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Quem Domina a sua Mente
Quem controla a sua mente? Quem a domina? […] A nossa batalha espiritual
passa pela maneira de viver, tomar atitudes e decisões como fruto do que
domina o nosso pensamento. Se a nossa mente for permeada do Evangelho,
Cristo sempre prevalecerá. Mas do contrário, o Diabo governará a vida da
pessoa que se encontra longe de Deus. (Revista Ensinador Cristão, Ano 20 –
nº 77, p. 39)
Neste comentário traremos um auxílio dentro do texto proposto em
cada tópico, seguindo os objetivos especí cos dados pela lição, com o
objetivo de contribuir para o preparo de sua aula. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.
SOBRE A EPÍSTOLA AOS FILIPENSES

A cidade de Filipos, na Macedônia oriental, a 16 km do Mar Egeu, foi assim
chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno.
Nos dias de Paulo, era uma cidade romana privilegiada, tendo uma
guarnição militar. (STAMPS 1995, p. 1821)
Quando recebera uma visão quando estava em Trôade (At 16.9),
Paulo decidiu então partir para a Macedônia, pois acatara o chamado de
Deus para o anúncio do Evangelho naquela cidade. Ao chegar na Macedônia,
a primeira cidade em que o apóstolo pisa ao solo é Filipos (At 16.12), e ali
começaram a anunciar o Evangelho a algumas mulheres, onde após a
conversão de uma delas por nome de Lídia (At 16.14), Paulo e Silas caram
em sua casa depois de terem sido convidados, e como disse o próprio
apóstolo constrangidos a isso (At 16.15).
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Da prisão em Roma, Paulo então escreve esta carta com objetivos
bem distintos que muitas outras, pois ele a escreve para agradecer a oferta
generosa que lhe foi enviada, e também para confortá-los quanto ao seu
estado na prisão, e animar aos Filipenses a esforçar-se na fé.
Basicamente em questões a correção, o apóstolo somente trata
acerca do cuidado com alguns líderes judaizantes e de alguns crentes com a
mentalidade terrena, e também de um problema relacional entre duas
irmãs na igreja: Evódia e Síntique.

Diferente de muitas cartas de Paulo, Filipenses não foi escrita
primeiramente devido a problemas ou con itos na igreja. Sua tônica básica
é de cordial afeição e apreço pela congregação. Da saudação inicial (1.1) à
benção nal (4.23), a carta focaliza Cristo Jesus como o propósito da vida e a
esperança da vida eterna por parte do crente. Nesta epístola, Paulo trata de
três problemas menores em Filipos: (1) O desânimo dos crentes ali, por
causa da prisão prolongada de Paulo (1.12-26); (2) pequenas sementes de
discórdia entre duas mulheres da igreja (4.2; cf. 2.2-4); e (3) a ameaça de
deslealdade sempre presente entre as igrejas, por causa dos mestres
judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena (cap. 3). (STAMPS 1995, p.
1822)
Mediante a tais situações, o apóstolo aborda alguns ensinos que são
riquíssimos não só para a igreja em Filipos, como também para a igreja do
século 21.

(1) alegria em meio a todas as circunstâncias da vida (e.g., 1.4,12; 2.17,18;
4.4,11-13), (2) a humildade e serviço cristãos (2.1-16), e (3) o valor
incomensurável de conhecer a Cristo (cap. 3). (STAMPS 1995, p. 1822)
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SOBRE A “MENTE” NO CONTEXTO BÍBLICO

