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A minha amada esposa...
Por ser um reflexo da incrível percepção de Deus apesar da minha enor-

me necessidade de mudança.
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INTRODUÇÃO
Mudando sua maneira de mudar

O que é mudar? Se tivesse que responder esta pergunta, como responderia? 
O que seria para você experimentar uma mudança real e profunda? Deixa eu 
compartilhar algumas das respostas mais comuns que já escutei: 

"Mudar, para mim seria não ver mais pornografia na internet. Sinceramente, 
me sinto um viciado". 

"Para mim, mudar seria parar de comprar roupas compulsivamente. Estou 
constantemente comparando meu peso com o peso de outras meninas e o 
único que me ajuda é disfarçar com roupa mais larga". 

"Mudar, no meu caso seria não gritar quando estou bravo; mudar se-
ria não discutir mais com o meu cônjuge. Nos ferimos muito toda vez que 
diferimos". 

"Para mim mudar seria compartilhar minha fé com outros. Quero fazê-lo, 
mas tenho muito medo". 

"Mudar, no meu caso seria deixar de ver tanta televisão e me levantar cedo 
para ler a Bíblia e orar". 

"O que seria mudar para mim? Mudar seria começar a ofertar. Isso sim 
seria uma mudança!".

Você notou alguma coisa? Todas estas respostas têm algo em comum. 
Veem a mudança como uma transformação de conduta. Para estas pessoas 
mudar é deixar de fazer algo mau e começar a fazer algo bom; é "deixar 
de cair". E se a verdadeira e profunda mudança for mais do que isso? E se 
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realmente o que eu preciso mudar é a minha maneira de entender a mu-
dança? E se o que tem que mudar é a minha maneira de mudar?

É muito possível que neste momento esteja pensando: "Você não me en-
tende. Esta luta particular destrói minha vida espiritual. Cada vez que caio 
me desarmo, me sinto vazio, afastado de Deus, derrotado". Entendo perfeita-
mente essas emoções. Eu também as senti e de vez em quando, ainda as sinto. 
Mas e se o problema é outro? E se o problema mais profundo não é o sexo, 
o dinheiro, o aborrecimento ou ter o peso certo que tanto anseia? Considere 
o seguinte: é necessário ser cristão para mudar qualquer uma das coisas que 
mencionei acima? Pense bem. Um Testemunha de Jeová, um muçulmano ou 
mesmo um ateu pode experimentar algumas das mudanças que eu mostrei 
antes? A resposta é óbvia, claro que podem! Não é necessário ter o Espírito 
Santo para mudar desta forma. Há muita gente não crente que trata bem o 
seu cônjuge e não grita com ele. Os mórmons são especialistas em compartil-
har sua fé (de fato, mandam mais missionários ao mundo do que os próprios 
cristãos!). Um Testemunha de Jeová lê a Bíblia com regularidade, inclusive, 
é muito possível que leve uma vida de admirável pureza sexual. Um muçul-
mano ora cinco vezes por dia. Um agnóstico oferta seu dinheiro a distintas 
ONGS. Se cada um deles pode, sem Cristo, fazer este tipo de "mudanças", 
será que estou entendendo a mudança de forma errada? Será que tenho que 
mudar minha forma de mudar?

O que é a verdadeira mudança? Como ela ocorre? Qual papel o Espírito 
de Deus desempenha? Qual é a minha parte? Junte-se a mim nas páginas 
seguintes e tentaremos responder juntos estas perguntas e muitas outras. 



PRIMEIRA PARTE

O que é uma mudança superficial ?
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CAPÍTULO 1

Como funciona a obediência superficial?
Quais são meus desejos mais profundos? 
Por quê? Talvez esta seja a pergunta mais importante que cada pessoa precisa 
se fazer para progredir em sua vida espiritual. Por que leio a Bíblia? Por que 
não a leio? Por que tento falar a meus amigos de Jesus? Por que não o faço? 
Por que sirvo aos outros? Por que pra mim é difícil servir? 

Quero que pense por um momento em uma mulher que está dirigindo 
seu carro indo para sua igreja. Imagine que, por algum motivo, esse dia esta 
mulher decide que não dará o dinheiro quando a oferta for passada durante 
a reunião dominical. A senhora chega à igreja, começa a reunião e está muito 
alegre e feliz participando do culto. No entanto, quando chega o momento 
da oferta, alguém anuncia que farão uma coleta especial para os pobres e que 
nesse dia particularmente serão os líderes que recolherão a oferta. A senhora 
não presta muita atenção ao anúncio. Ela pensou e concluiu que tem bons 
motivos para ignorar esta oportunidade de ofertar. Mas, de repente, percebe 
que a pessoa que está passando a bolsa da oferta é um dos líderes da igreja 
que ela mais respeita e admira. Na verdade, é o líder do pequeno grupo que 
frequenta regularmente. Para piorar, justamente nessa mesma semana estive-
ram tratando juntos o tema da generosidade. Então, desesperadamente, tira 
umas moedas que encontra em sua bolsa e as põe aliviada. A mulher da nossa 
história está fazendo algo bom, não é? Afinal, dar dinheiro aos pobres é uma 
boa ação. No entanto, por que ela fez isso? O que ela ama em seu coração? A 
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opinião do seu líder! Em outras palavras, ela ama a si mesma! Não quer ficar 
mal diante do seu líder e por essa razão dá dinheiro. 

