


Rebelde 

• Todo mundo está pecando, por isso não é 
mais rebelde pecar. Você é apenas um 
conformista se você está bêbado, pelado, 
andando por aí em uma motocicleta 
barulhenta, fumando cigarros, violando 
mandamentos e engravidando fora do 
casamento. Todo mundo fez isso. Isso está 
tão gasto! Se você realmente quer ser um 
rebelde arrume um emprego, corte a 
grama de casa, leia sua Bíblia e fique 
calado. Porque ninguém está fazendo isso. 



Quem é esse cara? 



Sou um cara normal!!! 

• Gosto de quase todo 
tipo de filme. 

• Assisto séries de TV 
normalmente. 

• Não assisto mais 
novelas. 

• Gosto de música 
popular de quase todo 
tipo. 

• Sempre gostei de jogar 
videogame. 

• Sou torcedor 
(“sofredor”) do 
Figueirense. 

• Gosto de arte, de 
fotografia, do que é 
belo. 



Povo do Livro 
Salmos 119:105 Lâmpada para os meus pés é a 
tua palavra e, luz para os meus caminhos. 



Povo do Livro 
• “Toda a Escritura é inspirada 

por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a 
educação na justiça, a fim 
de que o homem de Deus 
seja perfeito e 
perfeitamente habilitado 
para toda boa obra.” (2 
Timóteo 3:16-17) 

 

 



Moldados pela Palavra 

• 1 Rs 2:19 

• Teologia de todas as coisas - 
Patriarcado, Gerações, Simplicidade, 
autoridades, anticocepcionais, 
refeições, arte, coragem, lua-de-mel 
(Dt 24:5), fazer o que é certo, gratidão, 
amizade, vestimenta, tempo, lugar do 
lazer, mesa, etc. 



Reino 

Inauguração Continuação Consumação 

Isaías 11:6-9 

“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o 
reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão 
dos pecados.” (Colossenses 1:13-14) 
 



Diferença 

“Cristãos fazem diferença no 
mundo sendo diferentes dele, 
não sendo iguais.” – Tullian 
Tchividjian 

“Contra o mundo, pelo mundo.” 
– Tullian Tchividjian 



Transformação – Meios de Graça 



Contracultura Bíblica 
“1 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 2  e andai em amor, como 
também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave. 3 Mas a impudicícia (porneia) e toda sorte de impurezas 
(akatharsia) ou cobiça (pleonexia) nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a 

santos; 4  nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas 

inconvenientes; antes, pelo contrário, ações de graças. 5  Sabei, pois, isto: nenhum 
incontinente (pornos), ou impuro (akathartos), ou avarento (pleonexia), que é idólatra 

(eidololatres), tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6  Ninguém vos 

engane com palavras vãs; porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos 
da desobediência. 7  Portanto, não sejais participantes com eles. 8  Pois, outrora, éreis 
trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz 9  (porque o fruto da 
luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade), 10  provando sempre o que é 
agradável ao Senhor. 11  E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; 
antes, porém, reprovai-as. 12  Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é 
vergonha.” (Efésios 5:1-12) 



Contracultura Bíblica 
• Filipenses 4:8  Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 

tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é 
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 
alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que 
ocupe o vosso pensamento. 

• 1 Coríntios 10:23 Todas as coisas são lícitas, mas nem todas 
convêm; todas são lícitas, mas nem todas edificam. 

• 1 Coríntios 6:12 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas 
convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me 
deixarei dominar por nenhuma delas. 



Contracultura Bíblica 

• “Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e 
sejamos sóbrios. Ora, os que dormem dormem de noite, e os que se 
embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, 
sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando 
como capacete a esperança da salvação;” (1 Ts 5:6-8) 

• 1 Pedro 1:13 Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e 
esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de 
Jesus Cristo. 

• 1 Pedro 5:8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar; 

 



Contracultura Bíblica 

• “Portanto, vede prudentemente como andais, não como 
néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias 
são maus.” (Efésios 5:15-16) 

 



VOCÊ PARA A GLÓRIA DE DEUS 



Sejamos Filhos de Issacar 

1 Crônicas 12:32  dos 
filhos de Issacar, 
conhecedores da 
época, para saberem o 
que Israel devia fazer, 
duzentos chefes e todos 
os seus irmãos sob suas 
ordens; 



Dicas para relacionar-se com a cultura 

• Dica simples: “Posso agradecer a Deus por isso?”. 

• Paixão pela Pureza! 

• Eu quero ser uma bênção! (Gn 12:2) 

• Deus ama o que é belo, o que é nobre, o que é 
justo, o que é elevado, o que é puro. 

• O HOMEM que eu quero ser, a MULHER que eu 
quero ser. 

• Cada vez mais seletivos. (Fp 4:8) 

 



Contracultura 

“Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e 
sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na 
qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, 
no Dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.” 
(Filipenses 2:14-16) 

“Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? 
Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a 
luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte; nem se 
acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a 
todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos 
céus.” (Mateus 5:13-16) 



Nosso Pai nos ama e cuida de nós 



Comece Hoje! 


