INCONFORMISMO

TEXTOS BÍBLICOS:
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.

2 Coríntios 3:18
Mas todos nós, com cara
descoberta, refletindo, como
um espelho, a glória do
Senhor, somos transformados
de glória em glória, na mesma
imagem, como pelo Espírito do
Senhor.

1 JOÃO 3:2
Amados, agora somos filhos de
Deus, e ainda não é manifesto
o que havemos de ser. Mas
sabemos que, quando ele se
manifestar, seremos
semelhantes a ele; porque
assim como é o veremos.

A base bíblica para ser um discípulo de
Cristo não está em um simples texto. Não
podemos resumir tudo em um único texto.
Quando Adão e Eva pecaram, perdeu-se
muito da imagem divina à qual eles haviam
sido criados. Deus a restaurou em Cristo.
Hoje, ser conforme a imagem de Deus
significa ser como Jesus. Sermos semelhante
a Cristo é o propósito eterno para o qual
Deus nos predestinou. Somos transformados
de glória em glória na imagem de Cristo.
Romanos 8:29 2
Coríntios 3:18
1 JOÃO 3:2

PASSADO – PRESENTE – FUTURO

Nós fomos separados –Nós estamos sendo
transformados – Nós seremos como Jesus

“SE AFORMAMOS SER CRISTÃOS, DEVEMOS
SER COMO CRISTO.”

A Base Bíblica então é essa: “Sermos
semelhantes a Cristo é o propósito de Deus
para o seu povo.”
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TEXTOS BÍBLICOS:
FILIPENSES 2:5-8
De sorte que haja em vós o
mesmo sentimento
que houve também em Cristo
Jesus, que, sendo em forma de
Deus, não teve por usurpação
ser igual a Deus. Mas aniquilouse a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se
semelhante aos homens; e,
achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte
de cruz.
João 13:14-15
Ora, se eu, Senhor e Mestre,
vos lavei os pés, vós deveis
também lavar os pés uns aos
outros. 15 Porque eu vos dei o
exemplo, para que, como eu
vos fiz, façais vós também.
Efésios 5:2
E andai em amor, como
também Cristo vos amou e se
entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus,
em cheiro suave.

EXEMPLOS DO NOVO TESTAMENTO
Devemos ser como Cristo em sua
Encarnação
A Encarnação de Jesus foi um exemplo único
impossível de ser imitado?
A Resposta é sim e não.
Sim, porque o Filho de Deus assumiu nossa
humanidade uma vez por todas sem a
necessidade de repetição.
Não, porque todos nós somos chamados
para seguirmos o exemplo de sua
humanidade.
FILIPENSES 2:5-8
Devemos ser como Cristo em seu
Serviço
A última noite com os discípulos - Cenáculo
João 13:14-15
Lavar os pés significa não considerar
nenhuma tarefa simples ou humilhante
demais.
Devemos ser como Cristo em seu
Amor
Andar em amor é uma ordem para que todo
nosso comportamento seja caracterizado
pelo amor.
Efésios 5:2
Paulo está nos incentivando a ser como
Cristo em sua morte, amar com o amor do
Calvário.
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Encarnação – Lava-pés – Cruz
Tais eventos indicam claramente o que
significa, na prática, ser semelhante a Cristo.

TEXTOS BÍBLICOS:
1PEDRO 2:18,20
Vós, servos, sujeitai-vos com
todo o temor ao senhor, não
somente ao bom e humano,
mas também ao mau; porque
é coisa agradável que
alguém, por causa da
consciência para com Deus,
sofra agravos, padecendo
injustamente.
Porque que glória será essa, se,
pecando, sois esbofeteados e
sofreis? Mas, se fazendo o
bem, sois afligidos e o sofreis,
isso é agradável a Deus.

JOÃO 17:18
Assim como tu me enviaste ao
mundo, também eu os enviei
ao mundo.

JOÃO 20:21
Jesus lhe respondeu: Eu falei
abertamente ao mundo; eu
sempre ensinei na sinagoga e
no templo, onde todos os
judeus se ajuntam, e nada
disse em oculto. 21 Para que
me perguntas a mim?
Pergunta aos que ouviram o
que é que lhes ensinei; eis que
eles sabem o que eu lhes
tenho dito.

Devemos ser como Cristo em sua
Longanimidade
Devemos ser semelhante a Cristo em seu
sofrimento injusto sem pagar o mal com o
mal.
1Pedro 2:18, 21
Pedro incentive os escravos cristãos a
suportar o sofrimento sem pagar o mal com o
mal.

Devemos ser como Cristo em sua
Missão
Como Cristo teve de entrar em nosso mundo,
nós também precisamos entrar no mundo de
outras pessoas.
João 17:18; 20:21
“Nós declaramos ter e exercemos a FÉ à
medida que saímos e penetramos nas
dúvidas dos duvidosos, nas pergunta dos
questionadores e na solidão daqueles que
perderam o rumo.”

ENCARNAÇÃO – SERVIÇO – AMOR
LONGANIMIDADE – MISSÃO
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TEXTOS BÍBLICOS:
3 CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS
ROMANOS 8:28-29
E sabemos que todas as
coisas contribuem
juntamente para o bem
daqueles que amam a
Deus, daqueles que são
chamados
por seu decreto. 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.

1. Semelhança com Cristo e os
Sofrimentos
Sofrimento é um assunto vasto e os cristãos
tentam entendê-lo de mutas formas.
Se entendermos que o sofrimento é parte do
processo de Deus para nos fazer como Cristo,
sofreríamos menos.
Romanos 8:28-29
Deus está sempre trabalhando para o bem
do povo e esse bom propósito é nos fazer
como Cristo.
2. Semelhança com Cristo e o Desafio do
Evangelismo
Por que nós não evangelizamos como
deveríamos?
É porque nós não parecemos com Cristo
como deveríamos.
Se fossemos cristãos, se vivêssemos como
Jesus Cristo, o Ouagadougou (Burkina Faso)
…chadi…mali…seria o estrado dos nosso pés
amanhã.
A pregação mais eficaz provém daqueles
que vivem conforme aquilo que dizem. Eles
próprios são a mensagem. Os cristãos têm de
ser semelhantes àquilo que falam.
A comunicação acontece
fundamentalmente a partir da pessoa, não
de palavras ou ideias. É no mais íntimo das

4

TEXTOS BÍBLICOS:

pessoas que a autenticidade se faz
entender; o que agora se transmite com
eficácia é, basicamente, a autenticidade
pessoal.”

SE TODOS OS CRISTÃOS FOSSEM CRISTÃOS,
HOJE NÃO HAVERIA MAIS ISLAMISMO.

3. Semelhança com Cristo e a habitação
do Espírito

ROMANOS 8:28

Sabemos que Deus age em
todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos
que foram chamados de
acordo com o seu
propósito.

Como é possível ser um imitador de Cristo?
Não é pela nossos própria força.
Deus nos deu o Espírito Santo para nos
capacitar a cumprir seu propósito.
Romanos 8:28

“Não adianta me mostrar uma vida como a
de Jesus e me dizer para viver como ele.
Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio
de Shakspeare pudesse vir morar em mim,
então eu poderia escrever peças como as
dele. Da mesma forma, se o Espírito de Jesus
pudesse vir e morar em mim, então eu viveria
uma vida como a dele.”

O propósito de Deus é nos fazer como Cristo.
E a forma como ele faz isso é nos enchendo
com o seu Espírito Santo.
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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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