
Mensagem Quatro 

Sermos renovados diariamente 

com o suprimento novo da vida de ressurreição 

para substituir a nossa cultura e nos tornarmos o novo homem em realidade 

tornando-nos tão novos como a Nova Jerusalém 

  

Leitura bíblica: 2Co 4:16; Ef 2:15; 4:22-24; Cl 3:10-11 

I. Efésios 4:22 diz: “Quanto à vossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho ho-

mem”: 

A. O velho homem refere-se à nossa vida natural na alma; o velho homem é o nosso pró-

prio ser, que foi criado por Deus, mas tornou-se caído por meio do pecado – Rm 6:6: 

1. O velho homem com tudo que ele inclui prejudica a vida da igreja; onde estiver o ve-

lho homem, não pode existir a igreja; isso significa que o que somos, o que temos e o 

que fazemos tornam impossível a vida da igreja.   

2. Se continuarmos a viver segundo o velho homem, a vida da igreja será seriamente 

danificada, até mesmo eliminada; se nos despojarmos do velho homem com sua 

antiga maneira de viver, teremos uma vida da igreja maravilhosa, uma vida da igre-

ja que será uma miniatura da Nova Jerusalém; nessa vida da igreja é impossível ter 

divisão.   

B. As palavras maneira de viver implicam muitas coisas; em todos os países do mundo 

em cada povo há uma determinada maneira de viver:    

1. A antiga maneira de viver inclui tudo que se relaciona a nós; temos de nos despo-

jar de tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que temos; temos de nos 

despojar da nossa própria maneira de viver e da nossa cultura; quanto mais forte é 

a nossa cultura, mais críticos somos com relação aos outros – cf. Ef 4:31-32; Cl 3:12-

14. 

2. Se realmente desejamos ser renovados, precisamos nos despojar da antiga manei-

ra de viver, que inclui a nossa maneira de viver e a nossa cultura; no novo homem 

não pode haver gregos, judeus, bárbaros, citas, escravos e livres, porque a antiga 

maneira de viver dessas pessoas foi abandonada.   

3. Sempre que voltamos à antiga maneira de vida, espontaneamente sentimos que 

estamos interiormente em trevas e alienados da vida de Deus – Ef 4:17-19. 

4. A fim de se ter a vida da igreja, pessoas de culturas e países diferentes têm de des-

pojar-se do velho homem corporificado em sua antiga maneira de viver; na vida da 

igreja há lugar apenas para Cristo – Cl 3:10-11. 

5. Quão deplorável é ver as assim chamadas igrejas formadas segundo a nacionalidade; 

em vez de apreciarmos a nossa herança, devemos repudiá-la; automaticamente pre-

ferimos a nossa antiga vida comunitária, mas a nossa maneira de vida deve tornar-

se totalmente nova em natureza, maneira e prática.   

II. Uma vez que o novo homem em Efésios 2:15-16 é um homem coletivo, o novo ho-

mem em 4:24 também deve ser coletivo; segundo Efésios 4:24, devemos nos reves-

tir do novo homem que já foi criado em Cristo: 



A. No batismo nos despojamos do velho homem, que foi crucificado com Cristo e sepul-

tado; também foi no batismo que nos revestimos do novo homem – Ef 4:22-24; Rm 

6:6, 4. 

B. O despojar do velho homem e o revestir do novo homem são fatos consumados; agora 

precisamos experimentar e perceber esses fatos ao sermos renovados no espírito da 

nossa mente – Ef 4:23: 

1. Despojar-nos do velho homem é negarmos o nosso velho ego e renunciarmos a ele, 

aplicando a cruz ao ego – Ef 4:22; Mt 16:24. 

2. Revestir-nos do novo homem é vivermos e engrandecermos Cristo por meio do 

suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo (Fp 1:19-21a); isso é aplicar o 

que Cristo realizou ao criar o novo homem (Ef 2:15; 4:24). 

C. O nosso espírito mesclado com o Espírito de Deus deve tornar-se o espírito da nossa 

mente (Ef 4:23); então, todo o nosso viver será pelo espírito e tudo que fizermos será 

segundo o espírito; ao sermos renovados por esse espírito, nos revestimos do novo ho-

mem.  

D. Temos de andar segundo o espírito mesclado que está se expandindo para a nossa 

mente e enchendo-a; dessa maneira, o andar diário do novo homem será no espírito 

da mente; esse é o segredo da vida da igreja – Ef 4:23. 

