
Princípios Para o Bom Começo 
  
A cada início de ano devemos refletir sobre o que não está dando 
certo e estabelecer novos alvos. Ou seja, partir para um novo 
começo ou para o início de algo que nunca conquistamos. 
 
Como crentes, não podemos deixar o nosso Deus de fora desse 
processo, pois é Ele quem nos dará o êxito, a vitória! 
 
Quero compartilhar com você dois princípios do Reino que devem 
ser vividos diariamente pelos salvos e nada melhor do que aplica-
los já nesse início de ano: 
 
1º Princípio – Temos que tormar a Fôrma de Cristo 
 
Rm 12.1,2 - “Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não 
vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. 
 
O grande desafio do crente deve ser este: Ser parecido com o 
Senhor Jesus Cristo.  
 
Para sermos parecidos com Ele, precisamos tomar sobre nós Sua a 
fôrma, o Seu único molde espiritual: O Espírito Santo! 
 
O Espírito Santo é a fôrma que Jesus concede ao crente para 
amoldar-se a Ele. Ele nos molda por dentro, trabalhando em nossa 
alma.  
 
Deus fala-nos como Ele trabalha em nossa vida até que estejamos 
prontos para sermos usados por Suas mãos, em Jr 18.1-6 - A 
palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te, e 
desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 
Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com 
a sua obra sobre as rodas. Como o vaso, que ele fazia de barro, 
se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, 
conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim 
a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós 
como fez este oleiro, ó casa de Israel? diz o Senhor. Eis que, 
como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, 
ó casa de Israel. 
  
Daí a Bíblia ensinar que o cristão verdadeiro não toma para si a 
fôrma do mundo. 
 



TOMAMOS A FÔRMA DO MUNDO quando adotamos costumes 
que contrariam a Palavra de Deus: Moda extravagante/sensual, 
músicas mundanas, linguagem chula, baixo nível de padrão moral, 
vícios, seguimos tradições e costumes do sistema mundano, etc... 
 
A fôrma do mundo não é atraente para quem anda com o Espírito 
Santo, ao contrário, torna-se constrangedora. 
 
COMO FICAMOS AO TOMARMOS A FÔRMA DO MUNDO  
 
Ficamos insensíveis ao Espírito de Deus e aos planos do Reino – 
Ef 4.17-19 Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que 
não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua 
mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de 
Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 
coração; os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se 
à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. 
 
Ficamos iguais às pessoas que não conhecem a Jesus – Ef 2.2,3 
nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, 
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora 
opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós 
também antes andávamos nos desejos da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por 
natureza filhos da ira, como também os demais. 
 
O apóstolo João nos alerta contra a fôrma do mundo – 1 Jo 2.15-17 
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o 
mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no 
mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos 
olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 
Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que 
faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 
 
A MENTE É A PORTA DE ENTRADA PARA A FÔRMA DO 
MUNDO. Por isso precisamos renovar nossa mente: 
 
. Pela oração e leitura da Bíblia. 
. Pela comunhão sadia com os irmãos, na célula e nos cultos. 
. Pelo louvor, cantando e ouvindo canções que exaltem a Jesus. 
. Pela leitura de bons livros devocionais. 
. Não dando lugar à murmuração e à maledicência. 
. E principalmente, tendo coragem de viver e ensinar os valores do 
Reino de Deus, mesmo que choque nossas tradições familiares e 
culturais. 
 
 
 



2º Princípio – Deus deve ser minha única fonte 
 
A forma como um crente se relaciona com o dinheiro é um indicador 
de sua compreensão da graça de Deus. 
 
Mas, para entendermos como funciona a graça divina, precisamos 
entender que:  
 
. O princípio básico que a economia de Deus opera é através do 
dar e receber.  
. Enquanto que o princípio básico que o sitema do mundo opera é o 
da compra e venda. 
 
Dar e receber são manifestações da graça de Deus, porque, 
quando se dá, não se espera retorno. Nesse sistema o amor é o 
elemento mais valioso. 
 
Agora, comprar e vender caracteriza uma troca. Nesse sistema, o 
dinheiro é o elemento de grande valor, é o sistema governado por 
Mamon, onde o dinheiro é superestimado, de tal maneira, que as 
pessoas passam a amá-lo e é daí que surge a raiz de todos os 
males. É o sistema que escraviza as pessoas. 
 
Então, quando usamos o que foi designado para comprar e vender 
(o dinheiro), e damos livremente, sem nenhuma expectativa de 
retorno, unimos o dinheiro à graça e declaramos aos domínios 
espirituais e físicos que Mamon não é nossa fonte e sim o nosso 
Deus. 
 
Por outro lado, quando um crente dá uma oferta com expectativa de 
retorno, esperando que suas necessidades sejam então supridas, 
ainda que seja uma semeadura em nome de Deus, a graça de Deus 
é anulada e seu coração é submetido ao espírito de Mamon, 
pensando que está servindo a Deus. 
 
Por isso, a maioria dos crentes valoriza mais “comprar coisas 
evangélicas” (livros, dvd’s, cd’s, ingressos para shows, etc...) do 
que ofertar para a pregação do evangelho. 
 
Porque a mentalidade é a de comprar e vender e não a de dar e 
receber. Essa mentalidade coloca Mamon como a fonte de quem 
age dessa forma. 
 
