
Mude a sua mente para 

mudar a sua vida 
Conheça também o eBook Mulher Sábia 

 

Nós vamos tratar a candeia como a luz. 

Nós vamos tratar os olhos como a 

mente e nós vamos tratar o corpo como 

a vida.  

Se tivéssemos que reformularmos esse 

texto, eu diria:  

Se a sua mente for iluminada, a sua vida 

será levada para um outro patamar.  
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Nós vamos conversar um pouco sobre 

isso, sobre a maneira de enxergar as 

coisas. Por que o texto não está falando 

de uma visão física do nosso globo 

ocular.  

Se o texto dissesse que os nossos olhos 

fossem bons e o nosso corpo 

automaticamente andasse na luz... 

então bastava um óculos com uma 

lente para melhorar a sua visão e isso 

resolveria o seu problema.  

Se o seu problema fosse conjugal, 

bastava por um óculos para ler o seu 

parceiro (a). Se o problema fossem os 

filhos basta por uma lente apropriada 
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para a leitura dos filhos e assim por 

diante.  

Mas não é esse o caso. Quando a Bíblia 

diz que se “os seus olhos forem bons” 

na verdade ela está falando da nossa 

mente.  

O texto diz: 

Quando as pessoas tem a mente 

iluminada, quando são pessoas 

esclarecidas e abertas, quando são 

pessoas que conseguem enxergar as 

coisas em um ambiente que não seja 

unilateral. Quando tal pessoa consegue 

ter uma visão não simplesmente para o 

que a pessoa está fazendo, mas 
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procurar entender o porquê a pessoa 

está fazendo, por que essa pessoa está 

falando, por que a pessoa está se 

comportando daquele jeito. Isso é algo 

que vai além dos olhos.  

Quando o texto diz: “Os nossos olhos 

são a candeia do corpo” ... Quando 

olhamos para o Salmos 119 verso 105, 

nós podemos entender isso.  

Então você me pergunta:  

pastor como posso trazer luz para a 

minha mente?  Por que me parece que 

a proposta é o seguinte: “Ilumine a sua 

mente, e a uma mente iluminada levará 
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ações para a sua vida”, por isso que a 

candeia são os olhos.  

Se os nossos olhos ou a nossa maneira 

de enxergar as coisas forem boas, de 

visualizar as coisas inevitavelmente ela 

conduzirá a nossa vida à uma vida de 

sucesso, à uma vida de satisfação, não 

uma vida sem luta, mas uma vida de 

vitória. Estamos falando sobre uma vida 

satisfatória. 

E não sem lutas. Fazer as coisas certas 

não me deixa imune as lutas, não me 

deixa imune aos problemas. Todas as 

vezes que nós pensamos isso 

inevitavelmente seremos um grande 
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confronto com a caminhada cristã. As 

pessoas que olham para si mesmas e 

buscam todos os acertos de tudo aquilo 

que fazem de forma assertiva, 

inevitavelmente o que elas esperam da 

vida é o que? Não ter problema 

nenhum... afinal de contas se eu estou 

fazendo tudo certo por que é que eu 

vou ter problemas? 

Se você pensar assim, provavelmente 

você vai ter sérios problemas na sua 

caminhada de fé. Fazer todas as coisas 

certas, certamente nos levará a nos 

abstermos de grandes partes de nossos 

problemas, mas de todos.  
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Por mais esperto e hábil que você seja, 

por mais assertivo que você seja para 

realizar algumas tarefas em algumas 

áreas, ainda assim você terá problemas.  

Crie seus filhos da melhor maneira 

possível, e mesmo assim um dia eles lhe 

trarão problemas.  

Lide com seu casamento da melhor 

maneira possível, e você saberá que 

mesmo assim você terá alguns 

problemas conjugais. O pastor pode até 

lidar com a igreja de uma forma correta 

e sábia e mesmo assim ele terá 

problemas. Em todos os ambientes 

sermos assertivos e fazermos as coisas 
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certas, poderá nos livrar de grandes 

problemas, mas não de todos.  

Em todas as áreas da nossa vida os 

problemas sempre estarão presentes. 

