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INTRODUÇÃO

Quando genuinamente nos entregamos a Cristo e
o recebemos como nosso único e suficiente
Senhor e Salvador, experimentamos o Novo
Nascimento (espiritual) e passamos a ser uma
nova criatura (2ª Cor. 5:17). Conseqüentemente,
nos tornamos pela fé em filhos de Deus (João.
1:12). Agora, como poderemos ser chamados
filhos de Deus com uma mentalidade mundana
ou pervertida (pecaminosa)? Logo, devemos
entender como funciona o processo de
renovação e transformação de vida:



O segredo é nos esvaziar de nós
mesmos, de nossas vontades. (do
EU) e passarmos o controle total de
nossas vidas (mente, vontades), ao
nosso Senhor Jesus. Você já tomou essa
decisão?



Mas lembre-se: O processo é
contínuo e gradativo. Ou seja, não é
num passo de mágica que tudo vai
acontecer. Todos os dias temos uma
batalha travada contra nossa carne
(desejos pecaminosos) e portanto,
devemos resisti-los e vencê-los. Rm. 8:5-
8,13.



Outro grande desafio é crucificar sempre
nossa “carne”. Isto é, não descer da Cruz,
está sempre “matando” os desejos
pecaminosos para agradar a Deus e está de
acordo com sua vontade. Por meio dos
jejuns, renuncia, consagrações,
santificação, certas abstinências, leituras
bíblica etc. Ou seja, não podemos ser
comandados pelos desejos da carne, mas
segundo o Espírito. Leia. 2º Co, 6:9-20.



Deseje ardentemente viver uma vida de

compromisso, santidade e fidelidade a

Deus. Todos em sua volta podem querer

pecar e viver uma vida mundana e devassa,

mas você foi separado por Deus para ser

vaso de honra (2º Tm. 2:20-23) e um

instrumento em suas santas Mãos. Deseje de

todo coração ser um VERDADEIRO

ADORADOR! João. 4:23.



Há dois tipos de 

batalhas na mente que 

travamos diariamente 

enquanto vivermos:



A batalha Interna. O que a Bíblia chama de

concupiscência (cobiça) da carne. Isso tem

haver tanto com o nosso passado

pecaminoso (com o que já fizemos), como

também com as atrações pecaminosas do

presente. Às vezes o maligno pode querer

ressuscitar em nós os PENSAMENTOS e

vontades do velho homem ou velha natureza.

Geralmente isto está relacionado a

problemas sentimentais que envolvem o

CORAÇÃO. Por isso a palavra de Deus já

nos advertia: Prov. 4:23. ; Jr. 17:9. Mt. 15: 19.

Confira: Ef. 4:22. ATENTE BEM PARA ISTO!



A batalha Externa. O que a

Bíblia chama de concupiscência

dos olhos e a soberba da vida. É o

que tem levado muitos para fora da

presença de Deus e viver uma vida

pródiga espiritualmente. 1º Jo. 2:15-

16.



Ambas dão origem a

tentação pelo malígno e

tem levado muitos a

caírem ou apostatarem

da fé. Confira: 1º Tim.

4:1-4.Tiago. 1:12-13.



OBS: Vale ressaltar que o fato de termos

sidos remidos e justificados dos nossos

pecados pelo sacrifício de Jesus, isso não

significa que estamos imune de pecar ou de

cair em tentação. Na verdade, enquanto

vivermos nesse corpo mortal sujeito ao

pecado e nesse mundo pecaminoso,

devemos vigiar constantemente. Pois a

batalha não acabou. Confira:

Mt. 26:41. 1º Pe. 5:8.



Sabendo disso, devemos

conhecer a natureza (mente)

do ímpio e a nova natureza

(entendimento) do novo crente

em Cristo Jesus. Efésios.

4:17-32.



Somente uma mente renovada no PODER da

PALAVRA DE DEUS e pelo ESPIRTO SANTO

é que podemos compreender as coisas de

Deus e assim, teremos a mente de Cristo. 1ª

Co. 2:12-16. É preciso que entendamos que

sem o conhecimento da Palavra de Deus e

sem o Espírito Santo jamais vamos ter uma

mente renovada e uma vida transformada!

Pois é a Palavra que revela quem é Deus, qual

sua vontade para nós, como servi-lo e como

agradá-lo. Vale lembrar, que Deus não

reforma; Deus Transforma! Ou Ele fez ou

não fez.



COMO VENCER A 

BATALHA NA MENTE E 

NO CORAÇÃO? 



Pense naquilo que agrada a

Deus. Fp. 4:8. Você não pode

impedir que um pássaro voe sobre

sua cabeça, mas pode impedí-lo

de fazer ninho sobre ela. Evite os

maus pensamentos.



Fuja da aparência do mal.
1º Tss. 5:22. Inclusive, essa era

uma das grandes virtudes de

Jó que agradava a Deus.
Confira:Jó.1:1



Não dê ocasião as vontades

pecaminosas da carne.
Gl. 5:13. Como: Sites de

relacionamentos da internet que

despertem a velha natureza ou os

apetites carnais... Leituras e jogos

de gênero pecaminoso e lacivos.

Tape as brechas em sua vida.



Frequente assiduamente aos

cultos para adorar e ser

alimentado pela a Palavra de

Deus. Não seja um crente de

aparência ou turista. Que só busca a

Deus em meio as crises ou

necessidades.



Desenvolva o hábito de práticas

devocionais diárias, como:

Orar, louvar, jejuar, ler a Bíblia,

vigiar, ouvir os louvores e cds de
pregações da palavra Deus.



Conversações puras. Porque a

mente também capta as informações que

saem de sua boca. Daí, a importância de

um linguajar santo. 1º Cor. 15:33. Aliáis,

geralmente nossa mente e o nosso

coração, captam as informações do

mundo exterior através dos sentidos:

Visão, audição, olfato, tato, paladar.



Tenha somente amizades edificantes. Já 

sabemos que uma laranja ou uma batata 

podre pode estragar todas as outras se não 

forem removidas em tempo hábil. Da mesma 

forma é um crente rebelde, desobediente, 

contencioso, infiel e mundano, se não for 

tratado, liberto e curado em tempo, poderá 

estragar a vida espiritual de vários outros que 
estão tentando se firmar na igreja.



Principalmente, os novos convertidos, que

são suas vítimas prediletas. Uma das

coisas que mais temos visto nos noticiários

da TV, é a morte de muitos jovens e

adolescente pelo fato de se envolverem com

o mundo das drogas e do crime, por causa de

más companhias. Todavia, dentro das igrejas

também tem acontecido de muitos caírem no

mundo do pecado por causa de amizades

erradas ou relacionamentos fora da vontade
de Deus!



Cuidado com isso, pois “nem todos que

moram em Israel é Israelense”. Ou seja, até

dentro das igrejas há filhos do diabo se fazendo

passar por filho de Deus. Pessoas que foram

enviadas pelo maligno para causar fofocas,

dissensão, contentas, escândalos e fazer desviar

muitos que querem verdadeiramente servir a Deus

(lembre-se da Parábola do joio e do trigo).

Mt.13:38. Será que temos uma mente

(entendimento) de Cristo a pondo de saber

discerni quando é que uma amizade ou namoro é

ou não da vontade de Deus? Você já perguntou

isso para Deus? Você tem submetido seu querer a

vontade de Deus. Ou você é do tipo

“MARIA VAI COM AS O OUTRAS”?



