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Na sociedade atual em que vivemos, muitas pessoas bus-

cam por um estilo de vida na qual acham ser adequado e lhes 

trarão bem estar. Mas no que consiste o estilo de vida? Segun-

do definição do dicionário, “estilo de vida é uma expressão mo-

derna que se refere à modificação da sociedade por meio de 

aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma 

de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida 

adaptada ao dia-a-dia.”

E assim, cada vez mais as pessoas buscam seu estilo adequa-

do de vida. Mas, e o cristão? Será que temos um estilo de vida 

adequado para seguir? É claro sim! As Escrituras Sagradas são 

nossa bússola principal nesta busca. Nela encontramos diver-

sas promessas feitas a nós, maneira corretas que devemos nos 

portar, agir e ser. O estilo de vida adotado pelo cristão deve ser 

o mesmo que Jesus adotou e ensinou. O Sermão da Montanha, 

por exemplo, resume o estilo de vida que deve ser adotado por 

todo aquele que é nascido em Cristo, para que seja alcançado 

pela a promessa da vida eterna. 

O erro cometido por muitos cristãos da nossa geração está 

em, justamente, buscar estilos de vida diferentes aos que a Bí-

blia ensina. Tudo que afrontar os ensinamentos descritos nas 

Escrituras, não serve de parâmetro para ser seguido pelo filhos 

de Deus. É preciso ter muito cuidado e estar sempre atendo 

para não cair nas ciladas e embaraços do inimigo. Nos dias de 

hoje, muitas teses, teorias e especulações são criadas, mas a pa-

lavra de Deus é eterna e imutável. Ela cruza as eras, as teorias, as 

teses e permanece viva e eficaz. Somente nela você encontra 

o verdadeiro estilo de vida do cristão. “Procure apresentar-se a 

Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergo-

nhar e que maneja corretamente a palavra da verdade” (2 Tm 

2:15). Siga o estilo de vida que a Bíblia ensina. Assim você será 

muito abençoado e estará cada dia mais parecido com Jesus.

Estilo de vida

Fonte Consultada:

https://www.dicionarioinformal.

com.br/estilo+de+vida/
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