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II. Deve haver um desejo de mudar para glorificar a Deus e essas mudanças serão 

bíblicas. 

 

Você foi divinamente capacitado para mudar, para ser santo, para viver a vida que Deus o chamou 

para viver! “Louvado seja o Senhor!” 

Frequentemente, quando as pessoas vêm a igreja com um problema, seu objetivo é se sentir 

melhor. Eles acreditam erroneamente que, se saírem do culto sentindo-se melhor, foi um sucesso. 

Quando esse é o motivo, muito frequentemente os problemas que os levaram ao cristianismo 

reaparecem e sua tristeza se torna desesperadora. Isso ocorre porque o objetivo da pessoa está 

errado. O objetivo de todo cristão deve ser a mudança, mas não a mudança nas circunstâncias ou 

nos sentimentos. O objetivo do cristianismo é uma mudança no nível do coração que produza uma 

vida que glorifique a Deus. Isso significa que as prioridades de Deus se tornam suas prioridades. 

O que Ele diz em Sua Palavra é importante para Ele e se torna importante para você. 

 

Essas mudanças ocorrem no homem interior antes de serem evidenciadas no comportamento. 

 

Homem Interior / Vida Interior 

 

A Bíblia tem muito a dizer sobre o funcionamento do homem interior e o comportamento 

resultante. Vamos ler algumas passagens para ajudá-lo a compreender o processo de mudança 

bíblica. A primeira é que devemos mudar. 

• Efésios 4:17 

• Romanos 6:12-13  

• Romanos 12:1-2 

A renovação da mente mencionada em Romanos 12: 2 é um aspecto da mudança no coração.  

Ser “transformado” é a palavra grega metamorpho que traduzimos como metamorfose.  

Significa: transformar - mudar, transfigurar, transformar.  

É mais frequentemente comparada à transformação da lagarta em borboleta. 

O teu coração transformou-se na salvação de um coração de pedra que odiava a Deus para um 

coração de carne capaz de amar a Deus (Ezequiel 36:26) e de O servir e adorar. 

Assim como a borboleta de forma alguma se parece com a lagarta, você não deve mais ser  

 

Meus pensamentos, 

meus motivos, 

minhas crenças, 

meus desejos. 

 

    

  

    

   

  

   

Glória de Deus, 

Desejos de Deus 

Prazer de Deus, 

palavra de Deus 

Adoração a Deus. 

 

 



moldado ou parecido externamente com os valores, morais, comportamentos e crenças do mundo. 

Efésios 5:8-9 

Esse tipo de mudança mental só ocorre quando o Espírito Santo muda seu pensamento por meio 

do estudo consistente e da meditação na Palavra de Deus.  

Este tipo de estudo permitirá que você saiba qual é a vontade de Deus para você. 

Romanos 12:2 

Não há passagem melhor para descrever as mudanças que devemos passar do que aquela que 

encontramos começando em Efésios 4:22-24. 

A Nova Versão King James diz desta forma: “Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos 

a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no 

vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus 

em justiça e em santidade provenientes da Verdade.” 

 

O que devemos deixar para trás? 

 

Você os encontrará listados em Gálatas 5:19, Romanos 1:24-32;13:13; 1 Coríntios 6:9-10; 

Colossenses 3:5: 

• Ambição egoísta: pensar em si mesmo antes das outras pessoas. 

• Dissenções: causando problemas. 

• Facções: causando divisões. dividem-se em partes que estão amarguradas e ressentidas com 

o outro com culpas e acusações mútuas, como em uma igreja. 

• Inveja: querer o que outra pessoa tem.  

• Embriaguez: alcoolismo, beber em excesso.  

• Orgias: sexo em grupo. 

• Injustiça: injustiça ou iniquidade em geral. 

• Iniquidade: desejo de prejudicar os outros; malícia; esforçando-se para causar danos a 

outras pessoas. 

• Cobiça: o desejo de obter o que pertence aos outros. 

• Licenciosidade: mal em geral; o ato de fazer o mal, desejo expresso pela palavra “maldade”. 

• Assassinato: a retirada ilegal de uma vida humana, geralmente pensada de antemão com o 

desejo de ver os outros sofrerem. 

• Debate: contenda, disputa, conectado com raiva e zelo acalorado. (Esta contenda e disputa 

viriam, naturalmente, da malícia e da cobiça, etc.) 

