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Marca 4 – Conversão 

“A média de divórcios na convenção 

Batista do Sul dos EUA é a mesma 

média nacional” 

 

“Nossas igrejas se parecem mais 

com clubes e instituições sociais do 

que com assembléias de pessoas 

verdadeiramente regeneradas” 

Mark Dever 



Marca 4 – Conversão 



Marca 4 – Conversão 

Atos 14:15  Senhores, por que fazeis isto? Nós 

também somos homens como vós, sujeitos aos 

mesmos sentimentos, e vos anunciamos o 

evangelho para que destas coisas vãs vos 

convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a 

terra, o mar e tudo o que há neles; 

Paulo e Barnabé, após terem curado um coxo em Listra.. 



A grande mudança - conversão 

5 perguntas: 

1. É necessária? 

2. É possivel? 

3. De que mudança necessitamos? 

4. O que esta mudança envolve? 

5. Como acontece essa grande mudança? 



A conversão é necessária? 

Efésio 2:1 e Romanos 3:9-20 mostram isso 

 injustos, mortos, pecadores, sem temor 

de Deus, carnais, corruptos. 

 

 
Necessitamos DESESPERADAMENTE de 

mudança interior, de uma nova força vital 

(vida), novo rumo, nova direção 



“Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o SENHOR 

Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas 

em que o perverso se converta do seu caminho e 

viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos 

maus caminhos; pois por que haveis de morrer, ó 

casa de Israel?” (Ezequiel 33:11 RA) 

 

Atos 3:19  Arrependei-vos, pois, e convertei-vos 

para serem cancelados os vossos pecados, 

A conversão é necessária? 



Mateus 18:3  E disse: Em verdade vos digo que, 

se não vos converterdes e não vos tornardes 

como crianças, de modo algum entrareis no 

reino dos céus. 

A conversão é necessária? 



A conversão é realmente possível? 

A auto-transformação é possível?  

Auto-purificação e auto-realização?  

Algo psicológico,  algo do nosso potencial? 

É possível, não por nós, mas vindo de fora de 
nós. Para nós é impossível mas não para 
Deus. 

Jeremias 13:23  Pode, acaso, o etíope mudar a sua 

pele ou o leopardo, as suas manchas? Então, poderíeis 

fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. 



A conversão é realmente possível? 

Atos 9:35  Viram-no todos os habitantes de 

Lida e Sarona, os quais se converteram 

ao Senhor. 

 

Atos 11:21  A mão do Senhor estava com 

eles, e muitos, crendo, se converteram ao 

Senhor. 



De que mudança necessitamos? 

Abdicar de que somos donos de nós mesmos, senhores 

do nosso destino, para admitir que precisamos de 

reorientação, em direção ao Reino de Deus. 

Assentimento mental? 

Não somente, mas envolve tanto a mudança do 

coração como o crer e confiar somente em 

Cristo, e em sua Palavra. 



O que esta mudança envolve? 

 

 
Resolução moral? 

Não é o desenvolvimento da sua própria 

moralidade e justiça, mas a inputação de uma 

nova justiça. 

Praticar Boas-obras? 

Não somente, mas envolve tanto a mudança do 

coração como o crer e confiar somente em 

Cristo, e em sua Palavra. 



O que esta mudança envolve? 

 

 

Precisamos nascer de novo!!!! 
[Jesus ensinou isso à Nicodemus] 

Deixar de adorar o eu para adorar e focar em 

Cristo, mudar da condição de pecadores para 

perdoados e admitidos no Seu Reino. 

REGENERAÇÃO 

1 Pedro 1:23  pois fostes regenerados não de semente 

corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra 

de Deus, a qual vive e é permanente. 



De que mudança necessitamos? 

“De acordo com [o apóstolo] João, o que é o novo 

nascimento? Não é uma alteração ou adição à 

substância ou às faculdades da alma, e, sim,uma 

drástica mudança operada sobre a natureza 

humana caída, que leva o homem a ficar sob o 

domínio eficaz do Espirito Santo  e o torna sensível 

a Deus, o que ele previamente não era. Não é uma 

mudança produzida pelo próprio homem […] trata-

se de um livre ato de Deus, não provocado por 

qualquer mérito ou esforço humano, por ser 

totalmente um dom da graça divina” 

J.I.Packer 

Livro “ Vocábulos de Deus” - pg137 



Como acontece essa grande mudança? 

Qual é o processo? 

Ouvimos O EVANGELHO 

Deus opera em nós REGENERANDO-NOS 

Respondemos com ARREPENDIMENTO e FÉ 



Como acontece essa grande mudança? 

DEUS OPERA ESTA FÉ EM NÓS 

 

 “ Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo 

porei dentro deles; tirarei da sua carne o 

coração de pedra e lhes darei coração de 

carne;” (Ezequiel 11:19 RA) 



Como acontece essa grande mudança? 

 “ Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me 

enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei 

no último dia.” (João 6:44 RA) 

O que é preciso? Invocar o nome do Senhor. 

E quem invoca? Aqueles que ele mesmo 

chama! 

Não fazemos nada? Fazemos Tudo? 



