
APERFEIÇOÃNDO A SANTIFICAÇÃO 
NO RESPEITO DE DEUS 

 
A RENOVAÇÃO DA MENTE: TIRA E REVESTI – VOS 

 
Ao apresentar as principais linhas da orientação direcional de 2019 deste ano, vimos duas 
grandes áreas nas quais vamos trabalhar neste ano; para saber: 
- Complete nossa santificação na renovação da inteligência 
- Nossa atitude na competição espiritual. 
No mês de janeiro, fizemos a síntese da vida santificada; "Visão geral e resumo. " 
O mês de fevereiro nós trabalhamos " Subir para a maturidade" 
 
Então começamos esta série de ensinamentos sobre a renovação da inteligência. 
É um processo permanente e contínuo na vida de um crente. A renovação da inteligência é 
como o nosso corpo físico que sofre os perigos da vida cotidiana. O corpo sofre o clima 
ambiente, os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, as mãos; todos sofrem as tensões da vida 
todos os dias. 
Por mais que lavemos nossos corpos e mudemos de roupa todos os dias, também precisamos 
limpar nossa inteligência. Se não for junto; haverá desconforto no funcionamento do corpo.  
O corpo e o espírito devem ser mantidos em harmonia. Essa harmonia mantém o corpo em 
bom estado, em um estado agradável e perfeito diante de Deus. 
 
Não há nenhum aspecto da vida, mental, físico, social ou qualquer outro em que não 
desfrutemos de bênçãos por meio de inteligência ( mente) renovada. Esta é a chave para o 
poder. 
 
A Palavra de Deus ensina que, assim como o arranjo das roupas, a inteligência renovada 
implica tanto um despojamento quanto uma cobertura. Podemos perder as bênçãos da nova 
natureza que Deus nos deu, se não agir por meio da mente renovada para "despida" a natureza 
do comportamento do velho. Podemos desfrutar plenamente as bênçãos da vida e da paz 
quando nós gostamos de coisas espirituais, ter uma paixão e zelo para agir agora para adiar o 
velho e vestir o novo. 
 
A frase "novo homem" é uma das referências figurativas ao dom do Espírito Santo que 
recebemos através do novo nascimento. O "Velho Homem" é uma figura de retórica que 
significa os modos antigos que uma pessoa tinha antes de nascer de novo. O que devemos 
fazer com o velho e o novo? 
 

Efésios 4:22-24: 
 Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se 
corrompe pelas concupiscênçias do engano ; 
23 E vos renoveis no espirito da vossa mente ; 
24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira 
justiça e santidade. 

 
Em termos simples, devemos nos despir do velho e vestir o novo. Existem dois aspectos desse 
processo; O versículo 22 cita uma recontagem antes da ação correspondente de vestir no 
versículo 24. 
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O que é tirar e revestir ? 
 
" Vos despojeis " no versículo 22 é a palavra grega apotithemai, que significa se afastar ou 
deixar de lado. Este verbo é para a voz pronominal, que indica que o sujeito executa a ação 
em si mesmo ou para si mesmo. O que nos despirmos? Por nosso livre arbítrio, escolhemos 
deixar de lado o velho homem, esses modelos de lógica ou pensamento contrário à Palavra. 
 
É interessante notar no versículo 22 que o velho de quem temos que nos despir é chamado de 
corrupto. Você não colocaria roupas limpas em roupas sujas. Nós não queremos "empilhar" as 
coisas acima da nossa natureza do velho homem. Estamos nos despir primeiro para podermos 
ter a liberdade mental de continuar crescendo e de vestir ou colocar o novo. 
 
"Vos revistais" no verso 24 é a palavra grega enduô, que significa estar vestida com. Mais 
uma vez, ele está na voz do pronome, onde o sujeito age sobre si mesmo. Esta palavra é usada 
no sentido literal de colocar um casaco. " Vos despojeis e vos revistais "  é a figura de retórica 
hypocatastasis, uma comparação por implicação - como o reconhecimento de que é tão fácil 
de práticas da velha natureza e levar a notícia para retirar e revestir em roupas. 
 