A igreja vivia assim porque havia um estado de espírito que dominava sua
mente. Para compreender esse processo, o comentarista da lição destaca os
variados signi cados que a palavra mente dispões nas Escrituras […] Essas
perspectivas semânticas em torno da palavra “mente” abrange todo
arcabouço psíquico presente nos textos do Novo Testamento. (Revista
Ensinador Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 39)
O signi cado da palavra “mente” se dá basicamente em uma
“faculdade própria da alma. Intelecto, pensamento, entendimento. É o que
de mais profundo pode existir na pessoa humana. Através da mente,
entramos em contato com as realidades cognoscíveis. Crê-se com a mente e
aceita-se com o coração. Em algumas passagens, aparece como sinônimo de
alma. Por isso, recomenda o apóstolo que devamos ser, em tudo,
santi cados: corpo, alma e espírito (1 Ts 5.23)”. (ANDRADE 1996, p. 263)
Quando tratamos o termo como faculdade psicológica, observamos a
mente como a capacidade que o ser humano possui para pensar, agir,
estamos falando basicamente do seu lado intelectual, onde ele processa as
suas decisões, e onde ele tem todo seu entendimento, que está limitado à
sua experiência, ao seu ensino ou ao seu conhecimento prévio de algo
oriundo de informações obtidas por terceiros.
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Quando a tratamos como forma de pensar, estamos nos referindo
acerca daquilo com que preenchemos nossas mentes, seja isto com o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama... (Fp 4.8); ou seja com coisas
que tratam de sentido negativo. Fato é que neste ponto estamos falando
daquilo em que nossa mente deseja ou processa como vontade, tanto boas
como ruins, mas devemos sempre pensar com a mente de Cristo.
A mente como espírito é mais uma metáfora do que uma expressão
literal. Falamos assim para de nir simbolicamente algumas questões
relativas a mente.
Por m, mente como coração fala sobre os sentimentos que
envolvem nossos pensamentos, seja ele de paixão, amor, dor, sofrimento,
alegrias, tristezas, de modo a comparar o coração com a mente, e de
associar nossos pensamentos sendo oriundos dele.
SOBRE A MENTE DE CRISTO

O nosso estado de atitude ou saúde psicológica deve ter como fundamento
a “mente de Cristo”. A partir daí, o sentimento que norteava os lipenses era
de alegria e comunhão. Isso é algo poderoso que ninguém pode tirar da
experiência do cristão. Uma vida com paz, gratidão e comunhão com Deus é
o que todos devemos viver. (Revista Ensinador Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 39)
Agora como cristãos devemos ter uma mente renovada, sentimentos
de tristezas e coisas que não convém não devem mais estar a nossa volta.
Como os cristãos em Filipos, devemos ter o sentimento de alegria e
comunhão.
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Estando em Cristo, a pessoa se torna nova criatura; há mudança de caráter.
Esse é o pensamento paulino presente em diversas epístolas. Antes, a
pessoa pensava de determinada forma e tinha um modo de agir; em Cristo,
a transformação deve ser completa. (SOARES 2018, p. 93)
Sem vivermos com a mente de Cristo, o sentimento de alegria se
afastará de nossas vidas. Quando possuímos a presença e sentimos a
intimidade com Deus em nossas vidas, o nosso sentimento sempre será de
paz com o Espírito Santo, mas quando abrimos mão de pensar assim,
estamos também abrindo mão de ter uma vida de paz e alegria com Deus,
mesmo diante das adversidades.

O crente deve xar sua mente nas coisas verdadeiras, puras, justas, santas,
etc. Que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus e
o livramento da ansiedade […] Se assim zermos, “o Deus de paz será
convosco”. O resultado de xar nossas mentes nas coisas do mundo será a
perda da alegria, da presença íntima e da paz de Deus e, nossos corações
sem proteção. (STAMPS 1995, p. 1829)
Por m, devemos entender que vivemos num ambiente de batalha no
sentido espiritual diuturnamente, e somente os que tem a sua mente
santi cada, conseguirão vencer este árduo confronto.

Num mundo em que a batalha espiritual é reconhecida pelo medo e pela
ansiedade que as pessoas sentem, a mensagem de Paulo aos lipenses se
torna necessária e e caz. A paz que só o Senhor pode oferecer acompanha
a mente santi cada para não cair nas armadilhas da insegurança. (SOARES
2018, p. 95)
Esperando Jesus voltar hoje!
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EBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para
professores da EBD que querem ministrar uma aula de
excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça agora
seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides
das lições em PowerPoint, subsídios em PDF, comentários
das lições, cursos bíblicos e cursos de educação cristã.
ACESSAR AGORA
www.ebdemfoco.com.br

www.ebdemfoco.com.br