• Engano: Isso denota fraude, falsidade. 

• Malignidade: interpretar mal as palavras ou ações de outras pessoas, ou dar a pior 

interpretação sobre sua conduta. 

• Sussurradores: fofoqueiros; aqueles que secretamente e de maneira dissimulada, por meio 

de sugestões e insinuações, depreciam os outros. 

• Fúria: raiva ou animosidades entre facções em conflito, o usual efeito de formar partidos. 

• Conflito: entre facções em contenda. 

• Caluniador: os que caluniam ou falam mal dos ausentes. 

• Odiadores de Deus. 



• Desgraçado: esta palavra denota aqueles que abusam ou tratam os outros com grosseria ou 

desdém. 

• Orgulho: o orgulho é bem compreendido. É uma autoestima excessiva; um conceito 

irracional de sua superioridade em talentos, beleza, riqueza, realizações. 

• Soberbos: aqueles que falam de si mesmos com admiração própria, ou exigem ou se 

apoderam de qualidades que não possuem e nelas se gloriam. Isso está intimamente 

relacionado ao orgulho. 

• Inventores de coisas más: buscando descobrir novos planos para praticar o mal; novos 

dispositivos para satisfazer desejos e paixões; novas formas de luxo e vício, etc. 

• Desobediente aos pais: expressa a ideia de que eles não demonstraram aos pais a honra, o 

respeito e a atenção devidos. 

• Sem compreensão: imprudente ou tolo. 

• Quebradores do pacto: falsos com seus contratos. 

• Sem afeições naturais: esta expressão denota uma falta de consideração afetuosa para com 

os filhos. Refere-se aqui à prática de expor seus filhos ou matá-los - aborto, infanticídio. 

• Impiedoso: destituído de compaixão. 

• Injustos: os injustos; aqueles que fazem injustiça a outros, tentando fazê-lo sob a sanção 

dos tribunais. 

• Efeminado: aplicado à moral; como está aqui, aqueles que são entregues à devassidão e aos 

prazeres sensuais, ou que são mantidos para serem prostituídos para outros. 

• Insultos: palavras grosseiras, ásperas e amargas; aqueles que são caracterizados por abusar 

dos outros, difamando seu caráter e ferindo seus sentimentos. 

• Ladrões: pessoas ávidas de ganho, que oprimem os pobres, os necessitados e os órfãos para 

obter dinheiro. 

• Motim: aquele que carece de moralidade e conduta sexual, festas barulhentas, cenas de 

desordem e sensualidade, que acompanham a vida luxuosa. 

• Embriaguez: tumultos e embriaguez. 

• Comportamento lascivo e imodesto: inclui indulgências ilícitas de todos os tipos, adultério, 

etc. 

• Conflito: contenda invejosa, disputas, litígio. 

• Invejoso: qualquer paixão intensa, veemente, “fervorosa”. 

 

Você tem algum desses pecados em sua vida? 

 

Você pode lutar contra alguns ou muitos desses pecados hoje, mesmo sendo um cristão. Você 

nunca estará completamente livre de todos os pecados enquanto estiver na terra, mas pela graça 

de Deus ao crescer em Cristo, você verá uma diminuição em seus hábitos pecaminosos e um 

aumento no pensamento e comportamento justos. 

Efésios 4:22 nos diz que o velho homem “se corrompe” de acordo com as concupiscências 

enganosas. Nossa carne (velho homem, natureza pecaminosa) estará conosco até o dia em que 

deixarmos esta terra. 

Se for alimentado, continuará a florescer e se tornar mais forte e mais corrupto.  



A carne não se alimenta de bondade; é alimentada por pensamentos e desejos pecaminosos que 

levam a ações pecaminosas. Seus desejos são insaciáveis. 

Uma excelente ilustração de corrupção vem da antiga justiça romana. Quando um homem cometia 

assassinato, um método de punição era amarrar o cadáver da vítima ao assassino. A vítima seria 

amarrada ao assassino pelos pulsos, tórax, pernas e tornozelos para dar o máximo de contato com 

a pele. O assassino teria de carregar sua vítima aonde quer que fosse; não havia como escapar. 

