
EDIFICAÇÃO - ESTUDO         O TRATAMENTO DE DEUS PARA O CORAÇÃO.  (Pr. Flávio) 

   Efésios 2:8 a 10                                                                  

Mesmo estando ferido e machucado pela vida, eu preciso deixar que o Senhor sonde o meu 

coração e me trate. Quantas vezes, por sermos cristãos, achamos que não precisamos desse 

cuidado? mas nos enganamos. Deus não nos força a nada. Sou eu quem precisa deixar Deus 

entrar, examinar tudo e tratar o meu coração. O que está dentro do nosso coração é o que 

determina as nossas ações e as nossas atitudes.  Por exemplo:    

     a) O que fazemos sem querer, como: xingar, falar mal do outro, fazer fofoca, não é uma 

atitude isolada e sem querer. 

Só fazemos porque está guardado no nosso coração.   

  b) Estou desanimado. Há algo de errado. O evangelho não traz desanimo, frieza ou 

indiferença, embora traga lutas. 

  c) Ira no trânsito, xingar o outro porque fez uma barbeiragem. (sem querer, é claro). 

   d) Mentir, sempre com a desculpa de que foi por uma boa causa. 

   e) Falta de fé.  Acredito, mas… 

  f) Glutão. Às vezes nós tratamos a ansiedade com comida e esquecemos que glutonaria é 

pecado. 

No nosso íntimo pensamos que não tem problema ser glutão, orgulhoso, fofoqueiro, ansioso, 

vaidoso, vingativo, invejoso....   

Você já viu algum testemunho de alguém que era fofoqueiro e agora não é mais?   

Porque não é normal ver esse tipo de testemunho?  Porque está escondido no coração. 

Embora salvo por Jesus não significa que estou completamente curado. O ato de entregar o 

coração a Jesus e ser batizado não significa que a minha história está toda mudada. Mas é o 

inicio de tudo. Somos crentes, mas precisamos ser tratados. 

O dia em que aceitamos Jesus é o primeiro passo de uma caminhada rumo a SANTIFICAÇÃO. É 

o primeiro passo para ser radicalmente transformado pelo evangelho. O evangelho não é só 

para nos tirar do inferno, mas para nos ajudar a viver aqui na terra .  Há muitos bons crentes 

com hábitos que o coloca em constante derrota. 

O mundo jaz o maligno, quer dizer que: “o mundo está sepultado pelo poder do diabo”. O 

Evangelho não é só para me garantir a vida eterna na presença de Deus, mas também para 

podermos viver uma vida abundante na família, comigo mesmo, com as pessoas que me 

cercam, etc.  Jesus não morreu na cruz para vivermos assim. Deus quer ir bem fundo, no 

interior do nosso coração para limpar, restaurar e libertar. 

O que podemos fazer para que Deus tenha liberdade para agir em nós? 



  a) Devocional  -  Temos que criar o hábito de orar e ler a Bíblia todos os dias (comece com 15 

minutos diários).   

Devemos ter cada vez mais intimidade com Deus. Somente através da nossa conversa diária 

com Deus é que conseguiremos nos mostrar por inteiro para Ele, sem restrições, independente 

de estarmos certos ou errados. 

 b) Identificar o que precisa ser tratado  -   Quanto mais intimidade tivermos com o Senhor 

Jesus,  mais fácil será para identificar onde precisamos do tratamento Dele. 

  c) Se deixar ser tratado por Deus  -  Salmos 51:17.  Devemos orar insistentemente pedindo a 

Deus que nos ajude a abrir  o nosso coração pra que Ele tenha livre acesso para nos tratar. 

Preciso deixar que Deus tire a velha vida e me dê hábitos novos que O agrade. Às vezes não 

percebemos, mas conforme Deus vai nos tratando as pessoas que estão de fora vão 

percebendo a nossa transformação. Quando olhamos pra trás vemos que agora somos outra 

pessoa. 

Conclusão: No texto em que lemos o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios que somos obra 

de arte de Deus. Somos feitos por Deus, para as boas obras. Deus faz obras de arte em nossas 

vidas porque Ele tem um plano certo para cada um de nós.  Deus tira uma vida de cacos de 

desgraça e transforma num vaso novo. As obras não tem a ver com a minha vontade, mas a de 

Deus. As boas obras não nascem de um coração remendado, mas de um coração 

transformado.  Jeremias 29:11. 

Depois dessa transformação não será tão difícil dizer: “ Você me fez isso, mas eu te perdôo”. 

Uma frase como essa não nasce no coração magoado duro ou rebelde, mas no coração 

quebrantado e transformado por Jesus.  Se deixarmos Deus nos tratar viveremos o evangelho 

real. 

 

 


