
CONCLUSÃO DA SÉRIE 
A NECESSIDADE DE AMADURECER ESPIRITUALMENTE 

 
1. O poder dos pensamentos 
Nesta série falamos essencialmente sobre pensamentos errados que muitos cristãos desenvolvem 
e acabam tendo impacto negativo nas suas vidas. Isso porque os pensamentos importam e 
importam muito. Há ditado de que gosto muito e que trata exatamente desse tema: “a realidade 
acaba sendo não aquilo que acontece comigo, mas aquilo que penso ter acontecido comigo”.  
 
O conhecido filósofo Epiteto reconheceu essa realidade cerca de 1.600 anos atrás. Veja o que ele 
disse: 

“As pessoas não se preocupam com as coisas em si e sim com suas ideias a respeito 
das coisas. Quando enfrentamos dificuldades e ficamos ansiosos e/ou conturbados, não 
devemos culpar os outros, mas sim a nós mesmos, ou seja, a nossas ideias a respeito 
das coisas”.   

 
Os pensamentos governam nossas vidas. Pensamentos bons levam você para um bom lugar. 
Pensamentos errados podem fazer você se perder. 
 
Infelizmente, o povo cristão frequentemente se deixa governar por pensamentos errados. 
Pensamentos que parecem bons e, muitas vezes, até lógicos, mas são tolos, pois não têm respaldo 
bíblico. E esta série tratou de vários deles.  
 
Nosso objetivo nesta série foi apontar esses pensamentos errados e incentivar você a trabalhar sua 
mente para desenvolver e manter bons pensamentos certos, deixando de lado coisas tolas, que 
atrapalham muito mais que ajudam. Mas como fazer isso?  
 
Como qualquer outro processo de mudança, o que estamos discutindo aqui também passa por três 
fases: i) tomar conhecimento do problema; ii) preparar-se para a mudança; e iii) agir. 
 
2. Tomando conhecimento do problema 
A primeira coisa a fazer é tomar consciência que você, assim como todos os demais seres 
humanos, tem natureza pecaminosa. Existe uma propensão natural para o pecado. Parece meio 
ultrapassado ficar falando de pecado nos dias de hoje, mas essa é uma realidade da vida da qual 
não podemos fugir. Veja o que o apóstolo João disse a esse respeito: 

Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade 
não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os 
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:8-9. 

 
Portanto, tome consciência dos seus pecados, arrependa-se deles - a palavra grega usada no Novo 
Testamento para “arrependimento” significa literalmente “mudar a mente” - e confesse seus erros. 
 
A segunda coisa é entender que sua mente funciona como um “campo de batalha”. Nela entram 
em choque os princípios cristãos que você absorveu e as tendências primitivas que todos têm (como 
ciúme, inveja, ganância, ira, etc). É sobre essas tendências que o Inimigo procura agir para tirar 
você do caminho certo. Portanto, muitas vezes aquilo que você pensa não nasce em você mesmo. 
Veja o que o apóstolo Paulo ensinou a esse respeito:  

O que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a 
mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 
Coríntios 11:3  

 
3. Preparando-se para a mudança 

A preparação para a mudança envolve várias coisas, das quais escolhi falar de três, que são muito 
importantes. A primeira é tornar dominante na sua vida a ideia que a realidade é aquilo que você 
crê e não apenas aquilo que você vê. Veja o que Paulo falou: 



...porque andamos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7 
 
Depois, estude a Palavra de Deus com frequência. Infelizmente, hoje em dia as pessoas 
investem pouco tempo no estudo da Bíblia, simplesmente porque não dão prioridade para 
isso. No máximo, limitam-se a frequentar a Escola Bíblica Dominical uma vez por semana, o 
que é muito pouco. Lembre-se que sua fé cresce à medida que você caminhar no estudo da 
Palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse: 

Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Romanos 10:17 

 
Isso inclui também meditar nos ensinamentos tirados da Bíblia. Em outras palavras, toda vez 
que um pensamento torto quiser se enraizar na sua mente, use aquilo que você aprendeu na 
Bíblia para substituir a ideia errada por uma melhor. 
 
4. Mudando de fato 

Há muito para falar sobre o processo de mudança. Mas vou me concentrar, por falta de espaço 
aqui, em apenas três tópicos. O primeiro deles é deixar que sua vida seja controlada pelo Espírito 
Santo. Veja o que o apóstolo Paulo ensinou a esse respeito: 

Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. 
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 
Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:16-18 

 
Muita gente quer a proteção do Espírito Santo para sua vida (vamos falar sobre isso mais adiante), 
mas resiste em deixar que Ele controle sua vida. Em outras palavras, querem o lado bom (bênçãos 
e proteção), mas não querem mudar, frequentemente porque se recusam a deixar de lado seus 
pecados de estimação.  
 
Somente deixando a velha natureza morrer e uma outra natureza reformada surgir, sob controle do 
Espírito Santo, é que você vai conseguir alterar seus padrões tradicionais de pensamento. 
 
Depois, coloque-se sob a proteção do Espírito Santo, usando a “armadura de Deus” para enfrentar 
as dificuldades da vida e os ataques do Inimigo. Veja o que Paulo falou a esse respeito: 

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de 
Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é 
contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste 
mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, 
vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com 
o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a 
prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês 
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete da salvação e 
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:10-17 

 
Finalmente, aproveite os ensinamentos que as “tempestades” da vida trazem. Muitas vezes essas 
“tempestades” são formas de Deus ensinar e disciplinar. Lembre-se que as pessoas só mudam 
quando a dor de ficar no mesmo lugar se torna maior do que a dor de mudar: 

... meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, 
pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 
Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina; Deus os trata como filhos. Pois, 
qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:5-7 