Examinar nossas motivações, nossos desejos mais profundos, nos ajuda 
a perceber que, às vezes, o que parece bom em muitas ocasiões não é, e o 
que parece mau também não! Pense por um momento, o que seria para esta 
mulher amar a Deus (e não a ela mesma) em uma situação assim? A resposta 
parece anticristã. Talvez o mais correto fosse não dar dinheiro aos pobres! 
Não dar dinheiro colocaria esta mulher em uma situação onde está exposta 
a que seu líder ou outras pessoas pensem que não é generosa, que não está 
comprometida com os necessitados ou que não ama o suficiente a Deus. No 
entanto, para ela, neste caso particular, isso seria justamente amar a Deus com 
todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Por que? 
Porque estaria disposta a "dar uma má impressão" por amor a Deus. Porque 
estaria dizendo em seu coração: "Deus, você me ama e Seu amor é suficiente 
para mim. Se outros pensam que eu não sou generosa, a opinião deles é me-
nos valiosa do que a Sua. Descanso em que tu preenchas meu coração e não 
a opinião do meu líder".

Permita-me dar outro exemplo. Imagine um jovem universitário que vai 
para festas todos os sábados. Seu objetivo toda noite é conquistar uma nova 
mulher. Por que faz isso? No caso dele, vai além do mero prazer sexual. Ele 
faz isso porque quer ser o mais popular e bem sucedido em seu grupo de 
amigos e essa é a maneira que ele pensa que vai conseguir. Quer ter um 
"arsenal" de conquistas e poder gabar-se de quão bom ele é. Imagine que 
este jovem conhece a Cristo e se converte. Pouco a pouco sua vida vai ex-
perimentando "mudanças" significativas. Deixa a vida promíscua, começa 
a participar de uma igreja, se envolve em diferentes ministérios e começa a 
servir com entusiasmo. Depois de alguns anos, esse mesmo jovem chega a 
ser um consagrado e bem-sucedido missionário. Uma grande quantidade de 
pessoas se convertem através dele. Ele é inclusive convidado a dar palestras e 
viaja pelo mundo dando testemunho de como Deus o tem usado. Ninguém 
o coloca em dúvida. Todos estão convencidos de que é uma pessoa diferente. 
No entanto, ele mudou? A resposta mais normal parece óbvia. Claro que 
mudou! No entanto, a única forma de saber se realmente mudou é fazendo a 
pergunta: "por quê?" Por que este jovem deixou tudo (mesmo o sexo e suas 
aventuras semanais) para servir a Deus? 

Como iremos ver ao longo do livro, a Bíblia nos desafia a não ficar na 
mudança superficial e aparente, mas sim a nos concentrar nas mudanças do 
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coração. "O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor 
vê o coração" (1 Samuel 16:15; Lucas 16:15). Uma forma simples de "olhar" o 
nosso coração é fazendo a pergunta: "por quê?" Por que este jovem quis ser 
missionário? Logicamente há uma infinidade de respostas a esta pergunta, 
entretanto, deixe-nos considerar uma delas. Antes de ser cristão o objetivo 
deste jovem era conquistar mulheres. Por quê? Como dissemos, desejava ser 
popular, queria ser bem-sucedido entre seus amigos. Depois de conhecer a 
Cristo, o objetivo deste jovem se tornou em falar para todo o mundo de Jesus. 
Ele queria chegar a ser um popular e bem-sucedido missionário. Consegue 
ver? Antes este jovem desejou ser popular conquistando meninas, agora quer 
ser popular "conquistando" almas e transformando pessoas. Mudou o seu 
comportamento; mas, mudaram seus desejos? Mudou seu coração?

Uma ilustração que eu gosto de usar para explicar esta dinâmica de mu-
dança é a de um iceberg. Um iceberg tem duas partes; uma externa que pode 
ser vista (que identifica nossas ações), e uma interna, que está sob a água e 
não se pode ver (que identifica nossas motivações e nossos desejos mais pro-
fundos). Como vemos em 1 Samuel, quando Deus olha para o ser humano, 
não se concentra tanto no que faz, mas sim em por que o faz.

en distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega
a ser un consagrado y exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio suyo. De 
hecho, lo invitan a dar conferencias y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Nadie lo 
pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, ¿ha cambiado? La
respuesta más normal parece obvia. ¡Claro que ha cambiado! Sin embargo, la única forma de saber si 
realmente ha cambiado es haciendo la pregunta “¿por qué?” ¿Por qué este joven lo ha dejado todo (incluso el 
sexo y sus aventuras semanales) para servir a Dios? 

Como iremos viendo a lo largo del libro, la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y 
aparente sino a enfocarnos en los cambios del corazón. “Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre 
mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón” (1 Samuel 16:7; Lucas 16:15). Una forma simple de 
“mirar” nuestro corazón es haciéndonos la pregunta: “¿por qué?” ¿Por qué este joven quiso ser misionero? 
Lógicamente hay un sinfín de respuestas a esta pregunta, sin embargo, consideremos una de ellas. Antes de 
ser cristiano el objetivo de este joven era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, deseaba ser 
popular, quería ser exitoso entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió
en hablar a todo el mundo de Jesús. Quería llegar a ser un popular y exitoso misionero. ¿Puedes verlo? Antes 
este joven deseaba ser popular conquistando chicas, ahora desea ser popular “conquistando” almas y 
convirtiendo personas. Cambió su comportamiento; pero, ¿cambiaron sus deseos? ¿Cambió su corazón?  

Una ilustración que me gusta utilizar para explicar esta dinámica de cambio es la de un iceberg. Un 
iceberg tiene dos partes; una externa que se puede ver (que identifica nuestras acciones), y una interna que 
está debajo del agua y no se puede ver (que identifica nuestras motivaciones, nuestros deseos más 
profundos). Como nos muestra el pasaje de 1 Samuel, cuando Dios mira al ser humano no se enfoca tanto en
lo que hace, sino más bien en por qué lo hace.  

¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la 
iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? ¿Por qué quiero tener un trabajo mejor? ¿Por qué deseo cambiar? 
En el sermón del monte Jesús desafía a sus discípulos o, mejor dicho, ordena a sus discípulos a que reflexionen
en esta realidad.  

Si estudias con detenimiento Mateo 6:1-18 (cosa que haremos juntos al final del capítulo), llegarás a la 
conclusión de que el tema principal de esta sección no es la ofrenda (como pareciera indicar 6:2-4), ni la 

Minhas ações são 
a parte visível

Minhas motivações 
são a parte invisível

O que faço

Porque o faço

Por quê? Essa é a pergunta chave. Por que eu dou dinheiro? Por que eu 
leio a Bíblia? Por que eu sirvo na igreja? Por que eu estou irritado com meu 
cônjuge? Por que eu quero ter um trabalho melhor? Por que eu quero mudar? 
No sermão do monte Jesus desafia seus discípulos, ou melhor, ordena aos 
seus discípulos que reflitam nesta realidade. 

Se você estudar cuidadosamente Mateus 6:1-18 (coisa que faremos jun-
tos no final do capítulo), você chegará à conclusão de que o tema principal 
desta seção não é a oferta (como parece indicar 6:2-4), nem a oração (como 
parece mostrar 6:5-15), nem o jejum (como parece apontar 6:15-18). O tema 
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principal destes três parágrafos está definido e resumido no primeiro versí-
culo do capítulo: "Tenham o cuidado de não praticar suas 'obras de justiça' diante 
dos outros para serem vistos por eles; Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma re-
compensa do Pai celestial". Neste texto, Jesus não está falando sobre a necessi-
dade de dar oferta. Jesus está chamando seus ouvintes a refletir na motivação 
que os leva a ofertar. Jesus não está focado em desafiá-los a orar. Jesus está 
focado em que seus seguidores procurem decifrar o que os leva a orar. Jesus 
não está focalizado aqui em que os povos jejuem. O que Jesus está tentando 
fazer é que seus discípulos se questionem: "Por que eu jejuo?" Leia a passagem 
cuidadosamente e verá que é assim.a

Por quê? é a grande pergunta que nos leva a desmascarar nossa realidade 
interior e é, justamente, o tema primário que Jesus desenvolve nesta seção 
de Mateus. Através desta passagem descobrimos que uma pessoa pode estar 
fazendo coisas "espirituais" sem ser realmente um homem ou uma mulher 
espiritual; tal como aconteceu com a mulher ao dar a oferta ou ao bem suce-
dido missionário nos exemplos acima. De acordo com o nosso Senhor, o Pai 
vê e avalia não tanto o que fazemos externamente, mas por que o fazemos; ou 
seja, o que é que internamente nos está motivando a fazer as coisas boas que 
fazemos. Como escreveu Martyn Lloyd Jones:

Não há nada tão falaz como pensar no pecado só em função de atos; 
e, enquanto pensemos no pecado em função de coisas que de fato fa-
zemos, não chegamos a compreendê-lo. O centro do ensino bíblico 
sobre o pecado é que é essencialmente uma disposição do coração [...]

Costumamos pensar no pecado na forma em que o vemos nas si-
tuações mais desfavoráveis da vida. Vemos um bêbado e dizemos: eis o 
pecado; isto é pecado. Mas isso não é a essência do pecado [...]

Para formarmos uma ideia exata do pecado e compreendê-lo, de-
vemos imaginar algum grande santo, algum homem fora do normal 
em sua devoção e dedicação a Deus. O vemos de joelhos, na própria 
presença de Deus. [Como diz Jesus em Mateus 6:5] Mesmo nessas 
circunstâncias o "eu" o está assediando, e a tentação para ele consiste 
em pensar bem de si mesmo e adorar a si mesmo em vez de adorar a 
Deus. Essa, e não outra, é a verdadeira imagem do pecado…1

a Ao final deste capítulo você encontrará um quadro que te ajudará a estudar em profundidade a passagem de 
Mateus 6:1-18.
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Examinar nossas motivações é essencial desde que, ao fazê-lo, cheguemos 
a descobrir aquilo que nosso ser interior realmente ama. Se você pensar por 
um momento, nesta passagem de Mateus vemos que é possível obedecer 
aos mandamentos (tais como ofertar, orar e jejuar) sem estar obedecendo o 
grande mandamento (amar a Deus de coração). Se alguém jejua para que os 
outros o vejam, o que realmente ama é a glória dos homens e, ao fazê-lo, está 
amando a si mesmo; posto que ele é o beneficiado de tal ação. Por outro lado, 
se alguém jejua para poder separar um tempo especial e exclusivo para estar a 
sós com Deus, o que realmente ama é a Deus e o desfrutar de Sua presença. 
Desta forma, uma pergunta alternativa ou adicional que poderíamos fazer 
além de "por quê?" seria: "A quem ou o que estou amando com esta ação?".

É muito interessante, como veremos mais adiante, que, no contexto de 
Mateus 6, fazer uma obra de maneira realmente espiritual é fazê-la desfru-
tando do Pai. Pelo contrário, fazê-la de maneira incorreta ou pecaminosa é 
fazê-la desfrutando de ser visto pelos demais. Desta forma, através desta passa-
gem Jesus nos permite adentrar em um dos maiores dilemas do ser humano: 
a busca de uma identidade através da aprovação. Como afirma Paul Tripp: 

Os seres humanos estão sempre atribuindo a si mesmos algum tipo 
de identidade. Há somente dois lugares onde procurar. Ou você vai 
buscar a sua identidade verticalmente, em quem você é em Cristo, 
ou você vai comprá-la horizontalmente em situações, experiências ou 
relacionamentos de sua vida diária. Isto é verdade para todos, mas es-
tou convencido de que obter nossa identidade horizontalmente é uma 
tentação particular para aqueles que estão no ministério.2 

Lembra-se do jovem missionário do início do capítulo? Acha que es-
tou exagerando ou que é uma mera ilustração? Pois considera onze 
das pessoas mais consagradas que pisaram neste planeta; os discípu-
los de Jesus. Eles deixaram tudo para segui-lo. Eles devem ser diferentes! 
Entretanto, é assim como os evangelhos os apresentam? Desde o seu chama-
do até as horas finais da vida de Cristo, a Bíblia nos mostra que os próprios 
apóstolos também não estão isentos desta tendência. Ao contrário! Depois 
que Jesus lhes anunciou sua morte iminente, eles começam a brigar para ver 
quem é o maior (Lucas 22:24-27; Marcos 10:35-45). Medite um momento 
no que a cena mostra. Sua luta (algo externo), revela o que realmente ama e 
deseja seu coração (algo interno); quem sabe, reconhecimento, poder, glória, 
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status e, portanto, encontrar ali seu significado, valor ou identidade. "Tenho 
valor, porque consegui ser o primeiro...". Este é seu pensamento implícito. 

o pecaminosa es hacerla disfrutando el ser vistos por los demás. De esta forma, a través de este pasaje Jesús
nos permite adentrarnos en uno de los dilemas más grandes del ser humano: la búsqueda de una identidad a 
través de la aprobación. Como afirma Paul Tripp: 

Los seres humanos siempre se están asignando a sí mismos algún tipo de identidad. Hay solamente 
dos lugares donde buscar. O buscarás obtener tu identidad verticalmente, en quién eres en Cristo, o irás
a comprar por ella horizontalmente en situaciones, experiencias o relaciones de tu vida diaria. Esto es 
verdad para todos, pero estoy convencido de que obtener nuestra identidad horizontalmente es una 
tentación particular para aquellos que están en el ministerio.2

¿Recuerdas al joven misionero del comienzo del capítulo? ¿Piensas que estoy exagerando o que es una 
mera ilustración? Pues considera a once de las personas más consagradas que han pisado este planeta; los 
discípulos de Jesús. Ellos lo dejaron todo para seguirle. ¡Ellos deben ser diferentes! Sin embargo, ¿es así como 
los evangelios los presentan? Desde su llamamiento hasta las horas finales de la vida de Cristo, la Biblia nos 
muestra que los apóstoles mismos tampoco están exentos de esta tendencia. ¡Todo lo contrario! Después de 
que Jesús les anunciara su inminente muerte, ellos comienzan a pelearse por ver quién es el mayor (Lucas 
22:24-27; Marcos 10:35-45). Medita un momento en lo que muestra este episodio. Su pelea (algo externo),
revela lo que realmente ama y desea su corazón (algo interno); a saber, reconocimiento, poder, gloria, status 
y, por ende, encontrar allí su significado, valor o identidad. “Tengo valor, porque he logrado ser el primero…”. 
Este es su pensamiento implícito. 

Al examinar mi propio corazón, veo que no soy muy diferente a los discípulos. Puesto que mi “trabajo” 
es el ministerio, puedo identificarme con su lucha. Como muy acertadamente escribió Tim Keller:

¿Por qué la gente se dedica al ministerio? Por motivaciones nobles, ¿no? Hace unos años leí esta cita 
de Charles Spurgeon en un libro para estudiantes que se preparaban para el ministerio: “No prediques el
evangelio para salvar tu alma.” Tenía alrededor de veinte años por aquel entonces y recuerdo que 
pensé: “¿Qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio?” Sin embargo, unos años 
después de trabajar en el ministerio, te empiezas a dar cuenta de que si la iglesia va bien, crece y le caes 

Os discípulos servem a Cristo
(Uma boa ação)

Por quê? 

Em seu coração 
amam ser os maiores 

Os discípulos brigam
(Uma má ação) 

Por quê?

Em seu coração 
amam ser os maiores 

Ao examinar meu próprio coração, vejo que não sou muito diferente dos 
discípulos. Já que meu "trabalho" é o ministério, eu me identifico com sua 
luta. Como Tim Keller escreveu muito bem: 

Por que as pessoas se dedicam ao ministério? Por motivos nobres, não 
é? Há alguns anos li esta citação de Charles Spurgeon em um livro 
para estudantes que se preparavam para o ministério: "Não pregue 
o evangelho para salvar sua alma." Eu tinha aproximadamente vin-
te anos naquele tempo e lembro que eu pensei: "Que tipo de idiota 
tentaria salvar sua alma pregando o evangelho?" No entanto, alguns 
anos depois de trabalhar no ministério, você começa a perceber que 
se a igreja vai bem, cresce e a congregação gosta de você, você se sente 
muito bem (desproporcionalmente bem), e se a igreja não vai bem e 
as pessoas não gostam de você, você se sente incrivelmente mal (des-
proporcionalmente mal). E isso é porque você está trabalhando de fora 
para dentro. Você assumiu: "Se as pessoas gostarem de mim e disse-
rem 'Quanto você me ajudou!', então Deus me amará e me amarei, 
e essa sensação de irrelevância, de impureza, desaparecerá." Mas não 
desaparece...3 
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Necessitando de luz

Cegueira. Talvez essa seja uma palavra muito boa para descrever o quanto nós 
nos conhecemos (Mateus 15:14; Efésios 4:18). Acreditamos que não é assim. 
Pensamos como os discípulos, que nos entendemos, que sabemos por que 
agimos como agimos, que conhecemos nosso próprio coração e que fazemos 
o que fazemos por amor; mas a Bíblia nos confronta constantemente com o 
oposto. O mais normal é viver enganado (leia Jeremias 17:9; 1 João 1:8-10). 
Por isso o ministério principal do Espírito Santo é trazer luz a nossa vida! 
( João 16:7-14; Efésios 1:18,19). Ninguém, nem sequer os homens e mulhe-
res mais consagrados estão isentos deste problema. Considera, por exemplo, 
o profeta Isaías. O momento de maior terror na vida do profeta ocorreu 
quando pôde chegar a interiorizar a distância que havia entre a realidade de 
seu quebrantado ser interior e a assombrosa santidade da pessoa de Deus. Foi 
então quando pronunciou seu famoso: "Ai de mim! Estou perdido!..." (Isaías 
6:5). O mesmo acontece com Pedro em Lucas 5:8 quando afirma: "Afasta-te 
de mim, Senhor, porque sou um homem pecador!". Ou com Paulo em Romanos 
7:24 quando diz: "Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo 
sujeito a esta morte?". A experiência que todos eles vivem é semelhante à que a 
pessoa que Jesus chama "pobre em espírito" experimenta (Mateus 5:3). Esta é 
uma pessoa capaz de se ver como ela é. É alguém que, ao se examinar, chega 
a ver o profundo de si e não encontra nada que possa ser moral ou espiritual-
mente valioso diante de Deus. Nem mesmo suas boas obras! Parafraseando 
Mateus 6, é alguém que percebe que nem mesmo em seus momentos de 
maior consagração (jejum); nem em seus tempos de maior proximidade a 
Deus (orando); nem em seus atos de maior generosidade (oferta); está isento 
dessa inclinação interna de viver para si mesmo. 

Examinar nossas motivações e desejos mais profundos é essencial porque 
nos permite lentamente ir derrubando esse pensamento, talvez inconsciente, 
que muitos de nós, cristãos, temos: "Nós somos bons, as pessoas não cristãs 
são más. Eles cometem grandes pecados como adulterar ou roubar e nós não. 
Eles precisam do evangelho, nós não". Olhar as motivações nos permite ver 
que as ações externas podem variar, mas a essência, a motivação interna que 
nos leva a roubar (um "grande" pecado) ou exagerar (um pecado "pequeno") 
é a mesma; o amor a si mesmo. 

O que é, então, uma mudança superficial? Em poucas palavras, uma mu-
dança superficial é aquela onde muda meu comportamento externo sem que 
mudem os desejos mais profundos do meu coração. É uma mudança onde eu 
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paro de fazer coisas más e começo a fazer coisas boas, mas onde (consciente 
ou inconscientemente) ainda continuo me amando. Como a mulher que dá 
dinheiro, como o jovem missionário que fala aos outros de Jesus ou como 
os próprios discípulos que deixam tudo para segui-lo. Paulo resume isto de 
maneira magistral em Efésios 2:3: "Anteriormente, todos nós também vivía-
mos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e 
pensamentos...". Consegue ver? Para o apóstolo a conversão verdadeira é uma 
mudança de desejos. É uma questão de avaliar se mudaram ou não as paixões 
e desejos mais profundos do nosso coração.

A importância de olhar "abaixo da superfície"

Antes de terminar este capítulo gostaria de lhe dar duas razões pelas quais é 
absolutamente essencial que examinemos nosso coração. Em primeiro lugar, 
existe a possibilidade real de que não tenhamos experimentado uma verdadeira 
conversão. No final da segunda carta aos Coríntios, Paulo ordena aos crentes: 
“Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem a vocês mesmos” (2 Coríntios 
13:5). Sei que não é uma verdade que costuma ser ensinada com frequência 
nem que seja muito popular, mas se a eternidade com Cristo está em jogo, 
vale a pena nos deter e pensar. 

Em uma antecipação do fim dos tempos, Jesus ressalta uma realidade 
muito triste. Mateus 7:22,23 diz: “Muitos [nota que não diz poucos, diz mui-
tos] me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, -não profetizamos em teu nome? Em 
teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres?’ Então eu 
lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci; Afastem-se de mim vocês que praticam o 
mal’”. É importante notar que no contexto desta passagem Jesus está falando 
de profetas itinerantes, quer dizer, o equivalente atual a conhecidos líde-
res, pastores renomados ou famosos expositores que costumamos escutar em 
grandes conferências. Neste diálogo imaginário, Jesus diz a estes homens que 
somente aqueles que fizerem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. É 
impressionante notar que a resposta destes líderes é a citada anteriormente. 
Eles afirmam ter feito a vontade do Pai citando o ministério que fizeram em 
seu nome. Dizem que profetizaram, expulsaram demônios, etc. No entanto, a 
resposta de Jesus é clara: "Nunca os conheci". De fato, não só lhes diz isso. Mas 
também qualifica essas obras feitas em seu nome como "iniquidade". Leia 
novamente o texto porque é possível que o que ler a seguir te sacuda. Jesus 
diz que servindo a Deus estavam praticando iniquidade! Não que paralela-
mente estivessem fazendo algo mau, senão que ao fazer o ministério estavam 
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praticando iniquidade! Houve algo, não no que fizeram, mas na forma que o 
fizeram (em seus corações) que fez com que Jesus os rejeitasse e os qualificas-
se como não cristãos. Aconteceu-lhes algo similar ao que aconteceu com o 
jovem missionário do início do capítulo. O que foi esse algo? O texto é claro: 
Eles não conheciam Jesus! Eles estavam convencidos que eram crentes, mas 
na realidade não eram