Jesus disse que enquanto estivermos 

neste mundo teremos aflições, por isso 

devemos ter bom ânimo para 

seguirmos até o final. Mas é assim que 

as coisas funcionam. Quando olhamos 

hoje para a mente das pessoas, o 

problema está exatamente ali.  

Uma mente ruim, uma mente em 

trevas... por que a grande caminhada, e 

o grande segredo da vivencia é 

entender o que controla as nossas 
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ações. Na verdade, é a nossa mente. O 

que vai levar o nosso corpo ou a nossa 

vida para uma vida de sucesso ou vida 

de fracasso, são as nossas ações. A lei 

que foi deixada para nós é a lei da 

semeadura. Deus não se deixa 

escarnecer... Tudo o que o homem 

semear isso também ceifará.  

Quando eu digo para você e para mim 

aqui, vamos pegar luz e vamos jogar 

nossa mente, eu pego o Salmo 119 e 

verso 105 que diz:  

Lâmpada para os meus pés é a tua 

Palavra e luz para o meu caminho. 

Quando eu quero iluminar a minha 
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mente o que eu ponho nela? O que a 

Bíblia diz que vai ilumina-la, que é a 

palavra de Deus, os conhecimentos de 

Deus.  

Então é isso que vai iluminar a minha 

mente, e uma mente iluminada ela faz 

o que? Ela envia boas ações, boas 

escolhas para a minha vida. E quando 

isso acontece o meu testemunho 

começa a iluminar outras pessoas, ou 

seja, aquela lâmpada para os meus pés 

é a Palavra de Deus. Sendo assim 

lembramos o que diz em Mateus que 

diz: Que nós somos sal da terra e luz do 

mundo.  
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Para facilitar deixa eu te dar uma 

explicação:  

Uma mente boa e saudável ela vai 

conduzir a nossa vida a uma vida boa, 

mas uma mente uma ruim e 

contaminada vai conduzir a nossa vida à 

um estilo de vida ruim.  
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Pense comigo: 

Se você olhar para um caminhão 

carregando em um almoxarifado de 

uma empresa, madeira, compensados, 

parafusos, espuma, tecido, verniz, e 

lixa... mediante a tudo isso que eu disse 

a você que está entrando pela porta do 

almoxarifado dessa empresa, o que 

você imaginaria de uma empresa que 

trabalha com madeira, com 

compensado, com parafusos, com 

espuma, com lixa, com verniz... o que 

você acha que ela fabrica?  

Será que ela fabrica celulares? Será que 

essa empresa fabrica pneus? Quando 

nós olhamos para uma empresa que no 
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seu almoxarifado entra madeira, 

compensado, etc, etc., inevitavelmente 

ela trabalha algum ramo dos móveis.  

Tudo aquilo que entra me faz ter uma 

leitura do que vai sair... a expedição 

dessa empresa vai levar para fora dela o 

resultado de tudo aquilo que entrou.  

Se você passar por alguém e ver alguém 

comprando argamassa, cimento, pregos 

e pisos... você imagina que essa pessoa 

vai fazer o que? O que ela está 

fazendo? O que ela está carregando? O 

que ela está comprando? O que ela está 

colocando no seu carro, o que ela está 
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levando para a sua casa, pode me dar 

uma boa definição do que ela vai fazer.  

Seja franco, se você visse alguém com 

os itens acima, provavelmente você 

diria na sua mente:  

“Essa pessoa está fazendo uma obra na 

casa dela”. E o que ela quer com isso? 

Ela quer conforto. Talvez você não saiba 

quem é a pessoa, e nem aonde ela 

mora, mas você passou em frente em 

uma empresa, e você sabe 

pouquíssimas coisas, mas você é capaz 

de ter um discernimento que vão além 

dos olhos.  
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Os olhos físicos vão mandar uma 

mensagem para a sua mente, ela vai 

buscar compreender o que está 

acontecendo, e você vai descobrir que 

aquela pessoa está realizando uma 

obra.  

E o propósito é conforto, pois 

geralmente todas as pessoas que fazem 

obras, fazem para melhorar o conforto.  

Se você passasse por alguém e se 

deparasse com esse alguém com carne, 

linguiça, sal grosso, carvão, você 

imaginaria que essa pessoa está 

fazendo o que? Uma obra? 

