
Felicidade e a certeza 



INTRODUÇÃO 



1ª  
Razão Conflitos culturais 



2 Um crê que pode comer de 
tudo; já outro, cuja fé é fraca, 

come apenas alimentos 
vegetais. 17 Pois o Reino de 

Deus não é comida nem bebida, 
mas justiça, paz e alegria no 

Espírito Santo;  
Rm 14 



21 É melhor não comer carne 
nem beber vinho, nem fazer 

qualquer outra coisa que leve 
seu irmão a cair 5 Há quem 

considere um dia mais sagrado 
que outro; há quem considere 

iguais todos os dias.. Rm 14 



1ª  
Razão 

1º Mau entendido  
A ética cristã é definida pessoalmente 



1ª  
Razão Certo ou errado ?  



1ª  
Razão O que a Bíblia diz ? 



Há quem considere um dia 
mais sagrado que outro; há 

quem considere iguais todos 
os dias. Cada um deve estar 

plenamente convicto em sua 
própria mente.  

Rm 14.5 



Como alguém que está no 
Senhor Jesus, tenho plena 
convicção de que nenhum 
alimento é por si mesmo 

impuro, a não ser para quem 
assim o considere; para ele é 

impuro.  Rm 14.14 



Assim, seja qual for o 
seu modo de crer a 

respeito destas coisas, 
que isso permaneça 
entre você e Deus. 

Rm 14.22 



Se o seu irmão pecar 
contra você, vá e, a sós 
com ele, mostre-lhe o 

erro. Se ele o ouvir, você 
ganhou seu irmão.  

Mt 18.15 



Mas se ele não o ouvir, leve 
consigo mais um ou dois 

outros, de modo que 
qualquer acusação seja 

confirmada pelo depoimento 
de duas ou três testemunhas.  

Mt 18.16 



Se ele se recusar a ouvi-
los, conte à igreja; e se 
ele se recusar a ouvir 

também a igreja, trate-o 
como pagão ou 

publicano.  Mt 18.17 



Livrem-se do fermento 
velho, para que sejam massa 
nova e sem fermento, como 
realmente são. Pois Cristo, 
nosso Cordeiro pascal, foi 

sacrificado.  
1Co 5.7 



Por isso, celebremos a festa, 
não com o fermento velho, 

nem com o fermento da 
maldade e da perversidade, 

mas com os pães sem 
fermento da sinceridade e da 

verdade. 1Co 5.8 



Amados, visto que temos 
essas promessas, 

purifiquemo-nos de tudo o 
que contamina o corpo e o 
espírito, aperfeiçoando a 

santidade no temor de Deus. 
2Co 7.1  



1ª  
Razão 

2º Mau entendido  
A minha perspectiva ‘importa’ aos demais 



1ª  
Razão O que a Bíblia diz ? 



Um crê que pode 
comer de tudo; já 

outro, cuja fé é fraca, 
come apenas alimentos 

vegetais.   
Rm 14.2 



Aquele que come de tudo 
não deve desprezar o que 

não come, e aquele que não 
come de tudo não deve 

condenar aquele que come, 
pois Deus o aceitou.  

Rm 14.3 



Há quem considere um dia 
mais sagrado que outro; há 

quem considere iguais todos 
os dias. Cada um deve estar 

plenamente convicto em sua 
própria mente. 

Rm 14.5 



Aquele que considera um dia 
como especial, para o Senhor 
assim o faz. Aquele que come 

carne, come para o Senhor, pois 
dá graças a Deus; e aquele que se 
abstém, para o Senhor se abstém, 

e dá graças a Deus.  

Rm 14.6 



Pois nenhum de nós 
vive apenas para si, e 

nenhum de nós 
morre apenas para si.  

Rm 14.7 



Se vivemos, vivemos para o 
Senhor; e, se morremos, 

morremos para o Senhor. 
Assim, quer vivamos, quer 

morramos, pertencemos ao 
Senhor.  

Rm 14.8 



Por esta razão Cristo 
morreu e voltou a 

viver, para ser Senhor 
de vivos e de mortos. 

Rm 14.9 



Quem é você para julgar o 
servo alheio? É para o seu 
senhor que ele está de pé 
ou cai. E ficará de pé, pois 

o Senhor é capaz de o 
sustentar. Rm 14.4 



Portanto, você, por que 
julga seu irmão? E por que 
despreza seu irmão? Pois 
todos compareceremos 

diante do tribunal de 
Deus.  Rm 14.10 



Assim, cada um de 
nós prestará contas 

de si mesmo a 
Deus.  

Rm 14.12 



2ª  
Razão 

3º Mau entendido  
A liberdade favorece-me prioritariamente 



1ª  
Razão Ôpa, estou livre! 



Como alguém que está no 
Senhor Jesus, tenho plena 
convicção de que nenhum 
alimento é por si mesmo 

impuro, a não ser para quem 
assim o considere; para ele é 

impuro.  Rm 14.14 



Pois nenhum de nós 
vive apenas para si, e 

nenhum de nós 
morre apenas para si.  

Rm 14.7 



Se vivemos, vivemos para 
o Senhor; e, se morremos, 
morremos para o Senhor. 
Assim, quer vivamos, quer 
morramos, pertencemos 

ao Senhor. 
Rm 14.8 



Portanto, deixemos de julgar 
uns aos outros. Em vez disso, 
façamos o propósito de não 
colocar pedra de tropeço ou 

obstáculo no caminho do 
irmão.  

Rm 14.13 



Se o seu irmão se entristece 
devido ao que você come, 

você já não está agindo por 
amor. Por causa da sua 

comida, não destrua seu 
irmão, por quem Cristo 

morreu.  Rm 14.15 



É melhor não comer 
carne nem beber vinho, 

nem fazer qualquer 
outra coisa que leve seu 

irmão a cair. 
Rm 14.21 



16 Aquilo que é bom para 
vocês não se torne objeto de 
maledicência. 17 Pois o Reino 
de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, paz e 
alegria no Espírito Santo; 

Rm 14 



18 aquele que assim serve a 
Cristo é agradável a Deus e 
aprovado pelos homens.   19 
Por isso, esforcemo-nos em 

promover tudo quanto conduz 
à paz e à edificação mútua.  

Rm 14 



Não destrua a obra de 
Deus por causa da comida. 
Todo alimento é puro, mas 
é errado comer qualquer 
coisa que faça os outros 

tropeçarem. Rm 14.20 



CONCLUSÃO 
Quem é o bem aventurado? 



Há quem considere um dia 
mais sagrado que outro; há 

quem considere iguais todos 
os dias. Cada um deve estar 

plenamente convicto em sua 
própria mente.   

Rm 14.5 



Assim, seja qual for o seu 
modo de crer a respeito destas 

coisas, que isso permaneça 
entre você e Deus. Feliz é o 

homem que não se condena 
naquilo que aprova.   

Rm 14.22 



Mas aquele que tem 
dúvida é condenado se 

comer, porque não come 
com fé; e tudo o que não 
provém da fé é pecado. 

  
Rm 14.23 



aquele que assim 
serve a Cristo é 

agradável a Deus e 
aprovado pelos 

homens.   Rm 14.18 


