros segundo a esperança da vida 
eterna,” Tito 3.7. Aquele que é alcançado 
pelo poder da graça de Deus, passa pela 
transformação espiritual e por opção aban-
dona tudo que tiver relação com vida antiga 
para viver novidade de vida com o Senhor.
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