Igreja Evangélica em Algeriz

CONTROLE A SUA MENTE
Sejam renovados no espírito da vossa mente; Revistam-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira
justiça e santidade. Efésios 4:23-24A sua mente é a essência de quem você realmente é. É de onde vem todas as
questões de sua vida. Quando a sua mente é forte e vitoriosa, você será vitorioso. Na cruz, Cristo comprou uma vitória
total para as nossas mentes. Já não temos mais que ser presos pelas nossas limitações, agora podemos ter a mente de
Cristo. Você deve ser continuamente renovado em sua mente a fim de viver esta nova vida.
Controle sua mente:
1. Seja ativo no bom pensamento. A situação mais perigosa para o cristão é a passividade. A palavra
&ldquo;passivo&rdquo; significa: &ldquo;com falta de energia ou vontade, sem resistência - Que não atua; inerte;
indiferente, apático&rdquo;. Recuse encher sua mente com pensamentos de medo, dúvida, ganância, raiva, arrogância,
fofocas, maldades, mentiras e outros males. Use sua mente para pensar e realizar tudo que for agradável, bom,
amável, feliz, sincero, simples, gentil, cheio de vida e alegria, repleto de paz com todos, amigável e ativo com as
pessoas ao seu redor.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o
que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8
2. Negue acesso. Sua mente não é uma lata de lixo. Não permita o acesso fácil à ela por qualquer um que quiser
manipular seus pensamentos, sentimentos e ações. A sua mente é um campo de guerra que muitos tentam conquistar
em batalhas diárias. Jogam dúvida, medo, insegurança, tristeza, rancor... Todo lixo possível para fazer com que você
se sinta derrotado e infeliz. Mantenha essas pessoas longe de você e aproxime-se de toda pessoa que possa fazer
bem ao seu coração sem manipulação ou bajulação. Aproxime-se de quem é simples, de quem está sempre aprendendo e
disposto a ensinar com amor, paciência e humildade. Afaste-se de pessoas arrogantes, manipuladoras e donas da
verdade, em geral são essas que querem ter acesso negativo à sua mente. A marca de uma mente educada é ser capaz
de entender uma pessoa, mesmo que ela esteja errada, sem ser grosseiro com ela.
3. Construa boas pontes. Depois de limpar a casa da sua mente e mantê-la clara e ocupada com boas coisas, construa
uma ponte sólida para que você tenha acesso à mente de Deus todos os dias. Ocupe-se em aprender de Deus e fazer o
bem a todos. Uma mente ociosa já foi dito ser a oficina do diabo. Encha seu coração e mente com a pureza de Deus.
Em breve você vai ficar viciado no impulso do poder da vitória e não vai querer voltar a pensar de maneira negativa; E
assim você vai descobrir, aos poucos, a vontade verdadeira de Deus para a sua vida.
E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que
possam experimentar qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2
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