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VIDA CONTAGIANTE Estudo 012 CULTURA CONTAGIANTE 
“O Reino de Deus não vem de modo visível.” Lucas 17.20 

 
Temos que viver acima da cultura desse mundo, mesmo tendo que viver com os pés na realidade                 
daqui. O alvo é trazer o Reino de Deus para sua vida na terra e assim viver contagiado e                   
contagiando os outros! E só existe um modo: mudando a forma de pensarmos. Porque como fomos                
gerados no pecado e vivemos na cultura, na forma desse presente século, nossa mente se               
corrompeu. Precisamos de uma mente transformada, uma nova mente! 
  
“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.”  Romanos 12:2 
 
“Nós, temos a mente de Cristo.” 1 Coríntios 2.16 
 
O mundo não pode dar o que ele não tem!  Temos que valorizar e priorizar o Reino! 
 
“Busquem, pois, o Reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.”             
Lucas 12.31 
 
Se a terra for seu modelo... o salário do pecado te espera, Se o céu for o seu modelo... as infinitas                     
graças do Pai o aguardam.”  
 
Você precisa entender que você foi feito para ser REAL. Tanto no sentido de ser verdadeiro/original                
e não cópia de ninguém, como no sentido de ser filho do Rei, príncipe, membro da realeza do Céu,                   
como filho de Deus e não escravo das trevas. Quando vivemos assim, geramos uma contra cultura                
nesse mundo, porque andamos promovendo um ambiente de graça, honra, que realiza, que eleva,              
inspira e impulsiona as pessoas. 
 
Precisamos mudar a nossa cultura de pedintes para príncipes! Você nunca poderá ajudar os              
outros se não souber quem de fato você é. Antes, você precisa vencer a orfandade e entender a                  
paternidade da trindade divina sobre sua vida.  
 
Faça como Samuel, encontre a nobreza nos outros! A igreja é um lugar assim, dentro da perspectiva                 
do Reino. A graça na cultura do Reino não só cura o nosso passado como também nos lança em                   
nosso destino divino. 
 
E aí nasce a cultura da honra! Somos reais! 
 
É uma cultura transformadora. Dar honra realmente libera a vida de Deus sobre uma situação. A                
igreja precisa de uma reforma radical nesse sentido. 
 
A cultura da honra redefine nossos pensamentos sobre liderança, autoridade e disciplina. 
 
O pecado nos tirou essa herança natural de glória (Romanos 3.23),  
 
E é exatamente no ambiente de avivamento que o sobrenatural acontece. gerando liberdade e              
reavivamento.  
 
VOCE NÃO É DESTE PLANETA.... NOSSA CULTURA, NOSSA PÁTRIA É O CÉU! 
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