


Como deve ser a 
conduta do 

cristão? 



Como deve ser 
sua aparência? 

 
Como devo me 

vestir? 



MINHA 
APARÊNCIA DEVE 

SER ASSIM? 



OU DEVE SER 
ASSIM? 



SOMOS EMBAIXADORES DE 
CRISTO 

II Coríntios 5:20 



O cristão 
verdadeiro é um 

representante 
da Igreja de 

Deus. 



“Criou, pois, Deus o homem à 
sua imagem; à imagem de Deus 

o criou; homem e mulher os 
criou.” 



 “Tudo que é puro, amável, 
honesto, justo, de boa fama, 

nisto pensai.” 



Pela contemplação 
seremos 

transformados. 
II Coríntios 3:18 



“Que as mulheres se vistam 
com modéstia, decência e pudor 

no tocante ao seu traje, não 
com ouro ou pérolas ou vestidos 

preciosos, mas com boas 
obras.” 



Em Gênesis 35, Deus 
pediu para Jacó 
eliminar jóias e 

destruir os ídolos de 
sua casa. 



Em Oséias 2:13, 
associa-se o uso de 

jóias à idolatria e ao 
esquecimento de 

Deus. 



A igreja falsa é 
descrita por Deus 

como estando 
adornada por jóias. 



Jesus apresenta-nos a 
verdadeira beleza. Ele nos 
cobre com as vestes da 
salvação e concede-nos as 
jóias da paz, da alegria, 
do perdão, da libertação 
da condenação, da 
felicidade interior. 



Deleito-me em fazer a tua 
vontade, ó Deus meu. 
Salmos 40:8 



Deus não fica contente quando usamos jóias. 
Isaías 3:16 
 
Nos diz que temos que viver uma vida cristã 
perfeita. 
Mateus 5:48 
 
A felicidade vem do conhecimento e da 
realização da vontade de Deus. 
João 13:17 



“Acaso não sabeis que o vosso 
corpo é santuário do Espírito 

Santo, que está em vós, o qual 
tendes da parte de Deus, e que 

não sois de vós mesmos? 
Porque fostes comprados por 
preço. Agora, pois, glorificai a 

Deus no vosso corpo.” 



Sou o templo do Espírito Santo e por isso 
procurarei andar de acordo com a vontade 

de Jesus em todos os aspectos de minha 
vida. E em especial hoje decido não usar 

jóias.  
 

Seguindo o exemplo de Jesus. 
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