Leituras de bons livros cristãos. Já dizia um
provérbio: “A leitura enobrece o homem” E Deus
diz em Os. 4:6. “O meu povo está sendo destruído
por falta de conhecimento”. E em Mt. 22:29. Diz:
“Errais por não conhecer as Escrituras e nem o
poder de Deus”. Precisamos ler mais para
aprendermos mais. Ficamos sabendo que os
americanos lêem uma média de 05 livros por ano
e você quantos livros tem lido? Você já leu a Bíblia
pelo menos uma vez?



OBS: Há quatro coisas que
dizem quem você é, ou seja,
sobre seu caráter:



1ª. COM QUEM VOCÊ ANDA.



2ª. O QUE VOCÊ FALA.



3ª. COMO VOCÊ SE VESTE.



4ª. OS LUGARES QUE VOCÊ
FREQUENTA.



CARÁTER É:



O conjunto do que você pensa e o hábito do que
você faz. É a soma de tudo o que o homem é, e o
faz sobreviver. Em nosso comportamento e nas
nossas atitudes, revelamos o nosso CARÁTER.
Nosso senhor Jesus disse: “Pelos frutos se conhece
a árvore” Mt. 7:16-17;



RESULTADOS NEGATIVOS DE 
UMA MENTE NÃO 

RENOVADA: 



Meninices comportamentais.



Vida cristã carnal e profana, do jeito
que o malígno gosta.



Desnutrição e anemia espiritual.



Inconstância na fé e na igreja.
ficar de um lado para o outro. Ou seja, a 

pessoa não se firma em lugar algum.



Falta de compromisso com 
Deus e sua obra.



Hiper-sensibilidade emocional 
(casca de ovo). Que por qualquer 
motivo banal, a pessoa quer ou 

ameaça sair da igreja.



Infidelidade nos dízimos e ofertas;
Bem como, deslealdade para com 
Sua igreja e seu pastor.



Amor e apego aos bens matérias e
aos prazeres mundanos mais do
que a Deus e as coisas espirituais.



Vida de decepções e 
derrotas constantes.



Presa fácil dos rebeldes, falsos 
profetas e falsas doutrinas.



Fica sem cobertura espiritual.



Sem autoridade espiritual



Opressão maligna.



Quedas e derrotas constantes.



Ignorância quanto a Palavra e 
a vontade de Deus.



Vida cristã vazia da presença 
do Espírito de Deus. 
Tornando-se frio, mecânico e 
crítico.



Despreparo espiritual para o 
arrebatamento da igreja.



RESULTADOS 

POSITIVOS DE UMA 

MENTE RENOVADA:



Maturidade cristã.



Temor a Deus.



Vida de espiritualidade
(oração e adoração).



Amor prioritário a Deus 

e sua obra.



Vida de santidade e 

devoção a Deus.



Vigilância contínua.



Quebrantamento de espírito.



Amor ao próximo.



Autoridade espiritual.



Intimidade com Deus 
(experiências constantes)



Bençãos sem medidas.



Desprendimento das 
coisas materiais. 



Dedicação ao Reino de Deus



Desejo ardente de conhecer 

a Palavra Deus.



Vida de vitórias constantes.



Prosperidade material



Submissão e obediência.



Fidelidade e lealdade a Deus e 

aos seus líderes.



Constância (firmeza) na 

presença e na casa de Deus



Vontade de ganhar almas 
para Deus.



Desejo profundo de 

crescimento espiritual



Proteção contra os falsos 

profetas e falsas doutrinas. 



Vive em novidade de Vida. 
Conseqüentemente, 

uma vida transformada e 

cheia do Espírito Santo.



Conclusão:



A vida cristã é um processo 

gradativo de constantes 

aprendizados e experiências com 

Deus. Portanto, podemos afirmar 

que estamos numa escola contínua 

de crescimento. Por que antes de 

crescermos para cima, 

primeiramente devemos crescer 
para baixo”



Por: Pr. Gilman T. Menezes



A TODOS UM RICO E ABENÇOADO DOMINGO

CHEIO DE AMOR, PAZ, CURA E RENOVAÇÃO ESPIRITUAL !


