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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus. Antonie de Saint-Exupéry, conhecido autor do "Pequeno 
Príncipe" e, também, um amante da aviação, escreveu: "Só conheço uma 
liberdade, e essa é a liberdade do pensamento." Somos livres para pensar, 
concordo com o autor. Mas, e se as pessoas pudessem ler os nossos 
pensamentos? Será que você conseguiria amealhar mais amigos, ou o seu rol 
diminuiria a cada novo pensamento revelado? 

 
O médico neurologista e pai da psicanálise, Sigmund Freud, 

assentou que "o pensamento é o ensaio da ação". Verdade, não poderia 
divergir dele. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos 
Filipenses (4:8), afirmou: "... tudo 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, se há alguma virtude, e há algum louvor, nisso PENSAI". 

 
A cobiça, a ganância, o pecado tem início, exatamente, na nossa 

mente. Após um período de gestação, "dá à luz o pecado; e o pecado, após 
ter-se consumado, gera a morte" (Tiago 1:15). 

 
Não sei se você já parou para meditar que uma das decepções 

dos Fariseus, para com Jesus, estava no fato de que mesmo sendo eles 
rigorosos cumpridores da Lei Mosaica, estavam sujeitos a mesma pena 
aplicada aos homicidas, tão somente por manifestarem cólera (em 
pensamento) com algum dos seus patrícios (Mateus 5:22). 
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Dito isto, compartilho um texto da UMBET (www.umbet.org.br), 
que vai nos falar de "Liberdade de Pensamento": 

 

LIBERDADE DE PENSAMENTO 
 
O que é que você está pensando? Quem lhe deu liberdade para 

pensar dessa maneira? Será que existe um meio de tirar de você a liberdade 
de pensar? Ainda que você pense errado, ainda que você nem saiba pensar, 
você tem liberdade de pensamento. 

 
A liberdade de pensamento é importante para você porque você é 

gente. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você não é o produto 
de uma evolução biológica. Você foi criado com capacidades semelhantes as 
de Deus. Embora você não seja Deus, você tem capacidades recebidas Dele. 
Pensar, considerar, avaliar, entender são elementos necessários a sua 
liberdade de pensamento. 

 
Deus diz que o modo como uma pessoa pensa, é exatamente a 

maneira que essa pessoa vive (Provérbios 23:7). Não é possível você mesmo 
mudar sua maneira de agir, de sentir, sem mudar primeiramente sua maneira 
de pensar. Portanto se você quiser experimentar como a vontade de Deus é 
boa, perfeita e agradável, você precisará de liberdade de pensamento para 
mudá-lo (Romanos 12:2). A transformação na sua vida só ocorrerá se você 
utilizar sua liberdade de pensamento para mudar. Somente pela fé, pela 
confiança no Evangelho de Jesus, que ocorrerão mudanças no seu modo de 
pensar. 

 
O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para todas as pessoas 

que têm liberdade de pensamento reconhecerem os seus pecados diante de 
Deus e voltar a confiar Nele pela obediência a Cristo Jesus. É disso que você 
precisa para mudar seu pensamento e a sua maneira de viver. 


