Mensagem Dois
Ser renovado no espírito da mente
para a existência prática do novo homem
Leitura bíblica: Ef 2:15-16; 4:22-24; Cl 3:10-11; Rm 12:2
I. Tudo que o Senhor está fazendo nesta era é introduzir a existência prática do novo homem; esse é o mover do Senhor na terra hoje – Ef 2:15; 4:24;
Cl 3:10-11.
II. Em nossa experiência como crentes em Cristo, temos de cooperar com o
Deus Triúno a fim de nos despojar do velho homem, que foi eliminado pela
cruz, e nos revestir do novo homem, que foi criado por meio da morte e
ressurreição de Cristo – Ef 2:15; 4:22, 24:
A. Quanto à nossa antiga maneira de viver, temos de nos despojar do velho homem – Ef 4:22:
1. No batismo nos despojamos do velho homem; nosso velho homem foi crucificado com Cristo e sepultado no batismo – Rm 6:4a, 6.
2. A antiga maneira de viver é andar na vaidade da mente – Ef 4:22, 17:
a. A antiga maneira de viver inclui tudo relacionado a nós, especialmente
a vida comunitária do velho homem – Ef 4:22.
b. Quanto à nossa antiga maneira de viver, nos despojar do velho homem é
nos despojar da nossa maneira de viver – Ef 4:22.
3. O velho homem “se corrompe segundo as concupiscências do engano” – Ef
4:22:
a. O artigo antes da palavra engano é enfático e o engano está personificado.
b. O engano refere-se ao enganador, Satanás, de quem procedem as concupiscências do velho homem corrompido.
B. Temos de nos revestir “do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça
e santidade da realidade” – Ef 4:24:
1. No batismo, nos revestimos do novo homem – Rm 6:4b.
2. O novo homem é de Cristo; é o Seu Corpo, criado Nele na cruz – Ef 2:15-16.
3. Revestir-nos do novo homem é nos revestir da vida comunitária do novo homem – Ef 4:24:
a. Revestir-nos da vida da igreja como o novo homem é nos revestir de
uma entidade coletiva produzida pelo mesclar do Espírito divino com o
espírito humano regenerado – 1Co 15:45b; 6:17.
b. Uma vez que somos parte do novo homem, nosso viver deve ser o viver
do novo homem como o homem-Deus coletivo – Ef 4:17-32.
4. A realidade em Efésios 4:24 é a personificação de Deus; a realidade é Deus; o
novo homem foi criado em justiça e santidade da realidade.
III. A chave para nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem
é sermos renovados no espírito da nossa mente – Ef 4:23:
A. Cristo como o Espírito que dá vida está agora no nosso espírito, e esses dois espíritos se mesclam para formar o espírito da mente – 2Tm 4:22; 1Co 6:17.

B. Quando o Espírito que dá vida, que habita no nosso espírito regenerado e está
mesclado com ele, se espalha para nossa mente, esse espírito mesclado tornase o espírito da mente; é por meio desse espírito mesclado que a nossa mente é
renovada – Ef 4:23.
C. Ser renovado no espírito da nossa mente é interior e intrínseco; o renovar do espírito da nossa mente revoluciona a nossa lógica, filosofia, pensamento, conceito
e psicologia – Rm 12:2.
D. A única possibilidade do propósito de Deus ser cumprido nesta era é se todos estivermos dispostos a ser renovados no espírito da nossa mente – Ef 3:11; 4:23.
IV. A renovação da mente é para a existência prática do novo homem – Ef 4:2224; Cl 3:10-11:
A. A única maneira do novo homem se tornar real é pela renovação da nossa mente
– Rm 12:2; Ef 4:23-24; Cl 3:10-11.
B. Temos de ser renovados no espírito da nossa mente de maneira prática e diária
no nosso viver; do contrário, não haverá como o Senhor obter o novo homem.
C. A nossa mente precisa ser renovada, não somente para a nossa conduta espiritual ou para o nosso comportamento pessoal e ético, mas para a existência do
novo homem – Ef 4:24.
D. O ponto central de sermos renovados no espírito da nossa mente é o novo homem – Ef 4:23-24.
E. Durante a nossa vida, nossa mentalidade nacional e étnica foi construída e, para
a existência do novo homem, essa mentalidade deve ser renovada – Ef 4:23:
1. Nossa mentalidade natural e nacional foi educada e construída segundo a
nossa origem étnica e cultural; esse é o maior impedimento à existência
prática do novo homem – Cl 3:10-11.
2. Para que o novo homem venha à existência plena, temos de experimentar
uma renovação cabal da nossa mente, que foi construída segundo a nossa nacionalidade e cultura – Rm 12:2; Ef 4:23-24; Cl 3:10-11.
F. Em nossa oração temos de desejar entrar na prática do novo homem, e assim,
temos de pedir ao Senhor que renove a nossa mente e transforme o nosso interior – Rm 12:2.
G. Diariamente, precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo
homem; para isso precisamos beber do único Espírito a fim de sermos renovados no espírito da nossa mente em cada área da nossa vida diária – 1Co 12:13:
1. Quando bebemos do Espírito, Ele satura cada parte do nosso ser; a primeira
parte da nossa alma que Ele satura é a nossa mente – 1Co 12:13; Rm 12:2.
2. Se bebermos do Espírito, seremos renovados no espírito da nossa mente e
essa renovação nos tornará um único novo homem – Ef 4:23-24.
3. Quando a nossa mente for renovada, o novo homem virá à existência de maneira prática e Cristo será verdadeiramente tudo e em todos – Cl 3:10-11.
H. “Todos que O amam, O buscam e O seguem em toda a terra hoje devem ser renovados no espírito da sua mente para se tornarem o novo homem, tomando-O
como sua pessoa e vivendo por Ele. É isso que o Senhor quer hoje” (One Body,
One Spirit, and One New Man, p. 101).
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