O NOVO HOMEM
CUMPRE O PROPÓSITO DE DEUS AO CRIAR O HOMEM

(Sábado – Primeira sessão da manhã)

Mensagem Sete
Ser renovado no espírito da nossa mente
para a existência prática do novo homem
Leitura bíblica: Ef 2:15; 4:22-24; 3:16-17a; 1Co 6:17; Rm 12:2; Cl 3:10-11
I. Em Colossenses 3:10 há a criação do novo homem e a renovação do novo
homem; a criação do novo homem foi completada na cruz, mas a renovação
do novo homem ainda está acontecendo.
II. O novo homem foi criado por Cristo, mas os crentes precisam participar
dessa criação – Ef 2:15; Cl 3:10:
A. Para produzir o novo homem, primeiro, era necessária a obra criadora de Cristo
na cruz e ela foi cumprida – Ef 2:15.
B. A fim de participar desta criação, todos os dias precisamos nos despojar do velho
homem e nos revestir do novo homem por meio da renovação – Ef 4:22-24; Cl 3:10.
III. Ser renovado é ter o elemento de Deus adicionado a nós para substituir e eliminar o nosso velho elemento – Ap 21:5a; 2Co 5:17; Rm 12:2; 2Co 4:16:
A. Novidade é Deus; portanto, tornar-se novo é tornar-se Deus – Rm 6:4; 7:6:
1. Deus é para sempre novo, e Ele dispensa Sua essência sempre nova em nós
para renovar todo o nosso ser – Rm 12:2; Cl 3:10.
2. O Espírito de Deus nos renova ao dispensar às nossas partes interiores os
atributos de Deus, que são sempre novos, nunca envelhecem, duram para sempre e são imutáveis – Ap 21:5a.
B. O Espírito renovador dispensa a essência divina do novo homem a nós para nos
tornar uma nova criação – Tt 3:5.
C. Deus organiza o nosso ambiente para que, pouco a pouco e dia após dia, nosso
homem exterior seja consumido e o nosso homem interior seja renovado – 2Co
4:16.
D. Somos renovados pela habilidade renovadora da vida divina em ressurreição –
Jo 11:25; 2Co 1:9; 4:14; Fp 3:10.
IV. De acordo com Efésios 4:23, que é vital e crucial para nós, a chave para nos
despojar do velho homem (a antiga vida social) e nos revestir do novo homem
(a nova vida da igreja) é ser renovado no espírito da nossa mente:
A. Um espírito regenerado é um espírito renovado; esse espírito renovado deve ser
fortalecido (Ef 3:16) para invadir, subjugar e ocupar cada parte da nossa alma
(v. 17a).
B. Cristo como o Espírito que dá vida está agora no nosso espírito (2Tm 4:22; 1Co
6:17), e esses dois espíritos mesclam-se para formar o espírito da mente:
1. A nossa mente está sendo renovada por meio da percepção de que Cristo como
o Espírito que dá vida está mesclado com o nosso espírito humano regenerado.
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2. Quando o Espírito que dá vida, que habita no nosso espírito regenerado e
está mesclado com ele, se espalha para nossa mente, esse espírito mesclado
torna-se o espírito da nossa mente; é por meio deste espírito mesclado que a
nossa mente é renovada.
C. Ser renovado no espírito da nossa mente é interior e intrínseco – Rm 12:2:
1. A renovação no espírito da nossa mente revoluciona a nossa lógica, filosofia,
pensamento, conceito e psicologia.
2. Renovação é ter uma mudança de pensamento quanto a religião, lógica e filosofia com relação ao universo, a humanidade, Deus etc., pelo Espírito da verdade com as revelações nas Escrituras; é ter até mesmo a mente de Cristo
substituindo a nossa mente por meio da obra consumadora da cruz – Tt 3:5;
Rm 12:2; Ef 4:23; Rm 8:6; Fp 2:5; 2Co 4:16.
D. A única possibilidade de o propósito de Deus ser cumprido nesta era é que todos
nós estejamos dispostos a ser renovados no espírito da nossa mente.
V. O Espírito renovador está mesclado com o nosso espírito regenerado como
um só espírito mesclado para se espalhar para nossa mente a fim de renovar todo o nosso ser como um membro do novo homem ao nos despojarmos
do velho homem e nos revestirmos do novo homem – Ef 4:22, 24:
A. Despojar-nos do velho homem é negarmos e renunciarmos ao nosso velho ego –
Ef 4:22; Mt 16:24.