Queremos incorporar em nossos processos de pensamento a perfeição da Palavra, refletindo a 
natureza do dom do Espírito Santo. 
 

Filipens 2:5: 
De sorte que haja em vos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. 

 
Jesus Cristo estudou a Palavra e a viveu sempre fazendo a vontade do Pai. Com Cristo em nós 
espiritualmente, através do nosso livre arbítrio, afastamos o nosso pensamento antigo e 
colocamos nas nossas mentes os pensamentos da Palavra de Deus, manifestando assim esta 
nova natureza. 
 

II Corintios 5:17: 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é ; as coisas velhas já 
passaram ; eis que tudo se fez novo. 

 
Este é o nosso objetivo - completar o processo de nos despirmos do antigo e depois vestir as 
qualidades da nova natureza para que todas as coisas se tornem novas. 
 

Colossenses 3:9-12: 
Nâo mintais uns ao outros, pois que já vos despisteis do velho homem com os 
seus feitos, 
10 E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a 
imagem daquele que o criou ; 
11 Onde nâo há grego, em judeu, circuncisâo, nem incircuncisâo, bárbaro, 
cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo em todos. 
12 Revestis-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de 
misericordia, de nenignidade, humildade, mansidâo, longanimidade ; 

 
" Que se renova para o conhecimento " implica estudar a Palavra e apropriar-se dela. Esta 
Palavra viva revitaliza nosso pensamento, permitindo que nos mantenhamos. 
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Observe mais uma vez o processo de pôr de lado velhos padrões de pensamento e contrastar-
nos com as qualidades e características dessa nova natureza de Cristo em nós. Embora os 
padrões de vestuário flutuem, assumir as qualidades dessa nova natureza ainda está na moda. 
 
Reconhecer o antigo 
 
Às vezes podemos nos tornar tão acostumados a velhas maneiras de pensar que nem sequer 
vemos nossos próprios hábitos. 
 
Lembro-me de uma vez quando fui visitar alguém que tinha interesse em nosso ministério. 
Ele me encontrou do lado de fora de sua casa e, enquanto continuávamos nossa conversa, 
decidimos entrar. Assim que passamos pela porta, meu anfitrião imediatamente se afastou. 
Senti falta dessa mudança rápida de direção e, enquanto continuava direto para o quarto, caí 
em um buraco no meio do chão da cozinha! Enquanto meu anfitrião me ajudava, ele pediu 
desculpas por não ter me contado sobre o buraco que o dono prometera consertar. 
 
O que me impressionou nesse incidente foi que ele ficou tão acostumado ao buraco no chão 
que, por hábito, afastou-se para evitá-lo. Nem sequer veio à minha mente me avisar quando 
entrei, mas estava lá. 
 
Se existem "buracos no chão" de nosso pensamento que estamos apenas contornando em vez 
de consertar, podemos não mais notá-los. Então pode ser que alguém na casa seja necessário 
para ajudar. 
 
Por exemplo, Simon, o mago, estava atolado em seus modelos de velhos antes de nascer de 
novo. Depois que ele acreditou, o apóstolo Paulo teve que ajudá-lo corajosamente a ver que 
ele estava prestes a "cair" quando queria comprar um presente de ministério. 
 

Atos 8:21 et 22: 
Tu nâo tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coraçâo nâo é reto 
diante de Deus 
22 Arrepende-te [mude seu pensamento] , pois, dessa tua iniqüidade, e ora à 
Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento de teu coraçâo 

 
Uma vez que estamos conscientes do nosso erro ou pensamento contrário à Palavra, podemos 
escolher "a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita" (Romanos 12: 2) através da 
doutrina, repreensão e correção. da Palavra. 
 
