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A MENTALIDADE DE UM DISCÍPULO
“Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no
coração e na mente”. 1 Samuel 2.35a.

A DIFERENÇA ENTRE MENTALIDADE E IDENTIDADE

Antes de falarmos da mentalidade de discípulo, é importante ressaltar a
diferença da mentalidade e da identidade. Embora se pareçam, a mentalidade abrange
um aspecto diferente. A identidade é como você se vê. Ela é o seu auto-retrato, é a
imagem que você tem de si mesmo. Enquanto a mentalidade é a maneira como você vê
o mundo. É como você enxerga as coisas ao seu redor. A identidade fala de uma visão
interna, pessoal, a mentalidade abrange o seu conceito sobre todas as coisas, até mesmo
sobre Deus.
Ambas precisam ser transformadas à luz da Palavra de Deus, pois influenciam
nossos relacionamentos e decisões. Alguns cristãos não têm problema de autoimagem,
mas sua mente é natural. Seus padrões de vida são mundanos. Eles precisam
urgentemente da mente de Deus. A mente de Deus é a Bíblia Sagrada.
Embora no novo nascimento Deus faça uma obra completa no nosso ser. Ele
trabalha separadamente no espírito e na mente. A obra que Deus realiza no espírito é
instantânea, mas a obra na mente é um processo. Isso é claramente percebido na
experiência de cada crente, pois a mudança de mentalidade se reflete na mudança de
comportamento.
Algumas coisas mudam instantaneamente, outras levam mais tempo. Por quê?
Por causa dos conceitos mundanos errados enraizados na mente da pessoa.
“Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o
Senhor: Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei;
eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo”. (Jeremias 31.33).
Um discípulo é um sacerdote fiel, que procede segundo a mente de Deus. Esse é
o conceito de Deus sobre sacerdócio. Um sacerdote é um discípulo, é alguém que pensa
como Deus e age segundo a Sua Palavra.
1.
2.
3.
4.

A diferença entre mentalidade e identidade ficou clara para mim?
Que tipo de mentalidade eu tenho?
Que tipo de mentalidade Deus espera que eu tenha?
O que isto pode acrescentar a minha vida?

Aplicação:
O que significa ser um discípulo de Jesus? Significa seguir os Seus passos. Vemos
que os discípulos não se tornaram discípulos só porque andavam com Jesus, mas porque
pensavam como Ele, porque tinham o mesmo coração e decidiram viver com o mesmo
propósito que Jesus. É assim que nós devemos viver!
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