
 Mudanças causam desconforto. 
Quando saímos de uma casa para outra; 
quando é necessário mudar de cidade ou de 
país; quando os filhos mudam de escola; e 
tantas outras mudanças. Mas nenhuma destas 
se compara com as mudanças que precisamos 
fazer em nossa mente e coração.

 Mudar hábitos inadequados e 
posturas que não refletem o caráter de Jesus 
Cristo, isso sim são mudanças difíceis. Muitas 
vezes demoradas e dolorosas, pois é o nosso 
coração que precisa ser transformado.

 Para que essa mudança ocorra deve 
haver um ponto de partida, esse ponto é a 
decisão de querer mudar. Ao olhar para 
2Pd1.3-9 o apóstolo Pedro diz: “...pelo seu 
divino poder, nos têm sido doadas todas as 
coisas que conduzem a vida e à piedade...”. 
Todas as coisas estão disponíveis aos que são 
filhos de Deus, o que está disponível é tudo 
que precisamos para que possamos mudar o 
nosso coração/mente. Precisamos entender 
também que temos uma natureza 
pecaminosa, senão teremos uma visão 
distorcia de quem somos bem como das 
mudanças que precisamos realizar.

 Se mudanças são importantes por 
que não as realizamos? Ou por que somos 
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resistentes às mudanças? O autor do Livro Como 
as pessoas Mudam* atribui essa questão ao fato 
de que ocorre lacunas em nossa compreensão 
do evangelho, entendemos o passado que o 
Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, 
entendemos que haverá um futuro que 
estaremos no céu. Mas a lacuna do presente, a 
vida sendo vivida dia a dia, uma vida que seja 
para honrar e glorificar ao Senhor Deus, é 
deixada de lado pelos motivos mais fúteis.

 Convido você a fazer um inventário de 
sua vida, faça mudanças que são necessárias para 
que possa desfrutar de uma vida frutífera com o 
Senhor. Mudanças são difíceis, mas lembre-se 
que o Senhor é o maior interessado em que você 
desfrute de uma vida abundante e frutífera.

*Como as Pessoas Mudam. Timothy S. Lane e Paul 
David Tripp. Pg 13. Ed. Cultura Cristã.
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