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PADRÕES ELEVADOS 
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SENTIR 
 

Crie espaço para as pessoas compartilharem os frutos das 
conversas que ficaram como desafio do boletim anterior. Ressalte 
a importância do discipulado. 
 

Após isso, peça para o pessoal mencionar alguns 
comportamentos aceitos pela sociedade, mas que duvidam que 
seriam aceitos pelos padrões do Céu. 

 
 

APRENDER 
 

 

Leiam juntos o texto de Filipenses 3.17-20.  
 

Um cristão não é alguém que apenas declara ou defende 
a verdade, mas alguém que demonstra a verdade em sua vida. 
Paulo afirma que deve haver uma conexão clara e coerente entre 
o que cremos e o que praticamos. Não pode haver um abismo entre 
o discurso e a vida. Isso é um alerta para nós. Será que vivemos 
os padrões elevados dos que tanto falamos? Vivemos o céu na 
terra? 
 

Deus deixa claro em sua Palavra que os que cometem 
adultério, fornicação, homossexualidade, roubo, bebedeira (que 
inclui drogar-se) e outros comportamentos que são hoje aceitos 
pela sociedade, não são aceitos por Ele e serão julgados por Ele 
(1Co. 6.9-10). 
 

Leiam juntos o texto de Atos.24.24-25 e respondam: 1. Félix 
era uma pessoa comum ou alguém importante?; 2. Sobre o que 
Paulo falou com ele?; 3. Qual foi a reação de Félix?; 4. Alguma 
similitude com a reação de muitos hoje em dia? 
 

Assim como Paulo, precisamos confrontar o pecado. Não 
se trata de ser legalistas, nem de levantar o dedo para acusar. 
Lembre-se, o diabo acusa, Cristo derrama graça. Trata-se, sim, de 
levar as pessoas ao arrependimento genuíno (2Tm. 3.16-17)! Isso 
é verdadeiro amor. 
 
REFLETIR 

 

Sabemos confrontar em amor ou apenas queremos 
impor regras? E quando somos confrontados: ouvimos com 
paciência e temor ou estamos sempre prestes a rebater sem o 
mínimo espaço para reflexão?  
 

Estamos dispostos a, sendo confrontados, identificar, 
confessar e abandonar o pecado? Temos sido claros ao falar sobre 
os mandamentos e as implicações de ser cristãos, ou temos 
adaptado nossas palavras aos padrões da sociedade? 
 

Como o padrão do Céu será conhecido se continuarmos 
com a nossa atual filosofia de não confronto e de uma 
mensagem agradável e politicamente correta? 
 
APLICAR 

 

O padrão do Céu precisa ser conhecido. Deus está pronto a 
derramar sua graça e a salvar qualquer pessoa que se arrependa, 
confesse os seus pecados e esteja disposto a, capacitado pela 
mesma graça que salva, se esforçar para viver o padrão da graça. 
 

Faça um compromisso de falar com alguém que não 
conheça Jesus sobre esta vida de padrões elevados. Testemunhe 
sobre isso na próxima semana! 