E. O novo homem está no nosso espírito; a maneira de nos revestir do novo homem é o 

nosso espírito (que está mesclado com o Espírito), no qual encontramos Deus, a habi-

tação de Deus e o novo homem, tornar-se o espírito da nossa mente – Ef 2:22; 4:23: 

1. O espírito tornar-se o espírito da nossa mente significa que o espírito dirige, contro-

la, domina, governa e possui a nossa mente (cf. 1Co 2:15-16; 2Co 2:13; 10:4-5); 

quando o espírito dirige a nossa mente, todo nosso ser está sob o controle do nos-

so espírito.  

2. O quanto nos revestimos do novo homem depende do quanto o nosso espírito nos 

dirige (1Co 2:15); quando o nosso espírito nos domina e dirige, não há lugar para 

cultura, opiniões ou ordenanças; não há lugar para a nossa maneira porque todo 

nosso ser é dominado, controlado, governado e dirigido pelo nosso espírito.   

3. Quanto mais o espírito mesclado penetra, satura e possui a nossa mente, mais per-

mitimos que a mente de Cristo se torne a nossa mente – Fp 2:5; 1Co 2:16; Rm 12:2. 

F. Quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito que dá vida entrou no nosso espírito, tra-

zendo com Ele o novo homem como um produto acabado; agora, o novo homem deve 

saturar e se expandir para cada parte do nosso ser; esse expandir é tanto o revestir do 

novo homem quanto o renovar.   

G. Não devemos viver segundo a vaidade da mente, mas segundo o espírito da mente; es-

sa é a chave para o viver diário do novo homem coletivo, o segredo de se ter uma vida 

da igreja cheia do caráter de Deus, do aroma de Cristo e da unidade do Espírito – Ef 

4:3-4, 17-18, 23-24. 

H. Ao amarmos o Senhor, ao exercitarmos o nosso espírito em oração e ao lermos a palavra 

diariamente, nossa mente é enchida com o espírito mesclado; isso muda e renova a nos-

sa mente; sermos renovados na nossa mente é nos livrarmos dos velhos conceitos sobre 

coisas da vida humana e sermos renovados pelo ensinamento da Escritura Sagrada e pe-

la iluminação do Espírito Santo – Sl 119:105, 130; 2Tm 3:15-17; Dt 17:18-20. 



I. A única possiblidade do propósito de Deus ser cumprido nesta era, de ter o novo ho-

mem em realidade, é se todos estivermos dispostos a ser renovados no espírito da 

nossa mente. 

III. O ponto central da palavra de Paulo aos Colossenses refere-se à renovação da mente 

para o pleno conhecimento de Cristo, que é a imagem de Deus; o novo homem foi 

criado em nosso espírito e está sendo renovado na nossa mente para o pleno conhe-

cimento, segundo a imagem de Cristo – Ef 2:15; Cl 3:10-11: 

A. Pelo fato de o novo homem ter sido criado conosco, que pertencemos à velha criação, 

ele precisa ser renovado; essa renovação ocorre principalmente na nossa mente, como 

indica a frase: para o pleno conhecimento – Cl 3:10. 

B. A criação do novo homem segundo Deus já foi completada, mas na nossa experiência, 

o novo homem está sendo renovado pouco a pouco, até o pleno conhecimento; quanto 

mais nos revestimos do novo homem, mais somos renovados segundo o que Deus é e 

mais temos a Sua imagem, a expressão do que Ele é – Cl 3:10. 

C. 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: 

1. Nossa mentalidade natural e nacional foi educada e edificada segundo o nosso con-

texto étnico e cultural; esse é o maior impedimento à existência prática do novo ho-

mem. 

2. Para que o novo homem exista plenamente, temos de experimentar uma renova-

ção plena da nossa mente, que foi edificada segundo a nossa nacionalidade e cultu-

ra. 

D. Novidade é Deus; portanto, tornar-se novo é tornar-se Deus em vida e natureza, mas 

não na Deidade: 

1. Deus é sempre novo e Ele nos infunde Sua essência sempre nova a fim de renovar 

todo o nosso ser – Rm 12:2; Cl 3:10. 

2. O Espírito de Deus nos renova ao infundir nossas partes interiores com os atributos 

de Deus, que são sempre novos, nunca envelhecem, duram para sempre e são imutá-

veis – Ap 21:5a. 

3. O Espírito renovador dispensa a essência divina do novo homem a nós para nos 

tornar uma nova criação, o novo homem – Tt 3:5; 2Co 5:17; Gl 6:15. 

