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VIDA CRISTÃ NORMAL 

Lucas 10.25-28 
SENTIR 
A vela é uma fonte de luz utilizada desde tempos remotos, quer na sua 
forma simples ou acopladas em lanternas, utilizadas muito antes da 
descoberta da lâmpada e outros sistemas de iluminação eléctricos. 
 
Mas qual é a utilidade da vela quando ela está numa gaveta? Nenhuma! 
 
No inicio da igreja havia uma heresia sendo espalhada entre o povo: o 
gnosticismo. Esse tipo de pensamento afirmava que viver em chamas 
para Deus era apenas para algumas pessoas, alguns escolhidos, os 
sacerdotes, os que viviam num plano espiritual mais elevado. 
APRENDER 
 
O texto de Lucas nos mostra Jesus conversando com um perito na Lei, 
um especialista. Aquele homem pretendia colocar o Mestre numa cilada, 
e ver se ele afirmaria que a Lei não tinha valor algum.  
 
Mas Cristo respondeu com o grande desafio da vida cristã. Usando a Lei, 
após o religioso confirmar que está escrito: “’Ame o Senhor, o seu Deus 
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de 
todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’"; 
Jesus lhe respondeu: “Correto. Faça isso e viverá” 
 
Viver em chamas para Deus não é só para alguns, mas é para todo 
aquele que foi tocado e transformado pelo fogo do Espírito Santo. E essa 
chama não se apaga mais, pois não há, não existe, qualquer vento que 
possa acabar com ela!  
 
Você acha que esse pensamento gnóstico existe ainda ou será que já se 
extinguiu? Veja bem, vamos começar nosso tempo de reflexão 

respondendo uma pergunta muito importante: Você acha que viver em 
chamas para Deus é para todos ou só para alguns? 
REFLETIR 
Viver em chamas para Deus é relacionamento! Quanto do próximo ocupa 
espaço na nossa agenda? 
 
O que aconteceria se um papel se aproximasse da chama de uma vela? 
Tem acontecido isso com as pessoas que se aproximam de você? 
 
Amar a Deus de todo coração é entregar todas as nossas emoções, 
sentimentos e desejos a Ele. Quais sentimentos ainda não estão 
totalmente entregues a Jesus? 
 
Amar a Deus com toda nossa alma é valorizar o que é eterno. Temos 
negociado o que é eterno, deixando que outras coisas ocupem esse 
lugar? 
 
Amar a Deus com todas as forças tem a ver com vontade. Estamos 
dispostos a fazer tudo o que é para Deus ou apenas o que nos interessa? 
 
Amar a Deus com todo o entendimento tem a ver com a mente. Quanto 
aplicamos da nossa mente para conhecer a Deus?  
APLICAR 
 
Precisamos verdadeiramente amar a Deus de todo coração, alma, forças 
e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. É sobre estes 
que o avivamento virá! 
 
Mas para amar dessa forma não dependemos apenas de nós. Quem já 
nasceu de novo tem o Espírito Santo vivendo em seu interior. Ele é quem 
nos capacita a viver essa vida cristã normal. 
 
Então, devemos nos arrepender de não amar a Deus como Ele deve ser 
amado, e experimentarmos conversão de todas as áreas da nossa vida. 
AVISOS 

 

Ação de Natal – Fundação Comunidade da Graça 
 
Acesse o link abaixo para saber os itens da Cesta de Natal e procure a sua supervisora 

para receber cartões para apadrinhamento de crianças.  
Entrega até o dia 12/12 na CGSede 

https://bit.ly/cestadenatalFCG2021 