 
Paixão e Zelo para disvestir 
 
Então, fazemos uma determinação mental com zelo e paixão pela ação. 
 

Colossenses 3:5-7: 
Mortificai, pois, os vossos membros, que estâo sobre a terra ; a prostutuiçâo, 
a impureza, a afeiçâo desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é 
idolatria ; 
6 Pelas, quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ; 
7 Nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas.  
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As palavras " Mortificai " no verso 5 significam matar, privar de poder, ou destruir a força de. 
Privar o poder da natureza do velho requer trabalho de nossa parte. É preciso esforço mental e 
resolução para trazer nossos pensamentos para a Palavra. 
 

II Corintios 10:5: 
Destruindo os conselhos, e toda a altives que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimemnto à obediência 
de Cristo 

 
A palavra "destruir" é a palavra kathaireô grego, que significa atirar, jogar para baixo, para 
baixo ou demolida. A demolição é uma atividade que não é calma nem pacífica. No domínio 
da construção, por exemplo, que leva energia, concentraçâo e capacidade de destruir 
efetivamente um edifício antigo, sem danificar qualquer estrutura adjacente. Da mesma 
forma, por cuidar de velhos hábitos e práticas saudáveis que se levantam contra o 
conhecimento de Deus, com o poder, com concentraçâo e ainda maior habilidade! 
 
Exemplos de "Derrubar" no Antigo Testamento. 
 
Podemos ver a energia e a determinação necessárias para ver o exemplo dos crentes no Antigo 
Testamento. Como na Administração da Graça somos exortados a não permitir que o nosso 
pensamento o velho para ficar contra o conhecimento de Deus, eles foram encorajados a não 
permitir que ídolos físicos e Ashtaroth de seu dia-a permanecer na posição vertical. Foi 
recomendado que eles sejam removidos. 
 

Deuteronômio 7:5 et 6: 
Porém assim lhes fareis ; Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas 
estatuas ; e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de 
escultura. 
6 Porque povo santo és ao Senhor teu Deus ; o Senhor teu Deus te escolheu, 
para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a 
terra. 

 
Êxodo 34:12-14: 
Guarda-te de faseres aliança com os moradores da terra aonde hás de 
entrar ; para que nâo seja por laço no meio de ti. 
13 Mas os seus altares derrubareis, e as suas estatuas quebrareis, e os seus 
bosques, cortareis. 
14 Porque nâo te inclinarás diante de outro deus, pois o nome de Senhor é 
Zeloso ; éum Deus zeloso 

 
Em ambas as histórias, a palavra para "derrubar" na Septuaginta, o Antigo Testamento grego 
é a mesma palavra grega "destruir" em II Coríntios 10: 5. Que grande exemplo de como 
devemos ser agressivos ao despir os hábitos e pensar no velho! 
 
Você não acha que iria suar destruindo fisicamente um altar ou um ídolo? Com a mesma força 
mental, o mesmo zelo e paixão para servir o Deus único e verdadeiro que Israel tinha para 
destruir os altares e os estranhos que implantar para derrubar a falta de lógica do mundo e 
controlar o nosso pensamento para viver a Palavra . O que eles fizeram fisicamente para 
destruir seus altares físicos, fazemos isso mentalmente para privar de poder qualquer 
raciocínio falso ou imagem falsa que pudéssemos carregar. 
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Benefícios de Disvertir 
 
Quais são os benefícios de derrubar e despir os antigos? Veja as bênçãos para o povo de Deus 
quando o rei Asa tomou medidas para remover a idolatria do Reino de Judá. 
 

II Chroniques 14:1-6 

1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na Cidade de Davi; e Asa, 
seu filho, reinou em seu lugar; nos seus dias, esteve a terra em paz dez anos. 
2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do SENHOR, seu Deus, 
3. porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as 
estátuas, e cortou os bosques. 4. E mandou a Judá que buscassem ao 
SENHOR, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. 
5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol; e o 
reino esteve quieto diante dele. 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque 
a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto 
o SENHOR lhe dera repouso. 