B. Revestir-nos do novo homem é aplicar o que Cristo cumpriu ao criar o novo
homem – Ef 2:15; 4:24.
C. Enquanto a cruz é para nos despojarmos do velho homem, o Espírito é para nos
revestirmos do novo homem:
1. A fim de nos despojar do velho homem, temos de aplicar a cruz a nós mesmos – Mt 16:24.
2. Revestir-nos do novo homem é viver e engrandecer a Cristo por meio do suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo – Fp 1:19-21a.
VI. A renovação da mente é para a plena existência e prática real do novo homem – Ef 4:22-24; Cl 3:10-11:
A. Nossa mente precisa ser renovada, não somente para nossa conduta espiritual
ou para o nosso comportamento pessoal e ético, mas também para a existência
do novo homem.
B. O ponto central de sermos renovados no espírito da nossa mente é o novo homem
– Ef 4:23-24.
C. Durante a nossa vida, nossa mentalidade nacionalista e étnica foi edificada e, para
a existência do novo homem, essa mentalidade deve ser renovada – Cl 3:10-11:
1. Nossa mentalidade natural e nacionalista foi educada e edificada segundo o
nosso pano de fundo étnico e cultural; esse é o maior impedimento para a
existência do novo homem.
2. Para o novo homem vir à sua plena existência, temos de experimentar uma
renovação profunda da nossa mente, que foi edificada segundo a nossa nacionalidade e cultura – Cl 3:10-11.
D. A única maneira do novo homem se tornar real é pela renovação da nossa mente –
Rm 12:2; Ef 4:23-24; Cl 3:10-11:
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1. Temos de ser renovados no espírito da nossa mente em realidade e diariamente no nosso viver; do contrário, não há maneira de o Senhor obter o novo
homem.
2. O novo homem não pode se tornar real mediante correção ou ensinamento,
mas pelo Espírito de Deus permear a nossa mentalidade.
3. Em nossa oração, precisamos ter um desejo de entrar na praticidade do novo
homem e, assim, temos de pedir ao Senhor para renovar a nossa mente e
transformar o nosso interior – Rm 12:2.
4. Diariamente, temos de nos despojar do velho homem e nos revestir do novo
homem; para isso, precisamos beber do único Espírito a fim de sermos renovados no espírito da nossa mente em cada área da nossa vida diária prática –
Ef 4:22-32.
5. Quando bebemos do Espírito, Ele satura cada parte do nosso ser – 1Co 12:13:
a. Ao bebermos do Espírito, a primeira parte da nossa alma que Ele satura
é a nossa mente.
b. Se bebermos do Espírito, seremos renovados no espírito da nossa mente
e essa renovação tornará todos nós um único novo homem – Ef 4:23-24.
6. Quando a nossa mente for renovada, o novo homem virá à existência de maneira prática, e Cristo verdadeiramente será tudo e em todos – Cl 3:10-11.
Porções do ministério:
REVESTIR-NOS DO NOVO HOMEM
AO SERMOS RENOVADOS NO ESPÍRITO DA NOSSA MENTE

Efésios 2:15 diz que o novo homem foi criado na cruz, no entanto, Efésios 4:22 diz que
temos que nos despojar do velho homem. Porque o novo homem em Efésios é coletivo, o velho
homem, no mesmo princípio, também deve ser um homem coletivo. Precisamos despojar-nos
do velho homem não sendo ensinados, corrigidos, treinados, educados ou instruídos, mas
sendo renovados no espírito da nossa mente (v. 23). Quando somos renovados no espírito da
nossa mente, não somente nos despojamos do velho homem, mas também nos revestimos
do novo homem, “que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da realidade” (v. 24).
O novo homem foi criado em Cristo, mas em você não existe nada do novo homem. Assim,
temos de nos revestir do novo homem, vestir o novo homem, que já foi criado em Cristo. A
maneira de nos revestir do novo homem é sermos renovados no espírito da nossa mente.
O homem é um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo (1Ts 5:23). A alma é
composta da mente (Sl 13:2; 139:14; Lm 3:20), da emoção (1Sm 18:1; 2Sm 5:8; Sl 86:4) e da
vontade (Jó 7:15; 6:7; 1Cr 22:19). Quando fomos regenerados, o Espírito de Deus entrou em
nosso espírito. Romanos 8:16 nos diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus. Esse versículo testifica firmemente que o Espírito regenerado habita
no nosso espírito. O Espírito divino habita em nosso espírito humano, e agora “aquele que
se une ao Senhor é um só espírito com Ele” (1Co 6:17). Isso indica o mesclar do Senhor como
o Espírito com o nosso espírito. Quanto mais oramos, temos comunhão com o Senhor, invocamos o Seu nome precioso e nos abrimos totalmente a Ele, mais esse espírito mesclado se
espalha para nossa mente, tornando-se, então, o espírito da nossa mente. É nesse espírito
que somos renovados para nossa transformação.
