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Sobre Pensamentos (Parte 2) 
 

Provérbios 23:7 
 

Introdução: na semana passada começamos a ver como os nossos pensamentos são 
importantes na construção da nossa fé e relacionamento com Deus. Vimos que os nossos 
pensamentos podem ser grandes aliados, mas também podem se tornar nossos 
adversários se não soubermos administrá-los e permitir que o Espírito Santo os conduza.  

 
A primeira consideração que fizemos afirmou que Deus conhece todos os nossos 
pensamentos, e que nada foge ao seu olhar atento, até mesmo antes da palavra chegar à 

nossa boca, Ele já a conhece. Em segundo lugar, vimos também o quanto a Palavra de 
Deus é importante no sentido de discernirmos as imaginações da nossa mente. A Palavra 
permite conhecermos a fonte do pensamento, de onde ele procede, para que não sejamos 
enganados por algo que só parece ser bom, mas que no fundo trará danos para nós.  

 
Por último, também vimos que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos 
pensamentos e, por essa razão, nem sempre os nossos pensamentos estarão em 
harmonia com os pensamentos de Deus. Essa verdade deve nos levar ao quebrantamento 

e à rendição diante da vontade do Pai que, certamente, sempre terá a melhor para nós. 
 

Hoje, veremos mais três considerações bíblicas sobre pensamentos. 
 
1. O inimigo pode influenciar a vontade dos pensamentos – em Efésios 2:2, 3, 

encontramos a base da quarta consideração bíblica sobre pensamentos. Diz o texto: “nos 
quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade 

do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência; entre os quais também 
todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da 
carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os 
demais”. 
 
Paulo diz que antes de conhecermos Jesus, nós vivíamos segundo o curso deste mundo 
que é influenciado totalmente pela potestade do ar, e, segundo as inclinações da nossa 

carne, fazíamos a vontade dos pensamentos. Ou seja, o inimigo lançava a seta buscando 
atingir a nossa mente, e quando o pensamento vinha a nossa cabeça, nós consumávamos 
a vontade da carne. Portanto, temos que vigiar em todo tempo, para que não voltemos a 
viver como no passado, sabendo que o príncipe da potestade do ar pode influenciar o 
nosso pensamento. 

 
2. Os pensamentos podem ser treinados – em quinto lugar, entendemos que os nossos 

pensamento podem ser adestrados pela Palavra de Deus, e tudo aquilo que for bom, e que 
seja capaz de produzir edificação. Essa informação preciosa nos é apresentada pelo Ap. 
Paulo em Filipenses 4:8: “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento”.  
 
Não podemos deixar de considerar essa bênção. Somos capazes de treinar os nossos 

pensamentos, de protegê-los dos ataques espirituais da maldade que tentam bombardear 
o nosso raciocínio e, consequentemente, enfraquecer a nossa fé. Por isso, depois desses 
conselhos apostólicos, não deixe os seus pensamentos à deriva, ocupe o vosso 
pensamento com o que vai edificá-lo (a). 

 
3. O poder de Deus nos liberta dos pensamentos equivocados – em último lugar, veja 

o que Paulo fala em 2 Coríntios 10:4, 5: “Porque as armas da nossa milícia não são 

carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando  sofismas e toda 
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altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento 
à obediência de Cristo, ...”. 
 
Paulo explica que Deus nos deu armas poderosas que destroem fortalezas e anulam 
sofismas. O que vem a ser isso? Fortalezas mentais são raciocínios equivocados que se 
alojam na mente do homem e o impedem de mudar. Repare que Paulo usa o termo 

sofisma. Sofisma é um argumento ou raciocínio aparentemente lógico, mas na verdade é 
falso e enganoso.  
 
Muitas pessoas ficam presas a estes sofismas que foram construídos pelo inimigo na 
mente. Porém, Paulo afirma que as armas que o Senhor nos concede são espirituais e 
destroem essas fortalezas e anulam esses sofismas, que produzem orgulho e afastam as 
pessoas do pleno conhecimento de Deus. Além disso, diz o texto que essa libertação faz 

com que o pensamento seja conduzido totalmente à obediência de Cristo. 

 