A Palavra de Deus diz que Asa "fez o que é bom e reto" (II Crônicas 14: 2) removendo, 
quebrando e massacrando esses símbolos da idolatria. Não só isso, o reino estava em repouso 
(II Crônicas 14:1) e a terra estava quieta (II Crônicas 14: 3) depois de Asa ter posto a ação 
para remover altares, imagens e ídolos. 
Nós também podemos ter paz e descanso em nossas mentes quando temos uma atitude mental 
agressiva para quebrar e reverter as maneiras de pensar e viver do mundo. Veja os benefícios 
de ter o afeto do espírito. 
 

Romanos 8: 5 et 6: 

5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; 
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. 6. Porque a 
inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 

Vida e paz - uau! A palavra "vida" no versículo 6 é zoē, que significa vida em todas as suas 
manifestações e aspectos. Não há nenhum aspecto da vida - mental, física, social ou qualquer 
outra coisa, ou não desfrutaremos de bênçãos por meio de inteligência renovada. É a chave 
para o poder. 
 
Vamos fazer agora 
 
Há uma urgência para os tempos em que vivemos. Enquanto caminhamos neste ano para 
completar a nossa santificação no respeito de Deus. Nós vemos a necessidade de agir agora. 
 

Romanos 13:11-14: 
11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono; 
porque a nossa salvação está, agora [AGOARA] , mais perto de nós do que 
quando aceitamos a fé. 

     12. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, [Vamos dexar de lado] 

pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. 
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13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem 

em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 

14. Mas revesti-vos [ficam vestidos] . do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da 

carne em suas concupiscências. 

A Palavra diz: "Agora é hora de acordar" e ativar, derrubando os antigos e colocando o novo. 
Quando decidimos fazer mudanças e praticar a Palavra em uma categoria, não queremos que 
o velho pense em qualquer desculpa para esperar ou atrasar. A Palavra nos exorta claramente 
a agir agora. 
 

Colossenses 3:8: 
Mas, agora [HOJE MESMO], despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, 
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 
 
Romanos 6:19: 
Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que, assim como 
apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade 
para a maldade, assim apresentai agora[HOJE MESMO],  os vossos 
membros para servirem à justiça para a santificação. 
 

Nós temos a natureza de Deus em Cristo em nós. Esforço, coração e fidelidade são 
necessários para concentrar nosso serviço em "justiça para a santidade" - e vale a pena o 
esforço para fazer agora! 
 

Filipenses 2:12: 
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na 
minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também 
operai a vossa salvação com temor e tremor; 

 
Os resultados de manifestar esta integridade por meio da mente renovada não são apenas vida 
e paz, mas nós brilhamos como faróis para os outros enquanto carregamos a Palavra. 
 

Filipenses 2:15 et 16: 

15. para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma 
geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo; 

16. retendo a palavra da vida, para que, no Dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter 
corrido nem trabalhado em vão. 

 
 
Enquanto estamos tirando a velha com zelo e entusiasmo AGORA, somos capazes de 
manifestar a vida e a paz de nossa nova natureza humana, sendo embaixadores de qualidade 
"Malak" para os outros. 
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II Corintios 5:20: 
De sorte que somos [HOJE MESMO] embaixadores da parte de Cristo, como 
se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos 
reconcilieis com Deus. 

 
Vamos continuar a crescer no processo de renovação da mente para nos despir do velho e 
vestir ou colocar o novo. Com paixão e zelo, podemos agir AGORA para afastar e privar as 
práticas da natureza do velho vestindo as qualidades da natureza do novo homem. Como 
resultado, teremos a vida e a paz na casa, brilhando como tochas para os outros enquanto 
completamos nossa santificação no respeito de Deus._________________________________ 