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ENCHER-NOS NO ESPÍRITO
BEBENDO O ESPÍRITO PARA A RENOVAÇÃO DA MENTE

Efésios 5:18 nos diz para sermos cheios no espírito. Ser embriagado com vinho é ser cheio
no corpo, enquanto ser cheio no espírito (nosso espírito regenerado, não o Espírito de Deus)
é ser cheio de Cristo (1:23) até a plenitude de Deus (3:19). O Senhor quer se espalhar a partir do nosso espírito; primeiro, para nossa mente e, depois, para nossa emoção e vontade.
Nosso espírito regenerado mesclado com o Espírito de Deus que habita interiormente se espalha para nossa mente. É nesse espírito mesclado da nossa mente que somos renovados. Beber
do Espírito é nos abrir ao Senhor orando para Ele, invocando o Seu nome e tendo comunhão
com Ele. O Espírito de Deus hoje é água potável. Quanto mais bebermos do Espírito, mais
Ele nos encherá Consigo mesmo e mais Ele saturará a nossa mente a fim de renová-la para
nossa transformação.
A RENOVAÇÃO DA MENTE PARA O NOVO HOMEM

Quando era um jovem crente, eu pensava que a renovação no espírito da nossa mente
era somente para o nosso comportamento cristão. Podemos ter a nossa mente renovada permitindo que ela seja enchida, possuída e tomada pelo Espírito de Deus. Temos de orar, ter
comunhão com o Senhor, invocar o Seu nome e, até mesmo, fazer uma confissão plena dos
nossos pecados. Então, seremos transformados e o nosso comportamento mudará. Embora
isso seja verdade, o ponto central de sermos renovados no espírito da nossa mente é para o
novo homem.
Colossenses 3:10-11 nos diz que precisamos nos revestir “do novo homem, que está sendo
renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem Daquele que o criou, onde não pode
haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas
Cristo é tudo e em todos”. No novo homem não há lugar para gregos e judeus, circuncisão e
incircuncisão, bárbaro, cita, escravos e livres. A renovação não é meramente para o nosso
comportamento. A renovação é ainda mais para nos livrar das nossas ordenanças étnicas e
da nossa pessoa natural. Não somente não há pessoas naturais no novo homem, mas não
há possibilidade, não há espaço, para nenhuma pessoa natural. No novo homem somente há
lugar para Cristo. O novo homem não é chinês, japonês, francês, inglês, alemão ou americano. O novo homem é Cristo. Cristo é tudo e em todos no novo homem. No novo homem não
pode haver judeu ou grego. Não pode haver chinês ou japonês. No novo homem não pode haver
brancos ou negros. Todos temos de ser renovados para a existência do novo homem.
Em Colossenses 3:10 está a criação do novo homem e a sua renovação. A criação foi completada na cruz, mas a renovação ainda precisa acontecer. Precisamos ter a nossa mente renovada para a existência do novo homem. Deus criou o novo homem, mas o novo homem ainda
não veio à plena existência por causa da nossa mente não renovada. Nossa mente é o problema. Pela soberania de Deus estive em muitos países e vi muitas ordenanças diferentes,
muitas maneiras de viver. Pessoas de diferentes etnias e culturas serem salvas é muito mais
fácil do que serem renovadas com relação à sua maneira de viver. As ordenanças no Japão
são absolutamente diferentes das ordenanças nos Estados Unidos. Por todos os lugares onde
viajei eu tive que me ajustar às ordenanças específicas daquele lugar que visitei. Essas ordenanças diferentes normalmente criam um problema para nós porque a nossa mente precisa
de mais renovação.
Todos temos de perceber que Deus criou um homem coletivo. Deus precisava que esse
homem cumprisse o desejo do Seu coração, mas o homem caiu e tornou-se dividido e espalhado. Ao ser dividido e espalhado, o homem se tornou inútil nas mãos de Deus. Veja a situação de hoje. O mundo inteiro é um mundo dividido e espalhado. Em praticamente toda sessão
das Nações Unidas há discussões e até mesmo brigas. A verdadeira situação do mundo é que
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as nações desta terra não são unidas, mas estão divididas. Em todos os níveis da sociedade
há divisão. Hoje, nesta terra, há divisão em todos os lugares.
Romanos 12:2 nos exorta a não sermos conformados a esta era. Isso não só significa que
não devemos ser mundanos na nossa maneira de nos vestir e de viver. Não nos conformar a
esta era significa ainda mais que não devemos seguir o caminho das divisões. Romanos 12:2
e Efésios 4:23 falam sobre a renovação e os dois versículos são para a vida no Corpo. Romanos 12:2 diz: “Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a
vontade de Deus”. Se olhar para o contexto de Romanos 12, você verá que a vontade de Deus
é ter o Corpo. A renovação da mente é para a vida do Corpo. Os problemas na vida do Corpo
estão relacionados às diferentes ordenanças.
Paulo foi todo-inclusivo quando listou os tipos de pessoas naturais para as quais não há
lugar no novo homem. Os gregos são pela sabedoria filosófica; os judeus, por sinais milagrosos (1Co 1:22). Circuncisão refere-se aos observadores dos rituais judaicos religiosos; incircuncisão refere-se àqueles que não se importam com a religião judaica. Um bárbaro é uma
pessoa inculta. Os citas eram os mais bárbaros. Um escravo era alguém vendido para escravidão e um homem livre era alguém que havia sido libertado da escravidão. Os cristãos hoje
foram divididos por etnia, nacionalidade, língua e também por questões religiosas. Alguns
cristãos são a favor do batismo por imersão, enquanto outros são por aspersão. Isso não é
diferente de ser pela circuncisão ou incircuncisão. Questões religiosas podem dividir os cristãos. Outros têm sido divididos pela maneira que uma reunião cristã deveria acontecer. As
opiniões religiosas sempre dividem os membros do Corpo.
Temos de ser renovados na nossa mente natural, que significa que a nossa mente precisa ser enchida e saturada com o Espírito. O Espírito precisa permear cada fibra da nossa
mentalidade. Segundo o nosso conceito natural, a adoração a Deus deve ser calma e solene.
Até mesmo os muçulmanos e os hindus concordam com esse conceito. Mas, quando o Senhor
estava entrando em Jerusalém, “toda a multidão dos discípulos começou a alegrar-se e a louvar a Deus em alta voz por todas as obras de poder que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei
que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas!” (Lc 19:37-38). Quando alguns
fariseus escutaram os discípulos louvando o Senhor com alta voz dessa maneira, eles pediram para o Senhor os repreender (v. 39). O Senhor respondeu-lhes: “Eu vos digo: Se estes se
calarem, as pedras clamarão” (v. 40). A adoração dos discípulos nessa passagem específica
não foi algo calmo e solene, mas barulhento e alegre.
Um dia o irmão Watchman Nee e eu fomos a uma reunião Pentecostal onde as pessoas
estavam pulando, rolando, rindo, chorando e gritando. Essa reunião estava muito turbulenta.
A única coisa que o irmão Nee me disse foi que no Novo Testamento não nos é dito como
devemos nos reunir. O irmão Nee não era a favor dessa reunião turbulenta, mas ele era ainda
mais contra a morte evidenciada em muitas reuniões cristãs.
Temos de ver que no novo homem não há lugar para ordenanças religiosas. Quando começamos a nos reunir no começo dos anos sessenta em Los Angeles para ter a vida da igreja,
algumas pessoas reclamaram para mim que nas nossas reuniões não tínhamos os dons. Eu
falei para eles que as nossas reuniões eram cheias de dons. Primeira aos Coríntios 12 fala
que o dom mais elevado da igreja é a palavra de sabedoria e o segundo é a palavra de conhecimento (v. 8). Outro irmão querido que amava muito o Senhor veio a mim e disse que ele
apreciava as nossas reuniões. O seu único problema é que ele não conseguia tolerar as irmãs
falarem nas reuniões. Ele me elogiou grandemente pelo meu conhecimento da Bíblia, mas
ele disse que eu estava errado em permitir que as irmãs falassem nas reuniões. Eu perguntei se as irmãs cantavam hinos nas reuniões que ele participava. Quando ele respondeu que
sim, eu disse que mesmo nas suas reuniões as irmãs não estavam em silêncio porque elas
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cantavam hinos. Segundo a verdade nas Escrituras, as mulheres podem orar e profetizar nas
reuniões (1Co 11:5), mas elas não podem ensinar como uma autoridade, definindo doutrina
(1Tm 2:12).
