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Inconformismo

Semelhança
com Cristo

Maturidade
Cuidado com a criação

Simplicidade
Equilíbrio

Dependência

Morte



Vida
&
Estilo de vida

“Todos os cristãos
dizem ter recebido de 
Jesus Cristo uma nova 
vida.

Mas qual o estilo de 
vida certo?”



Pacto do 
Congresso de 
Lausanne sobre
Evangelização
Mundial (1974)

“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 
contribuirmos mais
generosamente tanto para a 
assistência social como para a 
evangelização.”



1. Cuidado com a criação



Expectativa da 
natureza

É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o 
tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há 

muito tempo, por meio dos seus santos profetas.
Atos 3:21

“A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os 
filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à 

futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da 
vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a 
própria natureza criada será libertada da escravidão da 

decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos 
filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até 

agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós 
mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos 
interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como 

filhos, a redenção do nosso corpo.”
Romanos 8:19-23



2. Mordomia



Mordomia

“O Senhor Deus colocou o 
homem no jardim do Éden para 
cuidar dele e cultivá-lo.”

Gênesis 2:15



3. Pobreza

“A pobreza involuntária é uma
ofensa contra a bondade de 
Deus. Na Bíblia, a pobreza
aparece associada à impotência, 
pois os pobres não têm meios de 
se proteger. O apelo de Deus às
autoridades é no sentido de que 
usem sua força para defender os
pobres, não para explorá-los. A 
igreja precisa ficar ao lado de 
Deus e dos pobres contra a 
injustiça, sofrer com eles e 
apelar às autoridades para que 
cumpram o papel que lhes foi
determinado por Deus.”
John Stott



4. A nova 
comunidade

Atos 4.32-35: “E era um o coração e a alma 
da multidão dos que criam, e ninguém dizia 
que coisa alguma do que possuía era sua 
própria, mas todas as coisas lhes eram 
comuns. E os apóstolos davam, com grande 
poder, testemunho da ressurreição do 
Senhor Jesus, e em todos eles havia 
abundante graça. Não havia, pois, entre eles 
necessitado algum; porque todos os que 
possuíam herdades ou casas, vendendo-as, 
traziam o preço do que fora vendido, e o 
depositavam aos pés dos apóstolos. E 
repartia-se a cada um, segundo a 
necessidade que cada um tinha.”



5. Estilo de Vida do Discípulo de Jesus

Simplicidade
“E, perseverando unânimes todos os dias no 
templo, e partindo o pão em casa, comiam 
juntos com alegria e singeleza de coração, 
louvando a Deus, e caindo na graça de todo o 
povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à 
igreja aqueles que se haviam de salvar.”

Atos 2:46,47



5. Estilo de Vida do 
Discípulo de Jesus

Simplicidade
“Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus 
olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas
grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De 
fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como
uma criança recém-amamentada por sua mãe; a 
minha alma é como essa criança. Ponha a sua
esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para 
sempre!”

Rei Davi, Salmos 131:1-3



Próxima aula:
Equilíbrio
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