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Vivendo por Princípios Bíblicos 
 

Romanos 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. 

2 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. 
 

 
Os valores que recebemos em nossa infância e adolescência são 
essenciais para a formação do nosso caráter, porque influenciarão 
diretamente na direção que nossa vida tomará. Daí a expressão: 
“Isso é uma questão de princípios”. 
 
Como cristãos, precisamos aprender os princípios bíblicos logo 
cedo e durante o decorrer de nossa vida e vive-los, pois este é o 
caminho que nos leva à felicidade e à plenitude de sermos uma 
pessoa segundo o coração de Deus e não somente um homem ou 
uma mulher de Deus. 
 
Alguns propósitos que os princípios estabelecidos por Deus devem 
gerar em nossa vida: 
 

1. Bom caráter – Um crente de caráter falho é alguém muito 
inconstante. Deus espera que estejamos sempre prontos para 
realizar os planos de Seu coração. Quem vive por princípios 
enfrenta as adversidades com mais firmeza, serenidade e 
retidão, porque os seus valores colocam Deus em primeiro 
lugar. Gl 5.22,23 - Mas o fruto do Espírito é: o amor, o 
gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a 
fidelidade.23 a mansidão, o domínio próprio; contra estas 
coisas não há lei. 
 

2. Mordomia – Temos que aprender a fazer a obra de Deus 
como servos, sabedores de que Ele é o dono de tudo, 
inclusive do que temos adquirido com nosso trabalho, e nós 
seus mordomos, sendo obedientes, tolerantes, vigilantes e 
querendo sempre agradar o nosso Senhor. Gn 2.15 - Tomou, 
pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Édem 
para o lavrar e guardar. 
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3. Autodomínio – Deus almeja que Seus servos assumam 
posições de liderança em todas as áreas da humanidade. 
Mas, para liderarmos, precisamos primeiro, desenvolver o 
autodomínio para que nossos atos sejam segundo as 
verdades aprendidas em Cristo e tenhamos autoridade para 
exercer liderança sobre outros. Pv 25.28 -  Como a cidade 
derribada, que não tem muros, assim é o homem que não 
pode conter o seu espírito. 
 

4. Prosperidade – O princípio da Semeadura no Reino de Deus 
é o que nos leva a uma colheita próspera. Crentes 
indisciplinados no ato de semear financeiramente, por 
exemplo, estarão sempre duvidando de que Deus pode fazer 
o sobrenatural, portanto, nunca avançarão além do natural. 
 

Além disso: 
Você quer ser amado? Ame! 
Quer ser respeitado? Respeite! 
Quer ser abençoado? Abençoe! 
Quer ser honrado? Honre! 
Quer ter paz? Viva em paz com todos!  
 

Fazer-nos livres e curados é a grande obra de Deus em nossa 
vida, porém, o propósito dessa obra é que nos tornemos canais de 
libertação e cura para dezenas, centenas e até para milhares. 
 
Renovar a nossa mente pela Palavra de Deus é renovar nossas 
estruturas internas com base na justiça e na santidade do próprio 
Deus, para que o Espírito Santo possa fluir dando frutos. 
 
Isso é a nova vida em Cristo, um novo estilo de vida equilibrada, 
reproduzindo a imagem de Deus, numa vida que gere frutos 
perfeitos e abundantes. 
 
O que são Princípios Bíblicos? São verdades eternas que estão 
na Palavra de Deus. São bases que atravessam gerações e 
permanecerão como bases por toda a eternidade, pois foram 
criados pelo próprio Deus. 
 
Características dos Princípios Bíblicos: 
 
- Válidos para todos os que os praticam - Mt 7.24,25 - Todo aquele, 
pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será 
comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a 
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rocha.25 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os 
ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa; contudo não 
caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 
 
- Válidos em todo o tempo – Mc 13.30-31 - Em verdade vos digo 
que não passará esta geração, até que todas essas coisas 
aconteçam.31 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras 
não passarão. 
- Válidos em todo lugar – Dt 28.1-3 - Se ouvires atentamente a 
voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os 
seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus 
te exaltará sobre todas as nações da terra;2 e todas estas 
bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do 
Senhor teu Deus:3 Bendito serás na cidade, e bendito serás no 
campo. 
  
- Válidos para todo o procedimento – II Tm 3.16,17 - Toda 
Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, 
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça;17 para 
que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado 
para toda boa obra. 
 
 
Andar nos Princípios Bíblicos nos guarda em santidade, e a 
vida em santidade faz com que cada característica do nosso caráter 
seja submetida à inspeção de Deus e sejamos aprovados por Ele. 
 
Quando nos sujeitamos a Deus, à Sua vontade e aos Seus planos, 
conforme a Sua Palavra, qualquer tipo de comportamento pode ser 
moldado, repreendido e reestruturado. Porque a graça, o perdão e a 
misericórdia do Senhor estão sempre disponíveis. Cl 3.1-3 - Se, 
pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as 
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de 
Deus.2 Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são 
da terra;3 porque morrestes, e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. 
 
Deus, possui o projeto de transformar a sociedade, tendo como 
base o modelo que Ele mesmo determinou para a humanidade.  
 
Mas esse projeto necessita de pessoas comprometidas em viver 
pelos Princípios Bíblicos, por isso, Ele continua gerando a nova vida 
de Cristo em nós, para que sejamos seus instrumentos nesse 
glorioso plano de redenção. 
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Conclusão: Ao requerermos o batismo nas águas, estamos 
dispostos a assumir o compromisso com Deus e com a Igreja, de 
vivermos pelo Princípios Bíblicos, a fim de que o Reino de Deus 
prevaleça em nossa sociedade. 


