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Espiritualidade profunda
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em tempos superficiais



Mina de Tautona / África do Sul
04 km de profundidade
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Quem vive segundo a carne tem a mente voltada
para o que a carne deseja; mas quem vive de
acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o
que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é
morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz;
a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque
não se submete à Lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a
Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio
da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de
Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o
Espírito de Cristo, não
pertence a Cristo.
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Mas se Cristo está em vocês, o corpo está
morto por causa do pecado, mas o espírito está
vivo por causa da justiça. E, se o Espírito
daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos
habita em vocês, aquele que ressuscitou a
Cristo dentre os mortos também dará vida a
seus corpos mortais, por meio do seu Espírito,
que habita em vocês."
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Uma nova maneira de pensar

Um mundo novo
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O CRISTIANISMO 

SUPERFICIAL

Estamos vivendo uma era nova 
no cristianismo... temos a 

impressão de que não existem mais
valores sólidos e posições definidas

6



O CRISTIANISMO...

• Da rapidez

• Dos métodos eficazes

• Das massas
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SINAIS DO CRISTIANISMO SUPERFICIAL

‒ Menor comprometimento com a igreja local.
‒ Posição indefinida quanto ao comportamento
‒ Grande trânsito religioso, sem vínculos formais. 
‒ Perda do sentido de pertencimento à igreja 
local.
‒ Diminuição do tempo, investimento e serviço na
obra de Deus.
- Falta de convicções doutrinárias
- Pouquíssimo conhecimento Bíblico
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“privilegia a esperteza em vez da
inteligência, as imagens sobre as
ideias, o humor sobre a gravidade,
a banalidade sobre a
profundidade e a frivolidade
sobre a seriedade”

(Mario Vargas Llosa. A Civilização
do Espetáculo)
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O Cristianismo superficial...



Mentalidade
A grande questão

"A mentalidade da carne é morte, mas a 
mentalidade do Espírito é vida e paz; a 

mentalidade da carne é inimiga de Deus 
porque não se submete à Lei de Deus"
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“Nossa forma de pensar mudou 
e isso abalou profundamente 

nossos valores” 

(José Maria Castillo. A Ética de Cristo.)
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Nossa estrutura de pensamento

favorece a superficialidade

“A mentalidade da carne é inimiga de Deus 
porque não se submete à Lei de Deus, nem pode

fazê-lo” (Verso)
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Precisamos de profundidade diante

da pós-modernidade

1. Profundidade no relacionamento com Deus

"mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a 
mente voltada para o que o Espírito deseja"
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Precisamos de profundidade diante

da pós-modernidade

2. A profundidade espiritual nos faz adotar
posições firmes

"Quem é dominado pela carne não pode agradar a 
Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da 
carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus 
habita em vocês"
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Precisamos de profundidade diante

da pós-modernidade

3. Nosso estilo de vida é transformado por nosso
relacionamento profundo com Deus 

"E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus
dentre os mortos habita em vocês, aquele que
ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará
vida a seus corpos mortais, por meio do seu
Espírito, que habita em vocês."
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Diante do cristianismo superficial 
precisamos mais do que nunca 
da solidez do cristianismo que 

vivencia os valores da Palavra de 
Deus

16



Sua mentalidade já tem sofrido a 
influência da pós modernidade? 

O que você está fazendo para manter-se 
firme em seus valores cristãos? 17