Quando o corpo da vítima começava a se decompor, as moscas se juntaram e os vermes logo 

cobriram o corpo. O ácido da decomposição começaria a comer a pele do assassino, expondo-o à 

infecção das moscas e outros meios. O fedor da carne apodrecida enjoaria o anfitrião, e ele 

imploraria para se livrar dessa tortura. Ele gostaria mais do que qualquer coisa de ser capaz de se 

livrar daquele cadáver podre e fedorento e ir embora. Eventualmente, o assassino morreria de 

choque séptico, envenenamento do sangue ou outra infecção. 

A ilustração mostra que a carne ficava cada vez mais corrupta à medida que ficava em contato 

com a carne apodrecida a ponto de extinguir a vida do hospedeiro. Romanos 8:13 

Trazendo isso de volta para você hoje, quanto mais tempo você permanecer em contato com seu 

antigo estilo de vida e o pecado que ele continha, mais corrupto você se tornará. Disseram a você 

para “despir”, “descartar” sua conduta anterior. Isso implica em arrancá-lo ou jogá-lo para longe 

de você, como se fosse aquele cadáver em decomposição. 

Além de afastar o velho homem, você deve se renovar no espírito de sua mente. Efésios 4:23  

A Palavra e o Espírito fornecem o que é necessário para renovar sua mente (Rm 12:1-2). Isso está 

inseparavelmente ligado à mudança de vida e permite que você compreenda, acredite e obedeça. 

Colossenses 3.9-10 

Quando você se tornou um cristão, Deus deu-lhe uma capacidade espiritual e moral 

completamente nova que uma mente separada de Cristo nunca poderia alcançar (1 Coríntios 2: 

9- 16). Sua mente é o centro do pensamento, compreensão, crença, desejo e motivação.  

É por isso que é fundamental começar a renovar sua mente com Sua Palavra. 

Não é adequado apenas mudar o seu comportamento, porque o que o move ainda é o mesmo.  

Sua mente deve ser retreinada para agir biblicamente, de modo que, quando se deparar com as 

mesmas velhas tentações, você tenha uma nova resposta. Em vez de: “Se eu disser a verdade, terei 

problemas”, o novo pensamento se tornará: “Dizer a verdade é a maneira como honrarei a Deus, 

mesmo que signifique ser disciplinado. É mais importante ser honesto do que ter uma boa 

aparência ou escapar da disciplina.” 

 
Você não pode presumir que apenas um novo pensamento levará a uma vida digna / nova.  

Você também deve lidar com a sua maneira de acreditar e agir. A mudança genuína é mais do que 

interromper um comportamento errado. Deve haver arrependimento que inclui o entendimento de 

que as ações não glorificam a Deus. Deve haver uma mudança no seu modo de vida.  



O arrependimento genuíno é acompanhado pelo desejo de obedecer. Você não pode separar o 

pensamento da obediência. Tiago 1:22-24 

Quando Jesus Cristo é o governante do seu coração (homem interior), seus pensamentos, 

compreensão, crenças, desejos e motivações fluem do que Ele deseja que você faça conforme visto 

em Sua Palavra. 

“Finalmente, você deve exibir uma nova natureza [colocar o novo eu, colocar o novo homem] 

porque você é uma nova pessoa, criada à semelhança de Deus - justa, santa e verdadeira”. 

Isso indica uma mudança em todo o seu estilo de vida. A mudança real começa no coração e flui 

por toda a sua vida para refletir Cristo em você. 

Alguns exemplos específicos de despir /vestir de Efésios 4 e 5: 

 



Efésios 5:3-12 

Todas essas mudanças são possíveis e exigidas por Deus. Ele nunca nos diz o que fazer sem nos 

dizer como fazer ou nos equipar para isso. 

Efésios 3:20 

João 15:1-5 

Filipenses 2:13 

A mudança do coração é feita pelo Espírito de Deus. O processo de santificação é a evidência da 

sua salvação. Se não fosse pelo Espírito Santo vivendo dentro de você, você não teria nenhum 

desejo de mudar seu coração ou glorificar a Deus. 

Deus está satisfeito com você apenas por causa de Cristo, e isso não muda.  

Seu prazer repousa sobre você porque Sua ira foi satisfeita por causa de Cristo. 

O “agradar” a Deus que é feito no processo de santificação é glorificar ao Seu nome e Pessoa. 

Consiste em revelar Cristo em você aos outros, apresentando-os ao caráter e à Pessoa de Cristo 

por meio de você. Isso traz muita glória a Deus. 


