CAMINHOS PARA A RENOVAÇÃO
(Efésios 4.17 a 32)
INTRODUÇÃO:
Renovação é uma palavra que soa a primeira vista como sendo um chamativo
para algo que está desgastado, velho ou sem funcionamento, é obvio que na vida cristã
existam momentos em que nos sentimos assim e é preciso mudanças; mas renovação
também é um estado de melhora de algo que já funciona adequadamente, portanto
renovação é uma realidade que deva ser buscado constantemente na vida cristã, é
uma mudança e um processo crescente que não pode ficar estagnado.
O texto de hoje nos fala sobre os caminhos pelos quais esta renovação
acontece, sendo que como verdade central aqui aprendemos que:
A RENOVAÇÃO É UMA CONDIÇÃO DE MUDANÇAS NA VIDA CRISTÃ QUE DEVA
SER SEMPRE BUSCADA
CAMINHOS QUE DEVEMOS SEGUIR EM BUSCA DE MUDANÇAS PARA A
RENOVAÇÃO
I- A RENOVAÇÃO PASSA POR UMA MUDANÇA DE MENTALIDADE (Vs. 17-18)




Não vivendo com pensamentos inúteis (Vs 17) (Fp 4:8)
Não vivendo sem iluminação na mente (Vs 18) (Rm. 12:1 e 2)
Não vivendo com mente obscurecida e separados de Deus por causa de
ignorância e dureza de coração (Vs 18) (Ef 1:18)

II- A RENOVAÇÃO PASSA POR UMA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO MORAL
(Vs 19-21)




Não produzindo uma insensibilidade que se curva para o pecado (Vs19) (Ef. 5: 3
a 5)
Não deixando de assimilar os ensinos da verdade de Cristo (Vs 20) (Tg. 1:21)
Pautado por instrução que nos conduz aos conformes da vontade de Deus (Vs
21) (Cl 1:23)



III- A RENOVAÇÃO PASSA UMA MUDANÇA DE POSICIONAMENTO (Vs 22-24)




Que é marcada por um despojamento daquilo que é velho e corrompido (Vs 22)
(Lc. 5:37)
E evidenciada também por uma troca na forma de pensar (Vs 23) (II Co. 5:17)
Consolidada pelo revestir-se do novo criado para ser semelhante a Deus (Vs 24)
(Cl. 3: 9 a 11)
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IV- A RENOVAÇÃO PASSA POR UMA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO ÉTICORELACIONAL (Vs 25-29)





Pautado sempre no falar a verdade (Vs 25) (Tg. 2:12)
Demonstrando equilíbrio nas reações emocionais (Vs 26) sem dar lugar ao
diabo (Vs 27) (Gl. 5:22-23)
Não se apossando indevidamente daquilo que é dos outros (Vs 28)
Não dando lugar a palavras de baixo calão (Vs 29) (Cl 3:8)

V- A RENOVAÇÃO PASSA POR UMA MUDANÇA DE ESPIRITUALIDADE (Vs 30-32)




Nunca entristecendo o Espírito Santo (Vs 30) (I Ts. 5:19)
Não dando lugar a reações impulsivas da carne (Vs 31) (Ver tb. Vs 26) (Gl 5:1316)
Praticando e exercitando a bondade, compaixão e perdão (Vs 32) (Lc 10:36-37)

CONCLUSÃO:
Em que áreas de sua vida você precisa deixar Deus trabalhar para que haja
renovação?
Como anda sua mente?
Como está sua vida moral?
Quem governa sua vida o velho ou o novo?
E sua relação com as pessoas ou irmãos de fé tem havido sinceridade,
integridade, fidelidade?
Como anda sua devoção, tens buscado ativamente uma vida de espiritualidade
ativa diante do Pai?
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