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A transformação química, ou fenômeno quími-
co, ocorre quando a natureza ou a composição da 
matéria é alterada. Nesse caso, as partículas iniciais 
(que podem ser moléculas, átomos, aglomerados 
iônicos, íons etc.) são como que desmontadas, e 
seus átomos se rearranjam, montando novas mo-
léculas, aglomerados, átomos e íons, isto é, novas 
substâncias. Essa transformação é chamada de 
reação química. 

O que chama a atenção em uma reação quí-
mica é que os elementos, quando separados e 
misturados, formam novas reações. Por exemplo: 
quando o álcool começa a queimar, ele sofre uma 
reação química com o oxigênio do ar (O2) e muda 
sua composição, deixando de ser etanol (C2H6O). 
O oxigênio também deixa de ter sua composição 
inicial, originando novas substâncias, que são o 
dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O). Quan-
do separados, esses elementos originam novas 
reações. Mas elas só terão a composição original 
se, na reação, estiverem contidos esses mesmos 
elementos. Ou seja, o etanol precisa ter em sua 

composição: C2+H6O. Separados, eles originam 
novas reações.

Imaginemos que a missão de pregar o Evangelho 
de Cristo seja uma reação química dada a cada um 
de nós. A missão instituída por Deus é exclusiva, e 
não pode ser separada ou alterada. Qualquer influ-
ência nos componentes da fórmula original provo-
cará alteração no propósito pensado por Deus.

Este foi um exemplo prático para que pos-
samos compreender como a missão pessoal 
precisa estar diretamente alinhada ao propósito 
divino. Se eu começo a adicionar elementos que 
não foram determinados pelo Senhor, estou 
deixando de lado a composição original e dan-
do origem a uma nova. Como evangelistas de 
Cristo, precisamos compreender que só existe 
uma única fonte capaz de convencer o pecador e 
levá-lo ao arrependimento: o Espírito Santo. Para 
isso, é necessário estar de acordo com a Palavra 
de Deus, para que possamos pregar o Evangelho 
genuíno ensinado por Jesus. Nessa reação, não 
cabe alteração.

A REAÇÃO QUÍMICA

8
Lição Nada separa o missio-

nário da sua missão

 https://brasilescola.uol.com.br/

Fonte Consultada:


