NÃO VOS CONFORMEIS COM A IDENTIDADE DO MUNDO
Texto: Romanos 12:2
Em sua opinião, o que é se conformar com o mundo?
INTRODUÇÃO: No texto lido como base, o Apóstolo Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com o sistema mundano que vivemos, mas infelizmente não são
poucos os cristãos que tem se deixado influenciar por este mundo tenebroso. Em Apocalipse 3:16, temos registrado as tristes Palavras que Jesus dirigiu a igreja de Laodicéia que representa a igreja dos últimos dias: .... Assim, porque és morno, e não és
frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca... Nesse estudo vamos aprender juntos
três ensinamentos de Paulo para não fazermos parte da geração que Jesus quer vomitar de sua boca.
1ª Lição: NÃO VOS CONFORME COM ESTE MUNDO – Romanos 12:2 – Romanos
8:8
Não podemos nos conformar com este mundo dominado pelo pecado, ganância, imoralidade, vaidade, corrupção, etc.... É muito triste, mas o que antes era um grande
escândalo, como adultério, vestes curtas, perder a virgindade antes do casamento,
infelizmente hoje se tornou normal. Se quisermos escapar dessa geração perversa e
corrompida (At 2:40) PRECISAMOS negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz a cada
dia. (Lucas 9:23) PERGUNTA: Em sua opinião qual o segredo para não nos deixarmos
influenciar pelo mundo?
2ª Lição: RENOVAR A NOSSA MENTE – Efésios 4:23
O texto lido como base na versão NVT diz: ...Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes... É exatamente isso que precisamos fazer, se desprender dos
maus pensamentos e atitudes que tínhamos no passado, e permitir que o Espírito
Santo renove a nossa mente, mas é sempre importante lembrarmos que para isso nós
precisamos cooperar com o Espírito Santo no sentido de se esforçar e desejar mudanças profundas. PERGUNTA: Em sua opinião, o que mais tem contaminado a mente do
cristão nos dias de hoje?
3ª Lição: FAZER A VONTADE DE DEUS – Efésios 5:17 – Mateus 26:39
Todos nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas infelizmente temos uma grande dificuldade de se sujeitar a ela. Isso acontece porque para
fazer a vontade de Deus precisamos renunciar a nossa própria vontade, e nem sempre o que é bom agradável e perfeito para Deus é para nós, mas assim como Jesus,
precisamos confiar na vontade de Deus e dizer: ...contudo seja feita a Tua vontade e
não a minha... PERGUNTA: Em sua opinião, como saber e fazer a vontade de Deus?
CONCLUSÃO: Que nessa reunião possamos romper definitivamente com esse mundo,
buscando nos aproximar do Senhor a cada dia mais, lembrando das Palavras de
João: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o

amor do Pai não está nele. (1 João 2:15) Que Deus nos dê graça para vencermos este
mundo como Jesus venceu!!!

