
 

 

 

COMO TRANSFORMAR MINHA MENTE? 
 

Nessa semana continuamos a nossa série. E 

nada melhor do que recapitularmos a ideia principal: 

a conversão em Cristo que significa um novo 

nascimento. Semana passada, falamos em nosso GF 

de que não existe mudança de vida longe de Deus. Ir 

em um GF ou ter amigos crentes, é ótimo, mas só 

isso não basta. Só Deus pode mudar a vida de uma 

pessoa. Quanto mais perto de Deus, mais 

transformados seremos. Precisamos de Deus 

diariamente. Não há atalhos! 

E hoje vamos falar sobre a transformação da 

mente, ou seja, a transformação da nossa maneira de 

pensar. Já lemos anteriormente em Rm 12:2, mas 

vale a pena lermos novamente: “Não se amoldem ao 

padrão deste mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus”. A partir desse versículo vemos 

que existiam boas razões para o Apóstolo Paulo ter 

afirmado que precisamos renovar a nossa mente. As 

principais são: 

1) OS NOSSOS PENSAMENTOS 

CONTROLAM A NOSSA VIDA: a mais simples 

ação sempre se origina em um pensamento, tanto 

para o bem quanto para o mal. Provérbios 4.23 

afirma: “Tenha cuidado com o que você pensa, pois 

a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos”. Como 

nossos pensamentos são importantes! Os 

pensamentos que aceitamos em nossa mente irão, 

provavelmente, moldar a nossa vida, para o bem ou 

para o mal. 

2) A NOSSA MENTE É UM CAMPO 

FÉRTIL PARA O PECADO: todo pecado começa 

com uma tentação e toda tentação começa em nossa 

mente, nos nossos pensamentos. Ira, inveja, mágoa, 

desejo, tudo acontece primeiramente em nossa mente. 

Em Romanos 7:22-23 diz: “Pois, no íntimo do meu 

ser tenho prazer na lei de Deus; mas vejo outra lei 

atuando nos membros do meu corpo, guerreando 

contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro 

da lei do pecado que atua em meus membros”. Há 

uma batalha em nossa mente. 

Às vezes somos conscientes disso, outras 

vezes não. É uma batalha muito forte porque a nossa 

mente é o nosso maior patrimônio, o nosso maior 

bem. Satanás e o mundo querem controlar a nossa 

mente, porque quem controlar a nossa mente, 

controla também a nossa maneira de agir.  

 

 

Por isso precisamos aprender a cuidar da 

nossa mente e dos      nossos pensamentos. 

3) A NOSSA MENTE É A CHAVE PARA 

TERMOS PAZ E ALEGRIA INTERIOR: a Bíblia 

diz em Romanos 8:6 que: “Quem vive segundo a 

carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; 

mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente 

voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade 

da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é 

vida e paz”. Paulo diz que uma mente descontrolada 

leva à morte! Uma mente não controlada sempre leva 

ao estresse, à pressão, às preocupações exageradas, 

aos conflitos, à exaustão. Uma mente controlada é 

vida e conduz à paz, confiança, força, serenidade e 

segurança. 

Precisamos transformar os nossos 

pensamentos se desejamos experimentar a vida 

abundante e plena que Deus nos prometeu. Muitas 

pessoas infelizmente ainda não experimentam vida e 

paz porque não aprenderam a lidar com suas mentes. 

Apenas nós mesmos é quem podemos gerenciar 

nossos pensamentos. Na verdade, ninguém mais 

pode. Satanás não pode controlar nossos 

pensamentos. Ele pode sugerir pensamentos, mas ele 

não pode controla-los. Nós podemos fazer essa 

mudança. Existem três pilares fundamentais para se 

transformar a maneira de pensar. Estas escolhas são: 

I. Nós precisamos alimentar a nossa mente 

com a verdade 

II. Nós precisamos deixar a nossa mente livre 

de pensamentos destrutivos 

III. Nós precisamos focar a nossa mente nas 

coisas de Deus. 

Hoje vamos falar apenas sobre a primeira 

escolha. Se quero transformar a minha mente e ter 

uma mente saudável, tenho que alimentar a minha 

mente com a verdade. Precisamos alimentar a nossa 

mente com a verdade e não com os venenos e toxinas 

da mentira. O que está em nossa mente guiará as 

nossas decisões. A Bíblia afirma em João 8.32 que: 

“E conhecerão a verdade, e a verdade os 

libertará”. 

CONCLUSÃO: a maneira mais poderosa 

para experimentarmos uma radical transformação em 

nossa maneira de pensar é alimentá-la diariamente 

com a Palavra de Deus, que é a verdade. Mantenha 

sua mente firme na Palavra de Deus. 

  

SEMANA 17 À 23 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

Versículo da Semana: “E conhecerão a 

verdade, e a verdade os libertará”.  

João 8:32 


