
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI CRIADO PARA SE TORNAR SEMELHANTE 
A CRISTO 
 
Dia 23 | Como crescemos 
 

 
PALAVRA 

 
"Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus             
os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que                
experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês." Romanos            
12.2 (NVT) 

 
RIck Warren trata o nosso crescimento como um processo de transformação da nossa             
mente, no qual nós e Deus trabalhamos em conjunto para sermos semelhantes a Cristo.              
No entanto, ao lermos o versículo em destaque, podemos nos equivocar interpretando            
que essa mudança é completamente passiva, já que apenas permitimos que Deus opere             
ela em nós. Mas, se voltamos ao versículo anterior, vemos que o Pai nos deseja como                
"sacrifícios vivos"(v.1), ou seja, mesmo em rendição, continuamos a viver, a buscar e a              
colocar em prática a nossa salvação (Fp 2.12). Não abrimos mão de nós mesmos ao               
pararmos de agir, mas ao adotarmos as atitudes de Cristo, tendo a mesma mentalidade              
que ele. Então qual é esse novo modo de pensar que Deus quer que tenhamos?               
Sabemos que é igual ao de Jesus, mas, na prática, como isso se aplica em nossas                
vidas? Paulo, ainda no capítulo 12 de Romanos, nos dá uma dica: devemos fazer tudo               
tendo em mente que somos parte de um corpo (v.5). Ou seja, se queremos crescer, o                
nosso foco deve ser o outro e não nós mesmos. O coração não trabalha para acumular                
sangue em si, se fizesse isso ele morreria. Do mesmo modo, devemos servir nossos              
irmãos, em submissão a Cristo, para que o corpo "se desenvolva e seja saudável em               
amor" (Ef 4.16). Só com essa mentalidade poderemos enfim amadurecer e alcançar a             
"completa medida da estatura de Cristo" (Ef.4.13).  
 
Para memorizar o versículo, grave as palavras-chave dele para você mesmo(a) ouvir e             
relembre o versículo completo três vezes ao dia. 

 
 

ANOTAÇÕES  
1. Qual é o pré-requisito para experimentarmos a vontade de Deus para nós? Porque             

você acha que Deus estabeleceu isso assim? 
2. Deus deseja que o nosso modo de pensar não seja parecido com o desse mundo,               

Os versículos abaixo descrevem qual modo de pensar? Marque 1 para a            

 



 

mentalidade de Cristo e 2 para a do mundo. 
 

(   ) Fp 2.3,4     (   )Gl 5.19-21     (   ) Mt 16.22-23    (   ) Mt 16.24-25   (   ) Fp 2.14,15 
 

3. Na sua opinião, por que a mudança de mente é tão importante para o nosso               
crescimento? 

4. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de                 
Deus? (Extraído do Livro) 

 

 
PRÁTICA 
Com base na pergunta quatro, tome decisões práticas, mensuráveis e estabeleça um            
prazo para realizar elas. Exemplo 
[ ] Durante _____ dias vou repetir o versículo que estou memorizando toda vez que               
pensamentos de ansiedade. 
[ ] Durante ______ dias meu vou subistiuir a TV (ou similares) pela leitura de um livro                 
cristão ou estudo da Bíblia. 

 

 
ORAÇÃO    
Peça a Deus força para fazer a sua parte no processo do seu crescimento, e para                
abandonar o modo de pensar e agir deste mundo. 

 

 