IV. Precisamos ser aqueles que estão sendo renovados diariamente com o suprimento no-

vo da vida de ressurreição para substituir a nossa cultura e nos tornar o novo homem 

em realidade, tornando-nos tão novos quanto a Nova Jerusalém – 2Co 4:16: 

A. Revestir-nos do novo homem não acontece de uma vez por todas; pelo contrário, dura 

a vida toda, é um processo gradual que ocorre durante toda nossa vida cristã. 

B. Nós, os crentes regenerados, como partes do novo homem, devemos andar na novida-

de da vida divina em ressurreição e servir em novidade de espírito – Rm 6:4; 7:6. 

C. Os crentes devem ser renovados para serem tão novos quanto a Nova Jerusalém, uma 

vez que eles todos estão tornando-se a Nova Jerusalém, andando em novidade de vida 

(6:4) e edificando a Nova Jerusalém ao servir em novidade de espírito (7:6). 

D. Sermos renovados no espírito da nossa mente é para nossa transformação diária à 

imagem de Cristo por meio do nosso homem exterior ser consumido pelo sofrimento 

no nosso ambiente com vistas à renovação do nosso homem interior – 2Co 4:16: 



1. Enquanto estamos no meio de sofrimentos, temos de receber o renovar; do contrá-

rio, o sofrimento pelo qual passamos não significará nada para nós; em nós há um 

refúgio: o nosso espírito – Sl 91:1; 27:5; 31:20; Is 32:2; 2Tm 4:22; Gl 6:17-18. 

2. Deus prepara o nosso ambiente para que, pouco a pouco e diariamente, o nosso 

homem exterior seja consumido e o nosso homem interior seja renovado pelo su-

primento novo do Cristo pneumático como a vida de ressurreição – 2Co 4:16. 

E. A fim de sermos renovados diariamente, temos de ser reavivados todas as manhãs – 

Mt 13:43; Lc 1:78-79; Pv 4:18; Jz 5:31; 2Co 4:16. 

F. Somos renovados diariamente por meio de quatro itens: a cruz (2Co 4:10-12, 16-18); 

o Espírito Santo pelo qual somos recondicionados, refeitos e reformados com a vida 

divina (Tt 3:5); nosso espírito mesclado (Ef 4:23); e a palavra santa de Deus (5:26). 

G. Temos de ir à mesa do Senhor em novidade (Mt 26:29); o Senhor nunca aceita uma 

mesa velha; temos de ser renovados aprendendo a dizer “Desculpa, me perdoa”.  

V. O renovar do novo homem depende de buscarmos as coisas do alto – Cl 3:1-2; Ef 2:5-6: 

A. Buscar as coisas do alto é responder a Cristo e refletir as Suas atividades em Seu mi-

nistério celestial – Hb 2:17; 4:14; 7:26; 8:1-2; Ap 5:6; Cl 3:1-2: 

1. Uma transmissão está ocorrendo, de Cristo no céu para nós na terra, por meio do 

Espírito todo-inclusivo no nosso espírito – Ef 1:19, 22-23; 2:22: 

a. Nosso espírito é o receptor da transmissão divina, enquanto o trono de Deus 

no céu é o transmissor – Ap 5:6. 

b. Voltando-nos ao nosso espírito somos elevados ao céu; por causa da transmis-

são do trono de Deus no céu para o nosso espírito, quando experimentamos e 

desfrutamos Cristo aqui na terra, estamos simultaneamente no céu – Ap 4:1-2. 

2. No Seu ministério celestial, Cristo está apascentando as pessoas e precisamos coo-

perar com Ele apascentando as pessoas; se essa comunhão for recebida por nós, 

haverá um grande reavivamento na terra para trazer o Senhor de volta – 1Pe 5:1-4; 

cf. Mt 9:36; 10:1-6; Jo 21:15-17; 1Pe 2:25; Hb 13:20. 

B. Se nos voltarmos ao Cristo celestial com todas as Suas atividades e colocarmos a nossa 

mente nessas coisas, a renovação do novo homem acontecerá espontaneamente – Hb 

8:1-2; 12:2; Cl 3:2. 

C. Isso consuma a intenção de Deus de tornar os crentes o novo homem como a nova cri-

ação para consumar a Nova Jerusalém; o novo homem como a obra-prima de Deus é 

um item absolutamente novo no universo, uma nova invenção de Deus – Cl 3:10-11; 

2Co 5:17; Gl 6:15-17; Ef 2:10, 15. 

D. A meta de Deus é ter o novo homem que, por fim, se consumará na Nova Jerusalém, 

que será a consumação final do novo homem.  
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