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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

O conjunto de atitudes e comportamentos predominantes que
caracterizam um grupo ou organização.

http://www.thefreedictionary.com/Cultura



Fé | Conceitos

A fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão clara
e certa que um homem poderia apostar sua vida nela mil vezes.

Martin Luther

http://www.thefreedictionary.com/Cultura
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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





Confrontar

Medo	de	
...

Promover	
guerraIsolar-se



Buscar a	Paz



17 Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o
que é correto aos olhos de todos.
18 Façam todo o possível para viver em paz com todos.
19 Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus
a ira, pois está escrito: “Minha é a vingança; eu retribuirei” diz
o Senhor.
20 Ao contrário: “Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer;
se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará
brasas vivas sobre a cabeça dele”
21Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o
bem.

Romanos 12
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Buscar o	Confronto



Confrontação
Tipo 1



6 Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
7 Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o
meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto”.

João 14
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Confrontação pela	
exposição da	verdade

Confrontação Tipo 1



Confrontações
Tipos 2,	3	&	4



1 Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a
Jesus e perguntaram:
2 “Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes
religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer!”

Mateus 15



3 Respondeu Jesus: “E por que vocês transgridem o mandamento de
Deus por causa da tradição de vocês?
4 Pois Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai
ou sua mãe terá que ser executado’
5 Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: ‘Qualquer
ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta’,
6 não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua
tradição, vocês anulam a palavra de Deus.
7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo:
8 “ ‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de
mim.
9 Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras
ensinadas por homens’

Mateus 15
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Confrontação pela	
atitude

Confrontação Tipo 2



3 Respondeu Jesus: “E por que vocês transgridem o mandamento de
Deus por causa da tradição de vocês?
4 Pois Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai
ou sua mãe terá que ser executado’
5 Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: ‘Qualquer
ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta’,
6 não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua
tradição, vocês anulam a palavra de Deus.
7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo:
8 “ ‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de
mim.
9 Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras
ensinadas por homens’
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Confrontação pela	
adjetivação

Confrontação Tipo 3



3 Respondeu Jesus: “E por que vocês transgridem o mandamento de
Deus por causa da tradição de vocês?
4 Pois Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai
ou sua mãe terá que ser executado’
5 Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: ‘Qualquer
ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta’,
6 não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua
tradição, vocês anulam a palavra de Deus.
7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo:
8 “ ‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de
mim.
9 Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras
ensinadas por homens’
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6 não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua
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8 “ ‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de
mim.
9 Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras
ensinadas por homens’

Mateus 15



Confrontação pela	
exclusão

Confrontação Tipo 3
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Tudo muito bem até
agora,	mas	Jesus	podia	
fazer isto,	porque …



11 Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por
sua atitude condenável.
12 Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os
gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos
gentios, temendo os que eram da circuncisão.
13 Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo
que até Barnabé se deixou levar.
14 Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do
evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: “Você é judeu, mas vive
como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a
viverem como judeus?

Gálatas 2
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O outro confrontando
1. Com que frequência você tem sido confrontado?
2. Quem tem confrontado você?
3. Em que você tem sido confrontado por outro?
4. Como você tem sido confrontado?

Eu confrontando
1. Com que frequência você tem confrontado outros?
2. Quem você tem confrontado?
3. Em que você está confrontando o outro?
4. Como você tem confrontado?

Para	refletir:


