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SIMPLICIDADE                                                
O Discípulo e o Estilo de Vida Simples! 

 
 

 

TEXTOS BÍBLICOS 

 

 

ROMANOS 8:18-23                                  

Porque para mim tenho por 

certo que as aflições deste 

tempo presente não são para 

comparar com a glória que 

em nós há de ser 

revelada.  Porque a ardente 

expectação da criatura 

espera a manifestação dos 

filhos de Deus. Porque a 

criação ficou sujeita à 

vaidade, não por sua vontade, 

mas por causa do que a 

sujeitou, na esperança de que 

também a mesma criatura 

será libertada da servidão da 

corrupção, para a liberdade 

da glória dos filhos de 

Deus.  Porque sabemos que 

toda a criação geme e está 

juntamente com dores de 

parto até agora. E não 

só ela, mas nós mesmos, que 

temos as primícias do Espírito, 

também gememos em nós 

mesmos, esperando a 

adoção, a saber, a redenção 

do nosso corpo.  
 

 
 

 Vida ou Estilo de Vida?                                                      

São expressões que obviamente se 

pertencem, não podendo, portanto, separar-

se uma da outra. Todos os cristãos dizem ter 

recebido de Jesus Cristo uma nova vida.                                                                                   

Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser 

novo também.                                                                                

 

Qual é o estilo de vida certo? 

 

 

1974 – O Congresso de Lausanne sobre 

Evangelismo 

“Todos nós estamos chocados com a 

pobreza de milhões de pessoas e abalados 

pelas injustiças que a provocam. Nós, que 

vivemos em sociedades afluentes, aceitamos 

como obrigação desenvolver um estilo de 

vida simples a fim de contribuir mais 

generosamente tanto para a assistência 

social como para a evangelização.” 
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TEXTOS BÍBLICOS 

 

 

 

 

“Adoramos a Deus 

como o Criador de 

todas as coisas e 

celebramos a bondade 

de sua criação.”                                                                          

1Timóteo 4:4                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 dias de reunião, 85 cristãos de 27 

países chegaram a seguinte conclusão: 

1. CRIAÇÃO                                                                                                                                

Deus deseja que seus recursos sejam bem 

administrados e repartidos para o benefício 

de todos.                                                                   

1Timóteo 4:4                                                                                                                                                                                                  

Quando negação a Bondade do Criador? 

• Destruição ambiental 

• Desperdício e acumulação 

• Deploração da miséria dos pobres 

• Prática da abstenção de prazeres e até 

do conforto material, adotada com o 

fim de alcançar a perfeição moral e 

espiritual. 

 

Tudo isso nega a bondade do Criador e 

reflete a tragédia da queda.         

Reconheçamos o nosso envolvimento nestes 

males e nos arrependamos. 

2. MORDOMIA                                                                          

Quando Deus fez o homem a sua imagem e 

semelhança, lhe deu o domínio sobre a terra.                                            

Deus nos fez mordomos da terra e de seus 

recursos.                                                                                                                  

A humanidade das pessoas é reduzida 

quando elas não participam desses recursos 

na justa medida. Se formos mordomos infiéis, 

deixando de conservar os recursos infinitos 

da terra, desobedecemos a Deus.  

Somos mordomo e não proprietários! 
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TEXTOS BÍBLICOS 

 
 

LUCAS 12:15                         

Tende cuidado e guardai-

vos de toda e qualquer 

avareza; porque a vida de 

um homem não consiste na 

abundância dos bens que 

ele possui.                                                

                          

1TIMÓTEO 6:18                        

Sejam ricos de boas obras, 

generosos em dar e prontos 

a repartir.  

 

2 Coríntios 8:9                                         

Não digo isso como quem 

manda, mas para provar, 

pela diligência dos outros, a 

sinceridade do vosso 

amor; porque já sabeis a 

graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que, sendo rico, por 

amor de vós se fez pobre, 

para que, pela sua pobreza, 

enriquecêsseis.  

 

 

 

 

 

 

3. POBREZA E RIQUEZA  

É impossível servir a deus e ao dinheiro! 

Afirmamos que a pobreza involuntária é uma 

ofensa contra a bondade de Deus.                                      

Na Bíblia pobreza está associada a 

impotência, pois os pobres não têm meios de 

se proteger.                                                                     

Lucas 12:15 

Cremos que Jesus chama algumas pessoas 

para segui-lo num estilo de vida que inclui a 

pobreza total e voluntária. Deus chama 

todos os seus seguidores a buscar uma 

liberdade interior em face da sedução das 

riquezas.                                                                                       

1 Timóteo 6:18 

Cultivando uma Generosidade Sacrificial  

O Modelo da generosidade cristã vem de 

Jesus. Embora rico, se tornou pobre para 

que, através de sua pobreza, pudéssemos 

nos tornar ricos.                                                               

2Coríntios 8:9 

 

4. ESTILO DE VIDA PESSOAL 

Nossa obediência crista exige um estilo de 

vida simples. Embora só alguns foram 

chamados a viver entre os pobres, e outros a 

abrir seus lares aos necessitados, todos nós 

somos convocados a desenvolver um estilo 

de vida simples. 

Precisamos reexaminar nossa renda e nossos 

gastos, a fim de gastar menos, para que 

possamos doar mais. Que resolvamos 

renunciar o desperdício, e opormo-nos à 

extravagância em nossa vida pessoal. 
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TEXTO BÍBLICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Serviço de Deus e a Escravidão da 

Moda                                                                                       
Como traçar o divisor de águas? 

Um quarto da população goza da 

prosperidade sem paralelo, enquanto que 

outro quarto padece da mais opressiva 

pobreza. 

Quando os cristãos se importarem uns 

com os outros, e com os pobres,                                          

Jesus Cristo se tornará mais visível e 

atraente. 

O viver simples da parte dos cristãos em 

geral liberaria considerável recursos 

financeiros e pessoais tanto para a 

evangelização como para atividades 

humanitárias.  

 

PRECISAMOS DESENVOLVER UM ESTILO DE 

VIDA JUSTO E SIMPLES! 
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ANOTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OITO CARACTERÍSTICAS DO  

DISCIPULADO CRISTÃO.  

 

1. Inconformismo 

2. Semelhança com Cristo 

3. Maturidade 

4. Cuidado com a criação 

5. Simplicidade 

6. Equilíbrio 

7. Dependência 

8. Morte 
 


