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Perseverar na renovação de nossas mentes pela Palavra  

O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no 

versículo 2 afirmou que “não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, 

mas nos transformar pela renovação de nossas mentes, para que sejamos 

capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus”.  

Quando criança ouvi a seguinte frase atribuída a J. J. Champanhat: “cada 

ano que se inicia é uma porta aberta para a esperança”. Pensando nela, pode-se 

depreender que, ao final de cada ano, a maioria das pessoas costuma pensar: 

como será o novo ano? Alguns pensariam que será igual ao que passou. Outros, 

em alguns aspectos, que poderia ser pior. No entanto, é normal que a maioria de 

nós espere que o Ano Novo seja bem melhor do que o anterior.  

Nesta época, no ano passado, lembro-me que muitos de nós tínhamos 

diversos planos e ideias para 2020 que estava prestes a se iniciar. Quantos 

projetos e ações que programamos realizar? Quantas viagens, trabalhos e 

tantas outras coisas planejadas? No entanto, logo no início do ano, tudo isso 

mudou, profundas mudanças ocorreram nos primeiros meses do ano. E elas nos 

surpreenderam de tal forma que ressaltaram, de forma magnífica, a nossa 

extrema necessidade de depender unicamente do Senhor.  

Sabemos que tudo que ocorre conosco e ao nosso redor, acontece pela 

permissão de Deus e Ele está no controle de todas as coisas e em cada coisa 

sempre há um propósito. 

Um famoso cientista do século passado, Albert Einstein, costumava dizer 

que “loucura é achar que se pode ter resultados diferentes fazendo tudo da 

mesma forma”. Assim, muitas vezes, a cada novo ano fazemos as mesmas 

coisas, da mesma forma que fizemos em anos anteriores, mas, ainda assim, 

esperamos que o novo ano seja diferente para nós. Anteriormente, observamos 

que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, enfatizou a respeito da 

necessidade de renovarmos nossas mentes para que pudéssemos experimentar 

a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas.  

Podemos inferir disso que, para vivermos um ano diferente, deveremos 

realizar novas ações e, para tanto, precisaremos ter nossas mentes 

constantemente renovadas pela Palavra de Deus. Todas as vezes que lermos a 

palavra de Deus, ela poderá nos falar de novas formas. Trechos que antes já 

tínhamos lido e que não chamaram tanta atenção no passado, agora, ao lermos 

de novo, podem saltar aos nossos olhos e renovar a nossa mente, trazendo-nos 

nova compreensão e direcionamento vindos diretamente da parte de Deus.  

Para agirmos de forma diferente, precisamos que nossas mentes sejam 

renovadas, perseverando no crescimento de nosso entendimento na Palavra de 

Deus. Que este novo ano que se iniciará em breve possa ser verdadeiramente 

diferente em nossas vidas.  

 