Como acontece essa grande mudança? 

 Soberania de Deus na salvação 

 “ Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e 

glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos 

os que haviam sido destinados para a vida 

eterna.” (Atos 13:48 RA) 

 

 “ Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, 

vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava; 

o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas 

que Paulo dizia.” (Atos 16:14 RA) 



Como acontece essa grande mudança? 

 Soberania de Deus na salvação 

Exemplos: Paulo, Cornélio, Lidia… William 

Perkins, John Bunian, Lutero, Agostinho, 

Spurgeon, John Newton(traficante de 

escravos)   



Como acontece essa grande mudança? 
 Confissão de Fé de New Hampshire, Art 8 

“Cremos que o arrependimento e a fé são deveres 

sagrados, e também graças inseparáveis, operando 

em nossa alma pelo Espirito regenerador de Deus; 

pelo que sendo profundamente convencidos de 

nossa culpa, perigo e incapacidade, e do caminho da 

salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com 

contrição, confissão e súplica por misericórdias não 

fingidas; ao mesmo tempo recebemos genuinamente 

o Senhor Jesus cristo como nosso Profeta, Sacerdote 

e Rei, e confiando nEle somente como único e todo-

suficiente salvador” 



O que compete a Igreja? 

Pregar a mensagem 

Orar 

Crêr que é Deus quem faz 

Não se preocupar com os resultados 

 

 

Ter salvos verdadeiros, e não falsas 

conversões, que fazem da igreja mais um 

clube social do que uma organismo divino. 



Falsa conversão 

Não somos convertidos a uma religião, a uma pessoa, 

um pastor, ou evangelista. Se for verdadeira, será 

tão somente a Cristo. 

 

Uma consequencia ruim é que, se a igreja entende 

erradamente o que é conversão, tem-se muitos não-

convertidos no meio dos convertidos. 

 

Se evidencia pelos seus frutos.  

 



Tens interesse em lutar contra o pecado? 

Demonstra interesse pela Palavra? 

Busca a Deus em oração? 

Busca a comunhão dos irmãos? 

 

SIM  indica, sinaliza, de que houve conversão. 

Falsa conversão - frutos 



Quais os efeitos na igreja? 

Seriedade com disciplina. 

Exigentes quanto a quem pode participar da ceia. 

Exigentes quanto a quem pode se batizar, não sendo 

apressados, evitando a falsa conversão. 

Exigente e cuidadoso a respeito de receber novos 

membros 

Responsabilidade, encorajamento e repreensão com 

amor são comuns e não extraordinários. 



Video Piper – Teste a si mesmo. 

 



Marca 4 – Conversão (Resumo) 

O que é? 
A compreensão bíblica da conversão reconhece que só Deus 

pode salvar, e que ele salva indivíduos, permitindo-lhes responder à 

mensagem do evangelho através do arrependimento dos seus 

pecados e confiar em Cristo. 

Na conversão, Deus: 

Dá vida aos mortos (ef. 2:5); 

Dá vista aos cegos (2 Co. 4:3-6); 

E dá os dons da fé e arrependimento (Fp 1:29, Atos 11:18). 

Na conversão, as pessoas: 

Arrependem de seus pecados (Mc1:15, Atos 3:19); 

E crêem em Jesus (Jo 3:16, Rm 3:21-26). 



Marca 4 – Conversão (Resumo) 

Onde isso está na Bíblia? 
  

Jesus chamou pessoas para se arrependerem e crer nele (Mc 

1:15).  Ele disse que, se alguém não nascer de novo não pode 

entrar no reino dos céus (Jo 3:1-8). 

 

Ao longo do livro de Atos, os apóstolos chamam as pessoas para 

se converterem de seus pecados e confiarem em Cristo (Atos 2:38, 

3:19-20, 10:43, 13:38-39, 16:31, 17:30). 

 

Muitas epístolas descrevem tanto que nos precisamos se 

arrepender e crer em Cristo quanto a obra sobrenatural de Deus 

para realizar isso (Rom. 6:1-23;. 1 Coríntios 2:14-15; 2 Co4:3-6;. 

Ef. 2:1-10;. 1 Tessalonicenses 1:9-10; 2 Timóteo2:25-26). 



Por que isso é importante? 
  

Esclarece como as igrejas devem exortar os não-

cristãos, elas devem chamar os não-cristãos a se 

arrepender dos pecados e confiar em Cristo. 

  

Ela lembra às igrejas que devem confiar em Deus em 

todos os seus esforços evangelísticos, só ele pode 

dar uma nova vida espiritual. 
 

Marca 4 – Conversão(Resumo) 



Por que isso é importante? 
  

Ela ensina às igrejas a manter uma distinção nítida entre elas e 

o mundo.  

As vidas dos membros da Igreja devem ser marcadas pelo 

fruto da conversão, e as igrejas devem admitir ao batismo e à 

Ceia do Senhor somente aqueles que mostram evidências 

de conversão. 

  

As igrejas devem evangelizar e ensinar sobre a vida cristã de 

tal maneira que a natureza radical da conversão seja 

continuamente enfatizada. 

Marca 4 – Conversão(Resumo) 


