
  

 

 

COMPLETO EM CRISTO! 
 

A mensagem hoje será sobre como ser 

completo em Cristo e encher a nossa mente 

com aquilo que realmente importa. 

Você deseja ser completo em Cristo? 

Vamos juntos ler o versículo da 

semana: 

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas 

misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso 

corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a 

Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 

conformeis com este século, mas transformai-

vos pela renovação da vossa mente, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus. Romanos 12:1-2 

Nessa passagem nós vemos o apostolo 

Paulo: aconselhar, exortar e nos trazer um 

troféu como recompensa. 

 

1. NOSSO CORPO DEVE SER UM 

SACRIFÍCIO VIVO 

O que Paulo quer dizer com apresentar 

nosso corpo como sacrifício? 

Os hebreus ofereciam sacrifícios de 

cordeiros perfeitos, puros, sem manchas para 

Deus para remissão dos pecados. 

O verbo grego para Apresenteis é 

“Paristémi” dentre alguns significados quer 

dizer “Ofertar”. Ser um sacrifício vivo segundo 

a escola do discípulo é estar à disposição de 

Deus por inteiro. 

E Paulo então continua ...ofertando 

nosso corpo como sacrifício vivo santo e 

agradável a Deus porque esse é nosso culto 

racional. É o culto dentro da razão…Intelecto, 

consciente. 

 

2. O QUE SIGNIFICA “NÃO VOS 

CONFORMEIS COM ESTE MUNDO”? 

“Não vos conformeis com este 

mundo” significa não se enquadrar ao 

mundanismo, não tomar a forma do mundo. 

Ao escrever “não vos conformeis com este 

mundo”, Paulo usa o verbo grego 

suschématizó, “conformar-se”, que vem do 

substantivo schêma, “forma”. Isso quer dizer 

que quando Paulo fala “não vos conformeis” 

ele literalmente está advertindo aos cristãos a  

 

 

 

 

não serem moldados na forma desde mundo; a 

não se acomodarem ao esquema mundano. 

 

3. TRANSFORMAI-VOS PELA 

RENOVAÇÃO DA VOSSA MENTE. 

Após advertir os crentes dizendo: “E 

não vos conformeis com este mundo”, em 

seguida Paulo aconselha: “mas transformai-

vos pela renovação do vosso entendimento”. 

Isso significa que em lugar do crente ser 

moldado ao padrão deste século, ele deve 

transformar-se pela renovação da sua mente. A 

palavra “transformai-vos” traduz o verbo grego 

metamorphoõ, de onde vem a nossa palavra 

metamorfose. Então ao escrever “transformai-

vos pela renovação do vosso entendimento”, 

Paulo indica uma mudança completa e 

profunda; uma transformação de dentro para 

fora. 

Paulo apresenta qual é o resultado de 

tudo isso: “para que experimenteis qual seja a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. 

Somente uma mente renovada que 

resulta em uma vida profundamente 

transformada dia após dia, pode experimentar a 

vontade de Deus. 

SEMANA DE 19 À 25 DE 

JULHO DE 2021. 

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de 

Deus, que apresenteis o vosso corpo por 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 

vosso culto racional...”. Romanos 12:1-2 


