
Romanos 8:5-11

 

Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez
prgimenez@prgimenez.net

www.prgimenez.net

CRISTIANISMO... líquido

1

http://www.prgimenez.net


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. 

2



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 LÍQUIDO 

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

impressão de que não existem 
mais valores sólidos e posições 

definidas
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“O Cristianismo Líquido é um novo 
modelo de cristianismo, em que não 

existe qualquer ideia que se 
aproxime do pedido de Jesus Cristo: 
‘tome diariamente a sua cruz e me 
siga’. É um cristianismo fácil, de fãs 

e não de seguidores de Jesus”. 

(Guilherme Gimenez) 
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SINAIS DO CRISTIANISMO LÍQUIDO  

‒ 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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Principais características da pós 
modernidade segundo Bauman

•Transformações tecnológicas alterando 
radicalmente as relações sociais 
•Transformações nas relações políticas e 
na institucionalidade;  

•Novas experiências em nossas noções de 
tempo e espaço; 
•Renascimento das lutas dos movimentos 
sociais; 8



Principais características da pós 
modernidade segundo Bauman

•Nova visão do ser humano e de sua 
constituição subjetiva; 

•Descrença em relação às metanarrativas e aos 
significados universais e transcendentais; 

•Crise das hierarquias – de conhecimentos, de 
culturas;  
•Superação do logocentrismo (verdade) 

•Novas percepções sobre identidade. 9



  
“Os cristãos estão cada vez mais 

tentando se 'sentir bem’ em um mundo 
sem Deus. Tentam se adaptar de todas 

as formas. Não percebem que essa 
adaptação está destruindo sua 

identidade como cristãos.”  

(Guilherme Gimenez)  
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Mentalidade  
Estratégia de Satanás 

"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 se 
tornou inclinada à carne 

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

pode fazê-lo” (Verso) 

13



Precisamos de uma postura firme 
diante da pós-modernidade  

1. Uma vida de acordo com a Palavra de 
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 uma postura firme 
diante da pós-modernidade  

2. Uma vida de liberdade espiritual em 
Cristo - "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 uma postura firme 
diante da pós-modernidade   

3. Fortalecer nosso estilo de vida 
fundamentado na transformação que 
experimentamos em Cristo - "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." 16



Diante do cristianismo líquido 
precisamos mais do que 

nunca da solidez do 
cristianismo que vivencia os 
valores da Palavra de Deus
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Sua mentalidade já tem sofrido a influência 
da pós modernidade?  

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

18