Jesus disse claramente que "muitos" teriam este problema. Esta palavra 
"muitos" me parte o coração e me gera um enorme peso. Especialmente por-
que não está falando de pessoas ateias ou seguidores de outra religião; Jesus 
está se referindo a pessoas que professam ser cristãos e que estão convencidas 
de serem crentes verdadeiros mas que na realidade não são. Pessoas dedicadas 
a tempo integral ao ministério! Nós temos que escutar o peso da advertência: 
Eu posso ser uma dessas pessoas! Se observar a atmosfera da passagem notará 
que se respira um ambiente de enorme surpresa. A resposta destes homens é 
algo assim: "Senhor, pensávamos que estávamos fazendo sua vontade. Como 
pode ser que agora nos deixe fora?" Quem são estes "muitos"? Nas palavras 
do Senhor são pessoas "vestidas de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos 
devoradores." (Mateus 7:15) Vamos entender novamente o contexto da pas-
sagem. Jesus não está falando de falsos profetas cujo problema principal é 
um problema doutrinário (como fala Paulo, por exemplo, em Gálatas 1:6-9. 
Jesus está falando de falsos profetas no sentido de que por fora parecem ser 
muito bons e têm um ministério muito respeitado, mas por dentro não estão 
vivendo o Sermão do Monte (isto é, conscientes de sua pobreza espiritual e 
de sua necessidade de Cristo para vivê-lo). Os "muitos" a que Jesus se refere 
são respeitáveis líderes cristãos, bem sucedidos em seu ministério mas incons-
cientes de que não têm um conhecimento real de Jesus. Logicamente sabem 
quem é Ele, entendem de teologia, ensinaram outros e fizeram milagres em 
seu nome. A questão não é doutrinária. Não o conhecem no sentido íntimo 
da palavra. Não se deleitam n'Ele (se deleitam nos benefícios do ministério). 
Não há comunhão vital, real e próxima com Cristo. Por isso ele diz: "Nunca os 
conheci".b Como disse Henri Nouwen: "Isto me faz consciente de que a base 

b Em João 2:23-25 encontramos um exemplo muito esclarecedor que confirma a verdade que acabamos de 
considerar. Ao ler o texto, te encorajo a que repare em um detalhe muito importante. Para João "crer" não é 
sinônimo de ser "regenerado". Quer dizer que, ainda que uma pessoa afirme "crer" em Jesus, não significa que 
essa pessoa tenha experimentado uma conversão verdadeira. Diz o texto: “Enquanto [ Jesus] estava em Jerusalém 
na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus, não 
se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois 
ele bem sabia o que havia no homem." Consegue ver isso? Muitos afirmam acreditar nele; inclusive, muitos co-
meçam a segui-lo. No entanto, João nos informa de uma verdade que está "escondida" de todas as pessoas que 
estão presenciando este evento. Jesus não está olhando o que dizem, nem sequer está enfocado no que fazem ; 
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de todo ministério se estabelece, não na vida moral, mas na vida mística. A 
questão não é viver o melhor que pudermos, mas deixar que nossa vida encon-
tre sua fonte na vida divina [isto é, na pessoa de Cristo]". 4 

Como iremos ver ao longo de todo o livro, um verdadeiro crente não é 
a pessoa que deixa de pecar e se esforça por obedecer (ainda que um verda-
deiro crente obedeça); de fato, quase poderíamos dizer que é exatamente ao 
contrário! Um verdadeiro crente é uma pessoa que cada vez é mais e mais 
consciente da profundidade do seu próprio pecado, mas também é cada vez 
mais e mais consciente da incrível bondade de Cristo que o ama apesar de 
seu pecado. Um verdadeiro crente é uma pessoa que olha os desejos de seu 
coração e se sente como os discípulos; repleto de motivações mistas, mas que 
ao mesmo tempo está fascinado que Jesus tenha estado disposto a morrer 
por ele. Um verdadeiro crente é uma pessoa que, em contraste com a falta de 
conhecimento próprio que mostram os falsos profetas de Mateus 7, é mui-
to consciente de seus anseios escondidos; no entanto, um verdadeiro crente 
também é consciente que quando "aumentou o pecado, transbordou a graça". 
Um verdadeiro crente é uma pessoa que não descansa em suas obras (nem 
em seu ministério) para ser aceito por Deus; mas que descansa no incrível 
amor de Cristo que o aceita apesar de suas más obras (e de seu pobre mi-
nistério). Esta dupla realidade, por um lado, faz do crente verdadeiro uma 
pessoa humilde e, por outro, lhe permite apreciar e valorizar a Cristo e sua 
obra cada vez com maior intensidade. 

