Qual é o sentido da Vida Cristã?
Pergunto:
Qual é a razão de dizer. que eu venho a Igreja para adorar à Deus?
Qual a razão que eu participo da Santa Ceia?
Qual é o nosso estilo de vida?
Qual é o estilo de vida cristã que eu tenho?
Ou é como aquele dito popular: O gato tem sete vidas.
E acaba levando uma vida de gato.
E aí começamos a pedir:
- Eu quero pedir oração pela minha vida profissional.
- Eu quero pedir oração pela minha vida conjugal.
- Eu quero pedir oração pela minha vida acadêmica.
Quantas vidas você tem?
Porque Deus diz que Ele nos deu vida e vida em abundância.
Agora...a minha vida e a sua vida precisa estar plantada no centro da vontade
de Deus... para que ela resgate o sentido de viver.
Colossenses 3.1-25:
A união com Cristo glorificado
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.
Os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados
5

Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão
lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria;
6
por estas coisas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da desobediência].
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7

Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis
nelas.
8
Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
9
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os
seus feitos
10
e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento,
segundo a imagem daquele que o criou,
11
no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
As virtudes devem ser cultivadas
12

Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
13
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo
de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai
vós;
14
acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
15
Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes
chamados em um só corpo; e sede agradecidos.
16
Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos
mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, com gratidão, em vosso coração.
17
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do
Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai.
Os deveres da família
18

Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor.
Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura.
20
Filhos, em tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
21
Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
22
Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo
apenas sob vigilância, visando tão-somente agradar homens, mas em singeleza de
coração, temendo ao Senhor.
23
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para
homens,
24
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o
Senhor, é que estais servindo;
25
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita; e nisto não há
acepção de pessoas.
19
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O intuito é fazer você pensar no sentido da vida cristã.
Qual é o sentido?
Por que você se diz cristão?
O que te leva a pensar que você é cristão, só porque você crê em Cristo?
O que te leva a pensar que você está apto e habilitado a ser o alvo da benção
de Deus,...quando a benção só chega até você, ...para aqueles que estão no centro
da vontade de Deus?
A Palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável.
Mas, também a Palavra de Deus diz que devemos apresentar nossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável à Deus,... que é o nosso culto racional.
E é isto que Deus espera de mim e de você.
Por isso, que nesta cultura evangélica, nós desconstruímos aquela palavra
que foi canonizada.
A palavra "santo".
Santo na nossa cultura, significa aquele que é imaculado.
Santo na nossa cultura, significa que não tem defeito.
Santo, significa a quem é atribuído um milagre,... que participa de um concílio,
onde aquele milagre lhe é atribuído. Então, o Canon sagrado, define que ele é alvo
de veneração.
Biblicamente, a palavra "santo" está destinada à você.
Você é santo.
Um santo imperfeito.
Um santo com defeitos.
Um santo que é alvo de misericórdia e da graça de Deus, porque a palavra
"santo" significa aquele que foi separado por Deus.
Santo, não é aquele em que nos prostamos.
Santo, é aquele que resolveu separar o seu coração. Sua predisposição
mental,...seus sentimentos,...seus desejos com a mais alta eficácia e canaliza-las
para ser exclusivamente, em lealdade e em honra, um adorador à Deus.
A Palavra de Deus diz em João 4, que Deus busca adoradores que o adorem
em espírito e em verdade.
A mulher samaritana, chega até Jesus e diz:
- Senhor, eu não sei a quem devo adorar.
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- Eu não sei aonde adorar.
Jesus olha para mulher, e diz:
- Mulher, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade.
É isso que precisamos entender.
É isso que nos faz cristãos.
A pergunta que faço a você:
Quem você adora?
Que estilo de vida você tem como adorador?
Quem você adora, define como você define suas crenças.
Como você se vê como adorador, define o estilo de vida que você vai ter, fora
e dentro, deste processo de culto como um todo.
E é por isso que Paulo escreve à igreja de Colossenses, para doutrinálos,...instruí-los.
Paulo começa no primeiro versículo, dizendo:
"Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que
são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento
nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois, vocês morreram e agora a sua
vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for
manifestada, então vocês também seram manifestadas com Ele em glória."
Vocês sabem por que, alguns estão felizes, porque Lula foi preso?
E por que, alguns estão indignados?
E outros dizem: - Por que prendem o Lula e não prendem o Aécio?
Outros dizem: - A política é suja e corrupta.
Mas, a política é reflexo meu e seu!
Queremos honestidade no Congresso mas, não somos honestos totalmente
nas coisas do dia-a-dia.
O cristianismo não é religião.
Cristianismo é o projeto de Deus para restaurar à você, dos danos causados
pelo pecado.
Nós não temos um código de ética.
E a ética, no Brasil, é relativizada.
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A única ética que não é relativizada, é aquela em que Deus tem um encontro
com você.
E você, em Cristo Jesus, se torna uma nova criatura.
Paulo está dizendo: Vocês já ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas
que são do alto. O mesmo Cristo que você diz que é Senhor e Salvador da sua vida.
Então, viva sua vida como tendo Cristo o seu direcionador e Senhor.
Viva realmente como tendo um Salvador.
Paulo está dizendo que, a vida cristã, só tem sentido quando, temos uma
relação com Deus inegociável.
E quando não temos uma relação inegociável com Jesus Cristo,...nós nos
tornamos evangélicos,...nos tornamos devotos,...nos tornamos crédulos mas, o
caráter continua intocável.
Este é o cristianismo do Brasil.
E não é apenas, o cristianismo do apostólicos romanos (católicos).
Não é o cristianismo apenas dos espíritas.
É o cristianismo dos evangélicos também, que estão abarrotando as igrejas
mas, com caráter ainda em deformação.
Paulo, esta dizendo: - Mantenha as coisas do alto,...nas coisas terrenas.
Defina sua identidade. Você é cristão ou você não é cristão. Você é um homem de
Deus ou você não é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus ou você não
é uma mulher de Deus. Mas, não se esconda atrás da religião.
Mas, permita que a religião, seja consolidada em você a partir da sua
experiência com Deus.
O cristianismo deste país, não foi capaz de mudar esta nação.
Porque igreja não muda a nação.
O que muda a nação é um Deus que reina no seu coração.
Se Deus não muda o nosso coração, nós tampouco conseguiremos mudar a
nossa mentalidade.
Nós somos um povo evangélico de nome mas, não conseguimos viver um
evangelho de vida.
Um evangelho que seja capaz de abençoar.
Um evangelho que seja capaz de cumprir o que esta em Gênesis 12.
Deus chama à Abraão e diz: - Sê tu uma benção. Abraão, benditas srão todas
as famílias na Terra por teu intermédio.
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É isto que Deus espera de mim e de você!
Que eu seja uma benção como família.
Que eu seja uma benção como profissional em meu trabalho.
Que eu seja uma benção como vizinho.
E que todos, ao meu redor, sejam abençoados pelo meu estilo de vida.
Isto é ser santo!
Santo não é ter uma aparência de piedoso.
O problema deste país é a falta de Deus.
Paulo esta dizendo: - Cristo precisa viver em vocês e vocês morreram. E
agora a vida de vocês está escondida em Cristo.
A vida cristã só tem um sentido, quando nós morremos para nós mesmos,
para que o Evangelho possa nascer em nós.
Versículo 5 - "Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de
vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a
idolatria."
Não tem como você dizer que é um cristão,...se você não faz morrer algo que
é pertinente a sua natureza humana.
Isto é auto-negação!
Versículos 6-11 - "É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre
os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando
costumavam viver nelas. Mas, agora, abandonem todas estas coisas: ira,
indignação, maldade, maledicência (falar mal dos outros) e linguagem indecente no
falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem
com suas práticas. E se revestiram no novo, o qual está sendo renovado em
conhecimento, à imagem do seu criador. Nesta nova vida já não há diferença entre
grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita escravo, livre, mas Cristo é
tudo e está em todos."
Cristianismo não é religião. Cristianismo é um projeto de restauração.
Restaurar é permitir que Deus ministre na sua vida.
Não há sentido de ter uma vida dupla. Uma vida dentro da igreja e outra fora
da igreja.
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A minha relação é com Deus. Por isso, os dois principais mandamentos, onde
Jesus diz: - Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento.
Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. É você consumar a
personalidade de Deus no seu coração.
O que faz ter um estilo de vida, segundo o propósito de Deus, de vida em
abundância, é o tipo de relacionamento que tenho com Deus.
E quando nós entendemos isto,...nós não pecamos por medo do inferno,...não
vivemos as inclinações da carne por medo da justiça divina.
Nós vivemos, porque vivemos um relacionamento com Deus.
E Ele está dizendo: - Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Jesus confronta Pedro quando lhe pergunta três vezes: - Pedro, tu me amas?
Quando nós não entendemos isso, não descobrimos o segredo de viver uma
vida cristã plena.
O cristianismo só tem sentido, se eu tenho a referência da cosmovisão cristã,
É movida pelo que Deus me amou,...quando Ele poderia ter me rejeitado.
Que Deus me proporcionou um outro estilo de vida por meio da fé. Por não
conseguir pelo intelecto racional mas, consigo alcançar pela fé.
É isto que Deus espera de mi e de você.
A fé pode muito em seus efeitos.
Só consigo vencer o adultério por causa da fé.
Só consigo vencer a mentira por causa da fé.
Só consigo vencer a ganância por causa da fé.
Sem uma fé centrada em Jesus Cristo...é uma farsa.
Sem uma fé centrada em Jesus Cristo,... você não consegue vencer a sua
própria natureza,...apesar de frequentar uma igreja,... apesar de ter uma crença,...
apesar de buscar a campanha "A", "B" ou "C". Porque não é a campanha que muda
a sua vida.
O que muda a sua vida é o relacionamento com aquele que morreu por você Jesus Cristo na cruz do calvário.
E você precisa ter um relacionamento inegociável com Deus.
E você precisa depender de Deus.
E você precisa aprender a dizer "não" para si mesmo. até dizer "sim" para que
deus reine em sua vida.
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A essência da fé cristã, não é o culto que você frequenta. Mas, a decisão que
você propõe no seu coração de ser um adorador.
Versículo 12 - "Portanto, como novo escolhido de Deus, santo e amado,
revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência."
Versículos 13-14 - "Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que
tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo,
porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito."
E é através deste relacionamento inegociável que seremos restaurados.
Paulo, está dizendo isto para nós: Ser cristão, começa com a predisposição
de querer mudar.
E se você, ainda não tem vontade de mudar,...de deixar o pecado, é porque
você mudou de religião mas, ainda não houve conversão.
Porque a conversão é sinônimo de mudança.
Muitos, atribuem à igreja o poder de mudança.
Paulo, diz: revistam-se. É você que tem que tomar a decisão.
Cristianismo é você não viver lembranças amargas do passado.
Versículo 15 - "Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, nisto que
vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam
agradecidos."
Deus lhe chama para um relacionamento de restauração, e não de adesão à
uma igreja.
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