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Uma introdução sobre como renovar a sua mente  
Por Dave Batty 
 
 
 
1. Quais são as batalhas que as pessoas têm nesta área da 

mente? 
 
 
 
 
 
 
 
2. O conceito de discipulaod cristão está na essencia do 

procedimento com este assunto 
 
 A. Três estágios de superar uma adicção 
 
  Adicto  Ex-Adicto  Não-Adicto   
 
Comportamento Usando Não usando Não usando 
 
Dentro Pensando Pensando Não pensando 
 como um adicto como um adicto como um adicto  
 
 

O estágio não adicto é muitas vezes não levado em conta mundo secular. Nós 
vemos como uma promessa de Deus para fazer novas criações fora de nós. 
Entretanto isto não é salvação num instante, mas um processo que pode levar 
anos. 
 
Alguns cristãos nunca se movem do estágio de Ex adicto ao estágio não 
adicto. 

 
 
 
 
 B. Como renovar a mente se ajusta com discipulado com um todo 
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3. Um olhar mais próximo à renovação da mente. 
 

A. O que nós devemos fazer —renovar nossas mentes  Romanos 
12:1-2 

 
Sujeito — VOCÊ 
 
Benefícios/resultados de renovação da mente 
— você será tranformado 
— você irá conhecer a vontade de Deus — conhecer pela experiência“testar & 

provar” 

 
 
 
B. Como você renova sua mente? 
 

Deus não irá fazer isso por você 
Eu não posso fazer isso por você 
Ilustração de preparação para uma maratona 
Eu devo me preparar 
Oração não irá fazê-lo 

 
 Você deve mudar a forma como pensa! 

Este quadro é lido de baixo para 
cima. Um acontecimento é 
fechado no tempo — ele tem um 
ponto de início e um ponto de 
término — de poucos segundos 
a várias horas. 
 
Entretanto, nós podemos ter 
muitas diferentes percepções e 
memórias de um simples 
acontecimento, e isto pode 
ocorrer por um longo período de 
tempo. 
 
Estas percepções e memórias 
podem ser criativas ou 
destrutivas — similar a 
percepção de Deus do 
acontecimento ou a percepção 
de Satanás do acontecimento.  
 
Nossa percepção irá influenciar 
radicalmente nossa reação ao 
acontecimento. Há muitas 
diferentes reações que podemos 
ter ao mesmo acontecimento. 
 
Parte do processo de renovação 
da nossa mente é a disciplina de 
nossos pensamentos para ver os 
eventos em nossa vida da 
mesma forma que Deus os vê e 
reagir a eles como Ele quer que 
nós.  



  3 
 

Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  501 Principles of Discipleship 
Course 501.05 Teen Challenge Training Resource 
Participant Notesheet iTeenChallenge.org  Last Revised 07-2016 

Uma das ferramentas mais básicas para usar em renovar a sua mente é memorizar escritura. 
Depois disso, precisamos meditar sobre o que temos memorizado e torná-lo parte do nosso 
pensamento. Veja também Salmo 119: 11. 
 

4. Aqui estão 4 estratégias para renovar a mente: 
 

Estratégia 1:  Oito mais uma estratégia    Filipenses 4:8-9 
 

Filipenses 4:8 (NVI)  
Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que 
for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa 
fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.  
 
Filipenses. 4:9 (NVI)  
Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em 
mim. E o Deus da paz estará com vocês.  

 
 1. Tudo o que for verdadeiro 

 2. Tudo o que for nobre 

 3. Tudo o que for correto 

 4. Tudo o que for puro 

 5. Tudo o que for amável 

 6. Tudo o que for de boa fama 

 7. Tudo o que for excelente 

 8. Tudo o que for digno de louvor 

Mais 1. Ponham em prática!   
Não só pensem sobre isso – faça-o! 

 
Resultado.   O Deus da paz estará com vocês 
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 Estratégia 2:  Estratégia de destruição    2 Coríntios 10:5 
 
2 Coríntios 10:5 (NVI)  
Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e 
levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.  

 
A. Destruímos argumentos e pretensões que se levantam contra o 

conhecimento de Deus 
 
 

B. Levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 
 
 
 
 

Estratégia 3:   Estratégia de fixar seus pensamentos em Jesus     
Hebreus 3:1 

 
Hebreus 3:1 (NVI)  
Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em 
Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos.  
 
Fixem seus pensamentos em Jesus —— ao invé de problemas ou tentações ao meu redor.   

 
 
 
 
Estratégia 4:  Estratégia Desfazer-se / Adquirir    Colossenses 3:1-17 
 

Essa Escritura lista tanto as coisas das quais devemos nos desfazer, quanto aquelas das quais 
devemos adquirir em nossas vidas. 

 
Conceito de adquirir o novo homem, não desfazer-se do velho homem. 
 
 
 
Conclusão 

Você precisa determinar qual estratégia será mais útil com cada situação que você enfrenta. 
Você pode começar com somente uma estratégia e depois mudar para um diferente.  Existem 
muitas outras estratégias que você pode usar para renovar sua mente além destes quatro. A 
chave é encontrar essas estratégias que ajudam você a mais. 

Questões 

 

 

Para informações sobre recursos adicionais, por favor, contate Dave Batty at: DBattyTC@gmail.com 