Provavelmente não!  
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Essa pessoa vai fazer um churrasco. 

Mas como você sabe disso? O que ela 

está carregando, o que ela comprou, o 

que ela está levando, que está debaixo 

dos seus braços, o que colocou no 

carro, está dizendo para você o que ela 

vai fazer.  

Ao contrário da outra que ia fazer uma 

obra, essa vai viver um momento de 

lazer ou de comemoração. 

Então veja que só em observar as 

pessoas nós podemos ter uma noção de 

que o que está entrando nelas, o que 

elas estão fazendo, o que elas estão 

levando para a sua casa, para a sua vida 
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vai nos dar uma notação do futuro 

dessas pessoas .  

Vamos imaginar alguém indo comprar 

drogas? Uma pessoa foi em uma boca 

de fumo para comprar drogas... O que 

ele vai fazer? Um churrasco? 

Certamente que não. O propósito ali é 

alimentar um vício.  

Quando nós olhamos e essa a grande 

questão. Quando nós olhamos para as 

pessoas e olhamos para nós mesmos e 

vemos as nossas literaturas, os nossos 

grupos e redes sociais, os nossos 

amigos... na verdade nós estamos 
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apresentando para o mundo quem 

somos nós.  

Nós estamos oferecendo uma 

informação.   

Talvez você diga: Nem sempre isso é 

verdadeiro. Sim, isso em parte é 

verdade.  

Digamos que você seja um vascaíno ou 

um flamenguista, e pelo contato com 

seus amigos, vamos supor que você 

fosse um vascaíno e o flamengo vai 

jogar contra o fluminense... 

Então você tem um grupo de amigos 

que são flamenguistas e são muitos 

seus amigos, e você gosta de futebol, 
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mas você é vascaíno e não 

flamenguista, porém você vai para a 

torcida do flamengo naquele dia, por 

que seus amigos estão ali. 

Mas qualquer um que ver você na 

torcia do flamengo vai pensar que você 

é um flamenguista. Até mesmo por que 

as pessoas que estão ao seu redor são 

flamenguistas.  

Quando nós olhamos para essa 

definição é muito importante nós 

entendermos o que estamos 

permitindo entrar na nossa vida.  

O que estamos levando para a nossa 

casa, para o nosso contexto.  

https://osucessoemcasa.com/mude-mente-m-sabia


Mude a sua mente para 

mudar a sua vida 
Conheça também o eBook Mulher Sábia 

Por que estamos vendo pessoas tão 

desaminadas? Por que estamos vendo 

pessoas tão pessimistas?  

Certamente por que elas estão ouvindo 

histórias de pessimismo. Elas estão 

ouvindo e vendo notícias de morte.  

Inevitavelmente não podemos esperar 

que do que elas vão dizer de suas 

perspectivas, pois elas contam todas as 

suas desgraças, para no final... em um 

tom extremamente pessimista em uma 

visão bem pequena dizendo que o 

dinheiro foi embora, o vírus está 

matando todo mundo, a corrupção está 

instalada, o caos está ai!  
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Mas... Deus é fiel e no final vai dar tudo 

certo. E o que vale não é o que está 

acontecendo ao meu redor, mas é 

aquilo que eu estou levando para a 

minha casa, é o que eu estou levando 

para a minha vida, aquilo que eu estou 

permitindo entrar no meu coração. 

Eu preciso entender que tipo de 

“mercadorias eu vou receber no meu 

almoxarifado”, por que dependendo do 

que vai entrar no meu almoxarifado eu 

vou saber de antemão o que vai sair na 

minha expedição”. 

Quando olhamos para essa estrutura o 

que vemos? Como vamos iluminar a 
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nossa mente? Por que quando eu 

ilumino a minha mente ela começa a 

enviar ações para a minha vida, ela 

começa a estabelecer escolhas. 

Assim a minha mente começa a criar 

um ambiente onde inevitavelmente o 

sucesso e a prosperidade começam a se 

aproximar de mim.  

Vamos voltar ao exemplo do homem 

primitivo, onde a vida terminava com o 

anoitecer. Anoiteceu o homem tem que 

se abrigar.  

Por que vem a noite e os animais 

ferozes saem, a noite as trevas 

estabelecem os limites e está tudo bem, 
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até que o homem descobriu o fogo e 

fazendo uma fogueira a mesma deu a 

ele algumas possibilidades de ter 

algumas atividades. 

Além disso deu a ele a possibilidade de 

se proteger dos animais. E mesmo que 

com uma limitação ele poderia em um 

raio de quatro metros ou mais fazer 

atividades ao redor da luz que a 

fogueira proporcionava.  

Até que ele descobriu a tocha, ou como 

fazer uma tocha onde a mesma deu a 

ele a possibilidade de ir um pouco mais 

adiante, de iluminar locais diferentes e 
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mais distantes, mas ainda assim tinha 

limitações.  

Até que o combustível apareceu, e o 

combustível fazia com que a luz 

estivesse acesa enquanto o mesmo 

durasse.  

Você se lembra?  

“O fogo arderá continuamente sobre o 

altar”, é assim que funciona.  

Então enquanto tivesse combustível 

tinha fogo, mas sem combustível o fogo 

apagava e a luz se extinguia.  
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Hoje ainda vemos pessoas ao redor de 

fogueiras, extremamente limitadas e 

temos que conviver e respeitar a 

fogueira dessas pessoas. 

Por favor não queira oferecer 

“combustível de imediato pra alguém 

que ainda está ao redor da fogueira”.  

Esses dias um amigo meu postou assim: 
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“Por que os sonhos de Deus vão se 

cumprir”!  

E alguém comentou embaixo dizendo: 

“Que heresia! Deus não dorme, se Ele 

não dorme como é que Ele sonha?” 

Como é que você vai discutir com uma 

pessoa que faz um tipo de comentário 

desse? 

Você não tem como discutir! 

Quando nós olhamos para a “fogueira” 

de algumas pessoas, de alguns 

membros nós temos que entender que 

esse ainda é o seu estilo de vida. 

Sua visibilidade ainda é muito pouca e 

suas limitações são muito grandes.  
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Então nós precisamos com muito amor 

entender.  

Algumas pessoas já pegaram suas 

tochas e já foram um pouquinho mais 

adiante, pois já conseguem enxergar, já 

conseguem viver e provar algumas 

coisas. 

E outros conseguiram o combustível e 

enquanto ele existir nós vamos 

rompendo as trevas.  

Então imagine... 

Lâmpada alta, veja que está tudo de 

acordo com a Palavra de Deus, pois 

você não vai pegar uma lâmpada e 

colocar em lugar escondido, mais por 

https://osucessoemcasa.com/mude-mente-m-sabia


Mude a sua mente para 

mudar a sua vida 
Conheça também o eBook Mulher Sábia 

em algum lugar de destaque para que 

ela dê amplitude, para que ela ilumine. 

Afim que ela consiga levar a nossa 

mente o nosso pensamento, o nosso 

raciocínio para um outro estilo de vida.  

Hoje nós vemos pessoas andando ao 

nosso redor com “tochas”, com uma 

visão limitada, hoje ainda vemos 

pessoas ao redor de “fogueiras” e hoje 

vemos pessoas também com bastante 

“combustível”. 

Mas esteja você ao redor de uma 

“fogueira”, com uma tocha na mão ou 

com uma candeia, com uma lâmpada, 

cuidado com a presunção. 

https://osucessoemcasa.com/mude-mente-m-sabia


Mude a sua mente para 

mudar a sua vida 
Conheça também o eBook Mulher Sábia 

Estejamos nós em um dos três estágios, 

que venhamos entender e respeitar o 

estágio do outro.  

Que venhamos buscar dá uma olhada 

na nossa mente e principalmente no 

nosso “almoxarifado”. 

Termino dizendo.... 

Cuidado com o seu “almoxarifado”, e 

tudo o que parar ali não abra de 

imediato.  

Descubra o que é que vai sair daquele 

caminhão, daquele ambiente, daquela 

frase, daquele grupo, daquelas pessoas.  

Por que o que vai entrar ali é o que 

determina o que vai sair lá na frente.  
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Espero que você tenha tirado lições 

preciosas desse livro.  

Ponha em prática e que Deus abençoe 

você! 
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