INCONFORMISMO

TEXTOS BÍBLICOS:

1 PREDRO 1:15,16
Mas, como é santo aquele
que vos chamou, sede vós
também santos em toda a
vossa maneira de viver;
Porquanto está escrito: Sede
santos, porque eu sou santo.
LEVÍTICOS 18:3-4
Fareis conforme os meus
juízos e os meus estatutos
guardareis, para andardes
neles. Eu sou o Senhor, vosso
Deus. Portanto, os meus
estatutos e os meus juízos
guardareis; os quais,
fazendo-os o homem, viverá
por eles. Eu sou o Senhor.

A igreja tem uma dupla responsabilidade
com o mundo ao seu redor.

VIVER…SERVIR…TESTEMUNHAR
X
EVITAR NOS CONTAMINAR

Tanto o escapismo quanto o conformismo
são proibidos para nós.
Deus está convocando um povo para si e o
desafiando a ser diferente de todos.
1 Pedro 1:15,16

Esse tema fundamental se repete nas quatro
principais seções da Bíblia:
A LEIS
OS PROFETAS
OS EVANGELHOS
OS APÓSTOLOS
NA LEI
Encontramos um chamado de Deus para um
discipulado radical.
Levíticos 18:3-4
Um convite para desenvolver uma
contracultura cristã.
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TEXTOS BÍBLICOS:

PERGUNTA A FAZER:
Quais as tendências contemporâneas que
ameaçam nos tragar, às quais devemos
resistir?
O Desafio do Pluralismo
O Pluralismo afirma que todo “ismo” tem seu
valor e merece nosso respeito. Rejeita as
alegações cristãs de perfeição e
singularidade. Rejeita a imparidade e a
perfeição de Jesus Cristo.
Jesus é singular em sua encarnação - é o
único Deus homem.
- Singular em sua expiação - somente ele
morreu pelos pecados do mundo);
- Singular em sua ressurreição - somente ele
venceu a morte);
- Em nenhuma outra pessoa a não ser em
Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano;
- Carregou os nossos pecados - em sua
morte;
- Triunfou sobre a morte - em sua ressurreição;
Ninguém mais tem as qualificações de jesus.
Não existe ninguém como ele.
Ele não tem rival nem sucessor.
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O Desafio do Materialismo

TEXTOS BÍBLICOS:

O Materialismo não é simplesmente uma
aceitação da realidade do mundo material.
Materialismo é uma preocupação com
coisas materiais, que podem abafar a nossa
vida espiritual.
1 Timóteo 6:6

1 TIMÓTEO 6:6
Mas é grande ganho a
piedade com
contentamento.

“A vida na terra é uma breve peregrinação
entre dois momentos de nudez.”
Assim, seriamos sábios se viajássemos com
pouca carga.

O Desafio do Relativismo Ético
Todos os padrões morais que nos cercam
estão se desfazendo. O relativismo permeou
a cultura e tem se infiltrado na igreja.
A Ética Sexual – A Revolução Sexual
O casamento era até então o único
contexto dado por Deus para a intimidade
sexual.
O relacionamento entre pessoas, são vistos
como alternativas legítimas ao casamento
hetero.
Se os gostos acabam coincidindo, então
você tem moralidade. Mas onde existem
tendências conflitantes, pois tudo depende,
tudo depende…
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TEXTOS BÍBLICOS:

Os discípulos cristãos radicais devem
discordar disso!
Não devemos ser totalmente inflexíveis em
nossas decisões éticas, mas devemos aplicar
princípios bíblicos em cada situação.
Confessar Jesus como Senhor e não
obedecer a ele, é como construir a vida
sobre a areia.
Existem duas culturas – dois sistemas de
valores - dois padrões/dois estilos de vida.
Há o estilo do mundo – há uma vontade
revelada…boa, perfeita e agradável.

ROMANOS 12:2
E não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso
entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade
de Deus.

Discípulos radicais tem pouca dificuldade de
fazer suas escolhas.
Romanos 12:2

O Desafio do Narcisismo
Narciso na mitologia grega, foi um jovem
que viu seu reflexo em um lago, apaixonouse por sua própria imagem, caiu dentro
d’água e se afogou.
Narcisismo é um amor excessivo, uma
admiração desmedida por si mesmo.
O movimento narcisista nos convida a olhar
para dentro de nós mesmo e nos explorar.
- A solução para nossos problemas está em
nosso interior.
- Não precisamos que um Salvador surja e
venha até nós, podemos ser o nosso próprio
Salvador.
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TEXTOS BÍBLICOS:
MATEUS 22:37-40
Respondeu Jesus: " 'Ame o
Senhor, o seu Deus de todo o
seu coração, de toda a sua
alma e de todo o seu
entendimento'. Este é o
primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a
ele: 'Ame o seu próximo como
a si mesmo'. Destes dois
mandamentos dependem
toda a Lei e os Profetas".

Qual é o maior de todos os
mandamentos?
Amar a Deus sobre toda as coisas, e o
segundo é amar teu próximo como a ti
mesmo.
Mateus 22:37-40
Jesus fala do primeiro grande mandamento,
do segundo grande mandamento e não
menciona o terceiro.
Os Males e as Corrupções dos últimos Dias
(2Tm 3)
É aliviador se livrar de uma preocupação
doentia consigo mesmo e volta-se para os
saudáveis mandamentos de Deus.
A intenção de Deus para a igreja é que ela
seja uma comunidade de amor, adoração e
serviço.
Aquele que não ama, não vive.
Viver é amar e amar é viver.
E sem amor a personalidade humana se
desintegra.
E é por isso que todos procuram autênticos
relacionamentos de amor.
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TEXTOS BÍBLICOS:

SOMOS CHAMADOS A UM INCONFORMISMO
RADICAL!

•Diante do desafio do Pluralismo - Devemos
ser uma comunidade de verdade,
declarando a singularidade de Cristo.
•Diante do desafio Materialista - Devemos ser
uma comunidade de simplicidade,
considerando que somos peregrinos aqui.
•Diante do desafio do Relativismo - Devemos
ser uma comunidade de obediência.
•Diante do desafio do Narcisismo - Devemos
ser uma comunidade de amor.
“Não devemos ser como canas agitadas
pelo vento, dobrando-nos diante de rajadas
de opiniões.”
ROMANOS 8:29
Porque os que dantes
conheceu, também os
predestinou para
serem conformes à imagem
de seu Filho, a fim de que
ele seja o primogênito entre
muitos irmãos.

“Não devemos ser como peixes que nadam
a favor a correnteza, devemos nadar contra
ela.”
“Não devemos ser como camaleões,
mudando de cor de acordo com o
ambiente.”
Como Cristão no que devemos nos
assemelhar?
Não devemos ser como Canas, Peixes mortos
ou camaleões.
Devemos ser como Cristo!
Romanos 8:29
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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
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