Esses exemplos nos ajudarão a mostrar que questões religiosas podem dividir os cristãos.
Um grupo específico se dividiu porque um queria um piano e o outro um órgão nas suas reuniões. Por fim, um grupo era a assembleia do piano e, o outro, a assembleia do órgão. Todos
esses estão na mesma categoria que a circuncisão e a incircuncisão, religioso ou não religioso.
Não sou a favor de uma assembleia de piano ou de órgão. Sou a favor do novo homem.
Temos de ser renovados em nossa mente não somente para o nosso comportamento pessoal, ético, mas para o novo homem. Muitos cristãos hoje ainda se apegam ao seu conceito
natural, religioso e individual porque eles não deixam o Espírito se espalhar para sua mente.
Eles não permitem que o Espírito domine a sua mente. Todos temos de nos abrir ao Senhor
e orar: “Senhor, estou aqui. Quero que minha mente seja totalmente aberta para Ti. Entra
em mim e me enche. Permeia, satura e possui todo meu interior”. Creio que se orarmos para
o Senhor dessa maneira, o Espírito terá uma maneira de permear a nossa mente. Quando o
Espírito permeia a nossa mente, as ordenanças acabam. Quando o Espírito possuir e saturar
nossa mente, não nos preocuparemos com negro, branco, chinês, japonês, americano, alemão,
francês, italiano ou espanhol. Não nos preocuparemos se a reunião é barulhenta ou silenciosa.
Somente nos preocuparemos com o novo homem.
Pela soberania do Senhor, por causa desta era científica moderna e da situação política,
o globo tornou-se pequeno. Muitas pessoas diferentes têm se unido. Isso é o Senhor agindo.
Apesar de o Senhor unir tantas culturas e etnias, ainda há muita divisão na religião. Nos
Estados Unidos você encontra uma Igreja Presbiteriana Chinesa e uma Igreja Presbiteriana
Coreana. Também é possível encontrar a Igreja Anglicana nos Estados Unidos. No entanto,
temos de perceber que a igreja é o novo homem. Embora nesta era moderna muitas etnias
e povos têm se reunido, as pessoas ainda gostam de manter-se divididas. Manter-nos divididos de outros cristãos por causa de ordenanças religiosas é ser conformado a esta era porque
esta era é uma era de divisão. Causar divisão é ser conformado a esta era. Precisamos interpretar Romanos 12:2 de maneira a não nos conformarmos a esta era de divisão. Nós, cristãos,
somos um. Quer sejamos americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, portugueses,
chineses ou japoneses, o Senhor nos fez um. Nenhuma pessoa natural tem lugar no novo
homem.
A única maneira do novo homem tornar-se real na prática é por termos a nossa mente
renovada. O novo homem não pode tornar-se real por corrigirmos a nossa mente, mas pelo
Espírito de Deus permear a nossa mentalidade. Quando o elemento de Deus entrar na nossa
mentalidade, pensaremos como Ele pensa, veremos as coisas como Ele vê, e consideraremos
a situação como Ele considera. Então, o novo homem virá à existência. Não haverá etnias,
posição social e diferenças religiosas. Cristo verdadeiramente será tudo e em todos. Eu creio
que essa é a visão atual do mover do Senhor nesta terra. O Senhor está avançando para
ganhar o novo homem.
O MOVER DO SENHOR
PARA INTRODUZIR A EXISTÊNCIA PRÁTICA DO NOVO HOMEM

O Senhor profetizou em Mateus 16:18 que Ele edificaria a Sua igreja. O que o Senhor
profetizou deve-se cumprir. Sem a existência prática do novo homem, a edificação da igreja
pode ser conversa vã. A edificação da igreja depende da existência do novo homem. Se o novo
homem vier à existência, sem dúvida, a igreja edificada estará aqui. Apesar da situação
atual de divisão, o Senhor obterá o novo homem. Tudo que o Senhor está fazendo nesta era
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atual é para introduzir a existência prática do novo homem. Para abandonarmos os nossos
conceitos naturais, religiosos, nossa mente precisa ser saturada, permeada, possuída e dominada pelo nosso espírito mesclado. Então, nossos conceitos serão plenamente revolucionados
e não teremos mais ordenanças. O novo homem, então, virá à existência. Esse é o mover do
Senhor na terra hoje. (The Collected Works of Witness Lee, 1977, vol. 3, “The One New Man,”
pp. 515-520)
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