
O Reino de Deus está em todo lugar em que um crente consagrado 
estiver. 
 
No entanto, para que façamos parte desse Reino, temos que estar 
disposto a ser moldados pelas leis e pelos costumes do Reino. 
 
Precisamos nos tornar parecidos com o Rei desse Reino.  
 

TOMANDO A FÔRMA DE CRISTO 
 

“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”. 

Rm 12.1,2 
 

O grande desafio do crente é ser parecido com o Senhor Jesus 
Cristo.  
 
Para sermos parecidos com Ele, precisamos tomar sobre nós Sua a 
fôrma, o molde espiritual. 
 
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 Ele, 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. 
 
I – COMO SE TOMA 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, 
- Relacionamento conjugal e Modelo familiar mundanos  
  
 
. A fôrma do mundo não é atraente para quem anda com o Espírito 
Santo, ao contrário, torna-se constrangedora. 
 
 
II – COMO FICAM OS CRENTES AO TOMAREM 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. 
 
 
III – 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, no discipulado, 
socialmente 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. 
 
Conclusão: 
 
O apóstolo Paulo diz em 1 Co 11.1 “Sede meus imitadores, como 
também eu o sou de Cristo”. 
 
O nosso grande desafio é poder dizer isso aos novos convertidos e 
aos não crentes, sem medo de que o Senhor seja envergonhado. 
 
Esse é o momento de você abandonar todos os moldes do mundo e 
tomar de uma vez a fôrma de Cristo sobre sua vida! 