Finalmente, as motivações ou desejos do coração são de suma importân-
cia porque, segundo a Bíblia, todos os cristãos seremos julgados por elas! Em 1 
Coríntios 3:10-15, Paulo afirma que cada um deve ter cuidado sobre como 
edifica na igreja; ou seja, de que maneira serve a Deus. Note novamente que 
não se refere ao serviço em si, mas à forma na qual se faz esse serviço. No versí-
culo 13 o apóstolo afirma que o que determina se uma obra é aprovada no dia 
do juízo é "a qualidade da obra", não a obra em si. (Logicamente, no contexto 
está falando do julgamento para determinar a recompensa de uma pessoa, não 
para determinar sua salvação, onde a mesma passagem diz que é apenas atra-
vés de Cristo). Ou seja, Deus não julgará a obra que fez, mas a motivação com 
a qual a fez. O texto diz: "sua obra será mostrada". Ou seja, saberão que tipo de 

Jesus está olhando o coração O texto diz claramente que "Ele bem sabia o que havia no homem"; ou seja, conhecia 
seus corações, ele olhava a parte invisível do iceberg, era capaz de reconhecer as motivações verdadeiras pelas 
quais o seguiam. (No contexto, ele era seguido pelos sinais e milagres que fazia. Como se costuma dizer, "pelos 
pães e os peixes". Aqui não há um amor real por Jesus, há deslumbramento por suas obras e, certamente, um 
interesse autocentrado em como aquelas obras miraculosas poderiam lucrar em algum benefício pessoal). 
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obra foi. Se pertenceu às obras tipo "ouro, prata e pedras preciosas" (isto é, se foi 
feita com a motivação correta); ou se pertenceu às obras tipo "madeira, feno, e 
palha", que ao serem provadas pelo fogo se esfumam e fica em evidência que 
não tinham consistência real (ou seja, tinham uma motivação autocentrada; 
como o jovem missionário do nosso exemplo). Por que interpreto a passagem 
desta forma? Porque Paulo mesmo o faz! Alguns versículos mais adiante 
em 1 Coríntios 4:5 o mesmo apóstolo esclarece o que quer dizer: “Portanto,  
não julguem nada antes da hora; esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz 
o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião 
cada um receberá de Deus a sua aprovação” Você pode ver isso? No final dos 
tempos, o Senhor fará o mesmo que está fazendo desde o início dos tempos; 
não olhar a aparência externa mas sim as mudanças profundas do coração. "O 
Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração” 
(1 Samuel 16:7).

BREVE RESUMO

A chave para mudar: Para evitar a mudança superficial preciso considerar: Quais 
são os desejos mais profundos do meu coração? (Mateus 6:1).

•  Uma pergunta que pode me ajudar: Por que faço o que faço?
•  Outra pergunta que pode me ajudar: O que eu realmente amo ao fazer isto?

A obediência superficial: A mudança superficial ocorre quando (consciente ou in-
conscientemente) eu mudo meu comportamento por amor a mim mesmo; ou seja, 
minhas ações externas mudam mas não os desejos mais profundos do meu coração 
(Mateus 15:8).

A conversão genuína: Um verdadeiro crente é uma pessoa que reconhece a profun-
didade do seu próprio pecado, mas também reconhece a incrível bondade de Cristo 
que o ama e perdoa apesar deste. Para ele, esta verdade (o evangelho) não é uma 
mera crença, mas é uma realidade que o cativa e que pouco a pouco o transforma 
(1 João 4:10).
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PARA REFLETIR OU DIALOGAR EM GRUPOS PEQUENOS

É muito tentador passar por alto esta última seção. Não o faça; pare. Não ignore o 
que o Espírito Santo pode estar lhe ensinando através deste capítulo; não se apres-
se. Medite por um tempo sobre estas perguntas e/ou dialogue sobre elas com outras 
pessoas. 

1.  De que forma este capítulo mudou ou confirmou sua forma de entender como as 
mudanças acontecem?

2.  Resuma em uma ou duas frases os conceitos que mais te impactaram deste capí-
tulo.

3.  Leia atentamente Mateus 6:1-18. Ao fazer isso, você vai notar que o versículo 1 
é um resumo de toda a seção e que a passagem segue um padrão claro que poderia 
ser resumido da seguinte forma: 

Ação  "Quando fizer [jejum, oração ou oferta]..." versos 2,5,16

Ilustração "Não mostrem... como os hipócritas..." versos 2,5,16

Motivação "A fim de que os outros vejam..." versos 2,5,16

Remuneração “eles já receberam sua plena recompensa…” versos 2,5,16

Contraste "Mas vocês..." versos 3,5,17

Ação "Quando fizer [jejum, oração ou oferta]..." versos 3,7,17

Ilustração "Faça isso..." versos 3,7,17

Motivação "E seu Pai, que vê o que é feito em segredo..." versos 4,6,18

Remuneração "O Pai te recompensará..." versos 4,6,18

Depois de ler Mateus 6:1-18 em detalhe, responda: O que é o importante para 
Deus segundo esta passagem? Por que?

4.  Como você explicaria com suas próprias palavras o que é uma mudança super-
ficial e o que é uma mudança profunda?

5.  Ao estudar Mateus 7 temos visto que há pessoas que acreditam ser crentes que 
em realidade não são. Por que isso está acontecendo? O que é ser um verdadeiro 
crente para você? 


