
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
11. Reforma: nova maneira de pensar 
 
Material bíblico: Col. 3:1–4; 2 Cor. 3:17, 18; 10:3–5; Rom. 12:2, 3; João 10:10; Mt. 5:13–15. 
 
Citações 

• A reforma ocorre toda vez que você abre a Bíblia. Darienne Hall 

• Se você ficar pensando no que você quer fazer ou no que você espera que aconteça, você acaba 
não fazendo nada e nada contece. Desiderius Erasmus 

• Tira-se um prego com outro prego. Desiderius Erasmus 

• Quão cientes estamos de nossa própria vida interior, nossa espiritualidade, algo tão intangível 
mas tão inestimável? Quanto esforço fazemos para perceber o que não é óbvio, o que não pode ser 
visto nem ouvido? Eu acredito que a investigação e o enriquecimento do espírito humano 
determinam nossa própria humanidade. Daisaku Ikeda 

• Nós não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando 
criamos esses problemas. Albert Einstein  
• Pensar é a obra mais árdua que existe, e essa, provavelmente, é a razão por que tão poucos se 
dedicam a ela. Henry Ford  
 
Perguntas 
 Por que é importante que pensemos coisas novas? Por outro lado, quais são os perigos 
disso? Como podemos pensar como Jesus e refletir isso para o mundo? Como é que é possível ser 
"transformados pela renovação espiritual de sua mente"? Quais são os novos pensamentos que 
devemos pensar? Como a ênfase na reforma pode ser um "tiro pela culatra" dos líderes da igreja? 
Resumo bíblico 
  Paulo diz aos Colossenses: "Fixem sua mente nas coisas que são do alto, não nas coisas 
que são daqui da Terra" (Colossenses 3:2 FBV). Aos Coríntios ele diz: "Ora, o Senhor é Espírito, e 
onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, todos nós, com os rostos desvendados, 
vejamos e reflitamos a glória do Senhor, como em um espelho. Nós somos transformados na 
mesma imagem de espelho, cuja glória é cada vez mais brilhante" (2 Coríntios. 3:17, 18 FBV). As 
armas que usamos em nossa batalha espiritual não pertencem a este mundo (2 Coríntios 10:3-5). É 
assim que devemos pensar: "Não sigam os caminhos deste mundo, em vez disso, sejam 
transformados pela renovação espiritual de sua mente para que possam demonstrar o que a vontade 
de Deus realmente é: boa, agradável e perfeita" (Romanos 12:2 FBV). Jesus veio para trazer vida 
em abundância (Jo 10:10). Consequentemente, devemos ser como o sal e como lâmpadas. Devemos 
deixar nossa luz brilhar! (veja-se Mat. 5:13-15) 
 
Comentário   
  Que sejamos encorajados nesta lição a ter novos pensamentos é realmente uma surpresa! 
As religiões organizadas geralmente ensinam que o mais seguro é ficarmos com velhas fórmulas e 
clichês desgastados. Então, ser informados de que reforma significa pensar novos pensamentos é 
um maravilhoso novo dia! 
  Por isso, vamos considerar alguns possíveis novos pensamentos. Será que não temos, 
afinal, um monopólio da verdade? Será que a reforma também inclui nossa maneira de “fazer” 
igreja? Qual o papel das mulheres no ministério em nossa igreja: será que nossas ideias /práticas 
sobre elas precisam ser reformadas? Será que precisamos reformar nossas estruturas administrativas 
para torná-las mais compatíveis com o evangelho? 



  Certamente que podemos optar por pensar novos pensamentos, sob a direção do Senhor! 
De acordo com a lição, "a mente tem importância". Se aceitarmos isso como sendo uma verdade 
fundamental, o que virá em seguida? É errado excluir o pensamento da nossa experiência religiosa; 
na verdade, devemos incentivá-lo. Devemos enfatizar o pensamento claro em nossa teologia, ao 
invés de ficar fazendo uso de "linguagem dúbia". Adoramos um Deus que faz sentido, não um Deus 
que é volúvel, cheio de caprichos e sem sentido. Precisamos deixar claro que rejeitamos as ideias 
que sugerem: 
• Que a religião não tem que fazer sentido, 
• Que a divindade pode exigir qualquer coisa que queira sem nos dar razão para isso, 
• Que a vida somente pode ser vivida quando abandonamos a lógica e o pensamento 
racional,  
  Isso é a maior perversão da fé, pois isso denigre o cérebro que Deus criou para os seres 
humanos, e o reduz ao nível da lobotomia. 
  Em última análise, o verdadeiro conhecimento, a experiência significativa e até mesmo o 
início da própria ciência dependem da crença em um Deus que faz sentido. Em outras palavras, sem 
um Deus que faça sentido, um Ser que seja racional e razoável, não existe, então, habilidade capaz 
de compreender o mundo que nos cerca. Tal cosmovisão depende de comportamentos passíveis de 
serem reproduzidos (o conceito de que as experiências podem ser repetidas com mais ou menos os 
mesmos resultados). Somente se causa e efeito puderem ser estabelecidos de uma maneira passível 
de ser repetida, podemos fazer sentido de nosso meio ambiente. Somente se o mundo material for 
visto como operando sob as leis naturais, poderá este ser compreendido e aproveitado para nosso 
benefício e progresso. Somente se Deus for visto como lógico, razoável e confiável em Sua 
condição de Criador das leis naturais, podem esses conceitos ser desenvolvidos.  
Caso contrário, estaríamos em um mundo imprevisível, confuso e caótico, em que tudo dependeria 
de mágico e seria incompreensível, com crenças baseadas em superstições, “acaso e sorte”. Neste 
caso, a sobrevivência dependeria de apaziguar os caprichos imprevisíveis de deuses e espíritos. As 
palavras “significado” e “propósito” perderiam o sentido e a filosofia da vida seria fatalista. 
Portanto, esta é a tese: Deus não é irracional. Ele não exige que os seres que criou sejam irracionais. 
Acima de tudo, a fé não é irracional, e nunca deveria ser retratada como irracional. A fé não é 
"acreditar no que você sabe que não é assim". Nem ter fé significa ser supersticioso, crédulo ou 
simplório. Tampouco a fé se opõe à evidência, à investigação ou aos questionamentos. 
 
Comentários de Ellen White 
  Não devemos, nem por um momento, pensar que não há mais luz, mais verdade a nos ser 
dada. Nós estamos em perigo de nos tornar descuidados, perdendo por nossa indiferença o poder 
santificador da verdade e nos iludindo com o pensamento: "Eu sou rico, e abastado de bens, e de 
nada tenho falta" [Ap. 3:17.]. É certo que devemos agarrar-nos às verdades que já recebemos, mas 
não devemos olhar com desconfiança a qualquer nova luz que Deus possa enviar. {Obreiros 
evangélicos, edição de 1892, p. 389-390} 
  …o fermento da verdade opera secreta, silente e persistentemente para transformar a 
alma. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas. São implantadas novas ideias, novos 
sentimentos, novos motivos. Uma nova norma de caráter é proposta — a vida de Cristo. A mente é 
mudada; as faculdades são estimuladas à ação em novas esferas. O homem não é dotado de 
faculdades novas, mas as faculdades que possui são santificadas. A consciência é despertada. 
Somos dotados de traços de caráter que nos habilitam a prestar serviço a Deus. {Parábolas de 
Jesus, p. 98-99} 
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