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SOMOS COMO ELE NESSE MUNDO  
Baseado no livro Kriptonita – 1 João 4.17 

 
SENTIR 
 

“Não há tanta diferença entre um cristão e um pecador, um 
cristão é apenas um pecador perdoado”. Concorda ou discorda 
com a afirmação? Por que? 

 
 

APRENDER 
 

 

Leiam juntos o texto de Tiago 1.22. Qual é o alerta que você 
pode identificar ali? 

 
A prova de que acreditamos em um ensino não é 

quando concordamos com ele, mas quando agimos de acordo 
com ele. 

 
O que a Bíblia declara sobre os filhos e filhas de Deus no 

texto de 1João 4.17? O apóstolo diz que isso é para agora ou para 
o futuro? 

 
Se somos filhos(as) de Deus, então devemos refletir através 

de nossa vida o que Ele é, não é mesmo? Muitos cristãos hoje 
vivem tomando pancada desse mundo, sendo facilmente induzidos 
ao erro, fracos espiritualmente. Não vivem o que Deus tem para 
eles (2Pedro 1.4) porque não praticam a Palavra de Deus. Leiam 
juntos o texto de 1Coríntios 11.30. 

 
Aquela frase sobre o cristão ser “apenas um pecador 

perdoado” é uma heresia. Ela diminui o que Deus fez por nós 

através de Jesus (2Coríntios 5.17) e anula Suas promessas. Ela 
diz que o pecado é aceitável e natural, o que é falso.  

Devemos fazer uma contínua avaliação da nossa vida 
espiritual e analisar o que as nossas ações práticas revelam. 
Corremos o sério risco de viver enganados pensando que estamos 
agindo como verdadeiros cristãos. 
 
REFLETIR 
 

Como filho(a) de Deus, como a sua vida se destaca no 
mundo? As pessoas diriam que você vive como Jesus? 

 
Como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus?  

Quais hábitos você quebraria? Como mudaria a forma como você 
interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor? O 
que seria diferente no modo como você vive com a sua família? 
Sua vida na igreja e no GCEM seria igual a que você tem hoje?  

 
Sabendo que somos filhos de Deus, nascidos de novo, o 

normal seria manifestar: caráter transformado, amor incondicional, 
alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder 
sobrenatural... Estamos vendo isso na igreja no individual e no 
coletivo? Se o Reino de Deus está entre nós, por que não está 
sendo feito na Terra assim como no Céu? O que será que está 
tirando nosso poder? 
 
 
APLICAR 

 
 

Ao longo dos próximos boletins vamos trabalhar muito sobre 
a realidade da vida cristã, porque é a desobediência à Palavra de 
Deus que rouba a nossa força, o nosso poder. Isso é a 
Kriptonita agindo em nós. 

 
Faça uma lista das características dos filhos(as) de Deus 

mencionadas – pode acrescentar outras – e desafie os membros a 
colocar isso em prática durante uma semana, para assim contar 
suas experiências no próximo encontro e edificar uns aos outros. 


