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9 Procure vir logo ao meu encontro,
10 pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para
Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito, para a Dalmácia.
11 Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil
para o ministério.
12 Enviei Tíquico a Éfeso.
13 Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em
Trôade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos.
14 Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a
retribuição pelo que fez.
15 Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras.

2 Timóteo 4
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Ementa dos nossos encontros

Nossa cultura tem raízes profundas em nossa forma de pensar e
nos comportar. Até que ponto ela tem nos moldado e criado um
modelo sincretista que nos conforta, mas que compromete
nossa fé no Deus real que se manifesta nas Escrituras? Vamos
refletir sobre esteticismo, salvacionismo, consumismo,
individualismo, e diversos outros ismos que moldam nossa
geração e à luz das Escrituras confrontaremos tais padrões,
redescobrindo o propósito último de Deus para nós cristãos.



Texto que deu origem a estes encontros

1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês.
2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da
sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus.
3 Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo
um conceito mais elevado do que deve ter; mas, pelo contrário, tenha um conceito
equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.

Romanos 12



Cultura | Definição

Cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e
práticas sociais artificiais (isto é, não naturais ou biológicos)
aprendidos de geração em geração por meio da vida em
sociedade

Edward B. Tylor

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura



Fé | Definição

Fé é confiar em Deus quando você tem perguntas sem resposta.

Joel Osteen

http://www.thefreedictionary.com/Cultura



Fé	Cristã

Cultura	
Cristã

Cultura	
Secular





Cultura #
Controlismo 3

Salvacionismo 1

Não Confrontação 1

Procrastinação 1

Escapismo 1

Cultura da	Felicidade 1

Pós-Verdade 1

Cultura do”Deus é	muito bom e	todo mundo vai para	o	céu” 1

Cultura da	Reclamação 1

Cultura do	Medo 1



Salvacionismo é a crença recorrente de que algo ou alguém
aparecerá e resolverá uma situação de conflito sem exigir
nenhum posicionamento e nenhuma atitude dos envolvidos. É
importante considerar também que após isto, tudo deve voltar a
um normal definido e nenhuma transformação dos envolvidos
se fará necessária, assim como não se fez durante o processo.

Pedro Siena





Salvacionismo

Reflexão

Responsabilidade

Coragem



Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-
se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois
quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a sua
vida por minha causa, este a salvará.

Lucas 9:23-24
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Responsabilidade

Coragem



Salvacionismo

Paz

SilêncioEspera

Salvacionismo | Conseqüências Aparentes
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Do	Salvacionismo
à	Salvação



1 Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica;
2 ouve-me e responde-me! Os meus pensamentos me perturbam, e estou
atordoado
3 diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios; pois
aumentam o meu sofrimento e, irados, mostram seu rancor.
4 O meu coração está acelerado; os pavores da morte me assaltam.
5 Temor e tremor me dominam; o medo tomou conta de mim.
6 Então eu disse: "Quem dera eu tivesse asas como a pomba; voaria até
encontrar repouso!
7 Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo.
Pausa
8 Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da
tempestade".

Salmos 55
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16 Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará.
17 À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a
minha voz.
18 Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim.
19 Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pausa
Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus.
20 Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu
acordo.
21 Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração;
suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais.
22 Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais
permitirá que o justo venha a cair.

Salmos 55
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Salvação no	SENHOR



33“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.

João 16

pressão,	opressão,	
aflição,	tribulação,	

angústia,	
destruição	(blue	letter

bible G2346)

alegria,	conforto,	
disposição,	

satisfação,	bom	
humor	(google translate)



6 Pois Deus, que disse: “Das trevas resplandeça a luz”, ele
mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do
conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.

2 Coríntios 4



7 Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que
o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós.
8 De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados;
ficamos perplexos, mas não desesperados;
9 somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não
destruídos.

2 Coríntios 4



6 Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está
próximo o tempo da minha partida.
7 Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
8 Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor,
justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas
também a todos os que amam a sua vinda.

2 Timóteo 4



31 “Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos
os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial.
32 Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará
umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
33 E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua
esquerda.

Mateus 25



41 “Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-
se de mim para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos.
42 Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada
me deram para beber;
43 fui estrangeiro, e vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e
vocês não me vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me
visitaram’.
44 “Eles também responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome ou
com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso,
e não te ajudamos?’
45 “Ele responderá: ‘Digo a verdade: O que vocês deixaram de fazer a
alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’.

Mateus 25



Senso	de	
História

• Gratidão
Propósito
Coragem

Senso	de	
Pertencer

• Acolhimento
Crescimento
Responsabilidade

Senso	de	
Direção

• Inspiração
Urgência
Excelência

Caminho da vida
sacrifícial, 

santa
e agradável

ao SENHOR


