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SOB NOVA DIREÇÃO LIÇÃO 3
Mudando a maneira de pensar

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus; este é o culto racional de vocês. 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.” (Romanos 12.1-2)

A NECESSIDADE DE PENSAR DIFERENTE

Nesta semana, vamos continuar a série baseada em Romanos 12.1-2, onde aprendemos que uma vez transformados pelo Espírito Santo estamos Sob Nova Direção. Entretanto, nem todos que se tornam cristãos têm sua vida transformada. Em muitos
casos, os sofrimentos e as lutas do passado voltam como um fantasma. Estar Sob nova direção é estar sob um novo senhorio,
o de Cristo, que nos concederá, através da renovação da nossa mente, um novo modo de viver.

NOSSOS PENSAMENTOS CONTROLAM A NOSSA VIDA

Mesmo a ação mais simples se origina em um pensamento. Provérbios 4.23 diz: “Tenha cuidado com o que você pensa, pois
a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos” (NTLH). Como nossos pensamentos são importantes! São eles – e não os sentimentos – que articulam nossas decisões e, assim, moldam a nossa vida, para o bem ou para o mal. Por isso, eles precisam
ser renovados a todo tempo.

NOSSA MENTE É O CAMPO DE BATALHA PARA O PECADO

O pecado começa com uma tentação, e toda tentação começa na mente, com um pensamento. Não se trata de algo que vem
de fora, mas de uma disputa interna em que nossa natureza humana milita contra nosso espírito pelo controle do nosso centro
de comando. Paulo explica isso muito bem em Romanos 7.22-23: “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.” O desejo de servir a Deus não é suficiente para sermos transformados, quando não
estamos completamente submetidos, em tudo, ao governo de Cristo. Não podemos negligenciar o fato de que há uma batalha
sendo travada em nossa mente.

É NA MENTE QUE A PAZ E A ALEGRIA COMEÇAM

Dominar os pensamentos que nos dominam é o início de um processo que vai gerar paz e alegria interiores. A Bíblia diz em
Romanos 8.6: “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.” Uma mente desgovernada, sem a direção de Cristo, é refém do estresse, do medo, das preocupações, das frustrações,
do cansaço. Mas uma mente renovada pelo entendimento da Palavra produz confiança, vigor, serenidade e segurança. Por isso,
não podemos conformar nossos pensamentos aos padrões de raciocínio deste mundo, mas confrontá-los e, assim, renová-los.

PARE, PENSE E DECIDA MUDAR A MANEIRA DE PENSAR

Mudar a maneira de pensar é um exercício, um exercício de submissão acima de tudo. Exercício este que é fruto de uma mente
obediente a Cristo, como nos explica o apóstolo Paulo: “As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de
Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.” (2 Coríntios 10.4-5). A nossa salvação, que nos legou uma nova direção, foi de uma vez por todas. Mas a renovação da nossa mente precisa ser diariamente, decidida e realizada.

Momento Evangelístico

Ore e peça à sua célula que ore pelo seu alvo evangelístico,
seu EU+1, e descubra algo que ele(a) goste.