Jesus  se opôs a essa idéia de semear e colher para termos nossas 

necessidades supridas em Mateus 6.25,26:  

"Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa 
vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; 



nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a 
vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a 
vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem 
segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as 
alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?” 
 
Aqui, Jesus introduziu na vida dos discípulos a graça de Deus, pois, 
quebra a mentira de que Deus, através da semeadura e da colheita, 
supriria as necessidades de seus filhos, ao enfatizar que Deus 
supre as necessidades das aves do céu, sem que elas semeiem ou 
colham, mas porque as valoriza. 
 
Jesus está dizendo que muito mais cuidado Deus terá com seus 
filhos, a quem Ele ama, por serem muito mais preciosos que as 
aves. 
 
Assim, podemos dizer que, o alicerce do sistema financeiro cristão 
é termos a mesma fé das aves do céu. 
 
Essa fé implica em uma absoluta esperança e confiança e o 
descanso total no fato de que Deus me ama e proverá para mim. 
 
Se tenho essa mentalidade, esse nível de fé, então, tudo o que eu 
recebo passa a ser tratado como um presente de Deus e não como 
um direito meu, por ter comprado através de muito esforço e 
trabalho. 
 
Assim, passo a estabelecer claramente um limite sobre tudo o que 
vem em minhas mãos:  

a. O que supre as minhas necessidades  
b. O que pertence ao reino de Deus para ser ofertado, mesmo 

que eu seja o administrador. O exemplo do “testa de ferro”. 
 
 
A fé das aves do céu, também, me faz entender que todo trabalho 
que faço é para Deus e não para homens, porque Deus é a fonte da 
minha provisão e qualquer outra pessoa é simplesmente delegada 
como um canal através do qual minha provisão vem. 
 
Então, quando Deus é minha única fonte, o fato de ficar 
desempregado, por exemplo, não deve me desesperar, nem me 
levar a conseguir sustento a qualquer custo, por meios ilícitos, 
porque, compreendo que apenas o canal de suprimento está 
sendo mudado por Deus. O amor de Deus não mudou, sua graça 
permanecerá sobre mim! 
 
Muitos, por não compreenderem isso, teimam em permanecer no 
canal antigo, onde Deus não quer mais suprir e por isso passam a 



sofrer necessidades, porque estão fora do canal designado por 
Deus. 
 
Um exemplo positivo disso, podemos ver em I Reis 17, através da 
vida de Elias: 
 
"Depois, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, 
e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de 
Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do 
ribeiro; e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 
Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e 
habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 
E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também 
pão e carne à noite; e bebia do ribeiro."  
(1 Reis 17.2-6) 
 
 
1. A palavra do Senhor veio a Elias – Cada crente deve entender 
que a prosperidade que vem de Deus, sempre será fruto de uma 
vida de intimidade com o Pai, através de experiências com o 
Espírito Santo: Ele fala – eu obedeço! 
 
2. Elias recebeu instruções claras quanto ao seu novo canal de 
provisão - Nessa hora, não devemos ter medo da mudança que 
Deus quer fazer, mas sim procurar entender o que Ele quer fazer. 
 
3. Elias precisou de fé – Ele creu que beberia de um ribeiro, em 
plena seca e que corvos lhe trariam carne e pão. 
 
E essa carne e esse pão? Como será que chegavam? De onde 
esses corvos a pegavam? Você comeria?  
 
Depois, Deus muda novamente o canal de provisão do profeta:  
 
"Levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis 
que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente."  
(1 Reis 17:9) 
 
4. Novamente Elias precisou ter fé para obedecer – Agora numa 
condição muito constrangedora: Pedir a uma viúva que nada tinha. 
Muitos de nós tiraríamos era uma oferta para ajudá-la! 
 
5. Por que Deus fez Elias pedir a essa mulher sua última 
refeição? Deus queria transferir a fé daquela mulher, da provisão 
material para Ele mesmo, o Deus Vivo. Ele queria ser a sua fonte! 
 



Por isso Elias teve seu canal de provisão mudado. Agora já não era 
somente com Elias que Deus estava tratando, mas com outra 
pessoa, através da vida de Elias. 
 
Temos que olhar a situação da perspectiva da pobre viúva. Deus a 
escolheu como canal de provisão quando o que tinha era muito 
pouco 
 

“E foi ela e fez conforme a palavra de Elias; e assim comeu 
ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não 
acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do 
SENHOR, que falara pelo ministério de Elias”.  

(1 Reis 17.15,16) 
 

6. Ao obedecer a palavra de Deus, ela liberou o milagre 
sobrenatural – Nem Deus, nem Elias buscavam a farinha e o 
azeite daquela mulher, eles buscavam sua fé, para transformá-la na 
fé que libera o milagre. 
 
Embora haja alguns mal intencionados por aí, creio que esse é o 
sentimento no coração dos servos de Deus quando recebem esse 
tipo de oferta: Despertar a fé sobrenatural! 
 
7. Através desta experiência, a viúva estabeleceu o Senhor com 
sua única Fonte - O profeta teve suas necessidades supridas. A 
viúva e o filho prosperaram e naquele lugar (Serepta) Mamon 
deixou de ser a fonte para muitos que ouviram e presenciaram o 
testemunho daquela família. O reino de Deus avançou! 
 
CONCLUSÃO: 
Hoje é dia de mudanças radicais: Tomar a Fôrma de Cristo e Ter 
Deus como única Fonte. Você está disposto(a) a fazer isso? 


