


Introdução: 
Cristão Hoje!?!?! 

• Projeção 55 milhões... 
• União de Pastores Gays... 
• Sonegação Impostos... 
• Carteira identidade falsa... 
• Co-inerência e vitalidade.. 



Introdução: 
Cristão Hoje!?!?! 

Tomás Kempis (1380 à 1471):  
 

“Jesus sempre tem muitos 
seguidores que amam seu Reino 

celestial, mas poucos que 
carregam sua cruz”. 



Seguir a Jesus de 
perto exigirá 

transformações 
em meus valores 

 



Lucas 9.23 Dizia a 
todos: “Se alguém quer 

vir após mim, a si 
mesmo se negue, dia a 
dia tome a sua cruz e 

siga-me” 



Jo 15.18-20 “... Se o mundo vos odeia, sabei 
que, primeiro do que a vós outros, me odiou a 
mim. 19 Se vós fôsseis do mundo, o mundo 
amaria o que era seu; como, todavia, não sois 
do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por 
isso, o mundo vos odeia. 20 Lembrai-vos da 
palavra que eu vos disse: não é o servo maior 
do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, 
também perseguirão a vós outros; se 
guardaram a minha palavra, também 
guardarão a vossa.” 
 
 



 

Mc 8.34 a 35 “... 35 Quem quiser, pois, 
salvar a sua vida perdê-la-á; e quem 
perder a vida por causa de mim e do 
evangelho salvá-la-á.” 
 

Mt 10.22 “...sereis odiados de todos por 
causa do meu nome...” 
 

2Tm 3.12 “ora, todos quantos querem 
viver piedosamente em Cristo Jesus serão 
perseguidos”. 
 



Seguir a Jesus de 
perto exigirá  

transformações 
em meus valores 

 



1º Transformado: 
   Temporal pelo Eterno 

Lc 12.31  Buscai, antes de tudo, o 
seu reino, e estas coisas vos serão 
acrescentadas.  
 



Cl 3. 1 Portanto, se fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai as coisas 
lá do alto, onde Cristo vive, assentado à 
direita de Deus. 2 Pensai nas coisas lá 
do alto, não nas que são aqui da terra; 

3 porque morrestes, e a vossa vida está 
oculta juntamente com Cristo, em Deus. 

4 Quando Cristo, que é a nossa vida, se 
manifestar, então, vós também sereis 
manifestados com ele, em glória. 



1º Transformado: 
   Temporal pelo Eterno 

Como fazer? 
Vida comum no Lar 
Educar os filhos 
Vida Profissional 
Vida civil 
 Lazer 



2º Transformado: 
     Religiosidade por Intimidade 



2º Transformado: 
     Religiosidade por Intimidade 

Mt 7. 21 Nem todo o que me diz: Senhor, 
Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele 
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

22 Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, 
Senhor! Porventura, não temos nós profetizado 
em teu nome, e em teu nome não expelimos 
demônios, e em teu nome não fizemos muitos 
milagres? 23 Então, lhes direi explicitamente: 
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que 
praticais a iniqüidade. 



2º Transformado: 
     Religiosidade por Intimidade 

Mt 15.1 a 11 “...  Hipócritas! Bem profetizou 
Isaías a vosso respeito, dizendo:8 Este povo 
honra-me com os lábios, mas o seu coração está 
longe de mim.9 E em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos de homens.10 E, 
tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e 
entendei: 11 não é o que entra pela boca o que 
contamina o homem, mas o que sai da boca, isto, 
sim, contamina o homem.” 



2º Transformado: 
     Religiosidade por Intimidade 

Como fazer? 
 Leitura e Estudo da Bíblia 
Confissão de Pecados 
Oração como estilo de vida 
 Leitura de bons livros 
Ouvir musicas que edifica 



Seguir a Jesus de 
perto exigirá  

transformações 
em meus valores 

 



3º Transformado: 
     Conforto por Desconforto 

1Pd 4.10 Servi uns aos outros, cada um 
conforme o dom que recebeu, como bons 
despenseiros da multiforme graça de Deus. 

11 Se alguém fala, fale de acordo com os 
oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na 
força que Deus supre, para que, em todas as 
coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus 
Cristo, a quem pertence a glória e o domínio 
pelos séculos dos séculos. Amém! 



3º Transformado: 
     Conforto por Desconforto 

Como fazer? 
Deixe de Desculpas 
Procure um Ministério IBCU 
Ofereça-se para servir 
Não negligencie seu Dom 
 Sirva ao Senhor não a homens 



Seguir a Jesus de 
perto exigirá 

transformações 
em meus valores 

 



4º Transformado: 
  Desorientação por Orientação 



4º Transformado: 
  Desorientação por Orientação 

“a vida inteira de um homem é uma 
contradição contínua daquilo que ele sabe 
ser seu dever. Em todas as áreas da vida, 

ele age em oposição desafiadora às 
ordens de sua consciência e de seu bom 

senso”. Tolstói 
 



4º Transformado: 
  Desorientação por Orientação 

 Desorientado em seu caminho 
Fl3.4 Bem que eu poderia confiar também na 
carne. Se qualquer outro pensa que pode 
confiar na carne, eu ainda mais: 5 circuncidado 
ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo 
de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 
fariseu, 6 quanto ao zelo, perseguidor da 
igreja; quanto à justiça que há na lei 
irrepreensível.  



4º Transformado: 
  Desorientação por Orientação 

 Deixa seu caminho 
Fl 3.7 Mas o que, para mim, era lucro, isto 
considerei perda por causa de Cristo. 8 Sim, 
deveras considero tudo como perda, por causa 
da sublimidade do conhecimento de Cristo 
Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi 
todas as coisas e as considero como refugo, 
para ganhar a Cristo 



4º Transformado: 
  Desorientação por Orientação 

 Segue o Caminho 
Fl 3. 12 Não que eu o tenha já recebido ou 
tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para 
conquistar aquilo para o que também fui 
conquistado por Cristo Jesus. 13 Irmãos, quanto 
a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma 
coisa faço: esquecendo-me das coisas que 
para trás ficam e avançando para as que 
diante de mim estão 



4º Transformado: 
  Desorientação por Orientação 

 Segue o Caminho 
Fl 3., 14 prossigo para o alvo, para o prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 

15 Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos 
este sentimento; e, se, porventura, pensais 
doutro modo, também isto Deus vos 
esclarecerá. 16 Todavia, andemos de acordo 
com o que já alcançamos. 
 



Conclusão 
 Dependência : 
Jo 16.13 quando vier, porém, o espírito da 
verdade, ele vos guiará a toda a verdade; 
por que ... 
 

Jo 15.5 Eu sou a videira, vós, os ramos. 
Quem permanece em mim, e eu, nele, esse 
dá muito fruto; porque sem mim nada 
podeis fazer.  



Conclusão 
Transforme : 
 O Temporal pelo Eterno 
 Religiosidade pela Intimidade 
 Conforto pelo Desconforto 
 Desorientação pela Orientação 

Lc 9.23 Dizia a todos: “Se alguém quer vir 
após mim, a si mesmo se negue, dia a dia 
tome a sua cruz e siga-me” 


