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SENTIR 
No imaginário social, há diferentes maneiras de se viver uma vida. As 
pessoas constroem esses critérios com base em suas experiências, 
culturas, relacionamentos, etc. Mas os cristãos possuem um crivo, um 
padrão de vida, que é construído a partir do que está escrito na Bíblia, a 
Palavra de Deus. 
 
Sendo assim, o que você considera que é uma vida cristã normal? 
 
APRENDER 
No capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João, podemos encontrar os 
aspectos de uma vida cristã normal e como ela deve ser vivida. Veja que 
o texto nos ensina que há três aspectos a serem observados: 
 

1. Discernimento de espíritos;  
2. O poder que habita em nós; 
3. O amor na prática  

 
A partir destes três aspectos que o apóstolo constrói no texto da sua 
carta, precisamos refletir sobre como levamos a normalidade da nossa 
vida cristã ou o que entendemos de fato que isso significa. 
 
REFLETIR 
 
Operar milagres assegura idoneidade de caráter? Por quê? 
 
Que tipo de homens e mulheres o Senhor busca? 
 
Como reconhecer um espírito falso? 
 

Como o poder que habita em nós pode nos levar a reagir às diversas 
situações que vivemos no dia a dia? 
 
Como podemos amar de verdade? 
 
Estes aspectos da vida cristã somente podem ser praticados por 
pessoas especiais ou por todos os cristãos? Por quê? 
 
APLICAR 
O EVANGELHO DE JESUS não visa apenas nos preparar para o céu, 
mas traz o céu para nossa vida hoje. Não adianta crermos nos mistérios 
do céu se temos dificuldade de colocar em prática aqui na Terra os 
princípios da Palavra. 
 
Precisamos assumir o compromisso de viver uma vida cristã 
normal, e de fazer isso em cada lugar onde estivermos, não apenas 
no gcem ou na igreja. E assumir o compromisso é poder ajudar uns 
aos outros a construir essa vida cristã normal ensinando a observar o 
que Jesus nos ensinou. 
 
AVISOS 
 

ENCONTRO MULHER PLENA 
 

 
Nesta sexta-feira teremos nosso 
encontro com uma convidada 
muito especial:  Suely Diniz,  
da Comunidade da Graça em 
Guarulhos.  
 
Aproveite para convidar suas 
amigas e esteja conosco!! 
 

Nesta sexta 01/07 às 20h 


