
ESTUDO DE PG ON-LINE (18/08/2020)      

Tema:   “Como viver de modo agradável a Deus?”   

Quebra-gelo (5m): Alguma vez, na sua caminhada com Deus, você já fez algo tendo 

plena certeza de que estava desagradando a Ele? 

Versículo chave: “Andai como filhos da luz” (Ef 5:8).   

Cantem: “Filhos da Luz” (Hino CC)  

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  A vida cristã pode ser comparada a uma caminhada. De fato essa é uma das figuras prediletas do 

apóstolo Paulo: “Andai do modo digno da vossa vocação” (Ef 4:1). “Andai não como os gentios andam” (Ef 4:17). 

“Andai em amor” (Ef 5:2). “Andai como filhos da luz” (Ef 5:8).  “Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos” 

(2 Co 5:7). Andar sugere progresso e nós devemos fazer progresso na vida cristã (Fp 3:13-16). Ao fim da caminhada 

estaremos com Deus. “Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si” (Gn 5:24). 

Mas, como deve ser mesmo esse nosso “andar com Deus?”  

 

AGRADANDO A DEUS: Todo mundo vive para agradar alguém: Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmas – O 

cristão não pode viver apenas para agradar a si mesmo (Rm 15:1). Nós também devemos estar atentos sobre a questão 

de agradar aos outros – O apóstolo disse: “Se eu fosse agradar a homens eu não seria servo de Cristo” (Gl 1:10; 1 Ts 

2:4). Agradar a Deus deve ser o nosso principal objetivo de vida – Jesus viveu para agradar o Pai. Agradar é muito mais 

do que simplesmente obedecer – É possível obedecer a Deus e não agradá-lo. Jonas obedeceu a Deus e fez o que ele 

mandou, mas o seu coração não estava naquele projeto. Você alguma vez já obedeceu a Deus sem ser agradável a Ele?  

OBEDECENDO A DEUS:  A palavra “instrução” é um termo militar. Ela se refere à ordens dadas de um superior 

para um inferior. Nós somos soldados do exército de Deus. Nós devemos aprender a obedecer às suas ordens 

(Jo.14.15). Deus nos instrui, através da Sua Palavra, a vivermos de acordo com a Sua Santa vontade. Quando não 

obedecemos suas ordens também estamos desagradando a Ele. Sua vida de obediência a Deus, em uma escala de 0 a 

10, quanto seria?  

GLORIFICANDO A DEUS:   Os cristãos devem ser diferentes dos não convertidos. Os gentios (não salvos) não 

conhecem a Deus. Portanto, eles vivem impiamente. Mas nós conhecemos a Deus, e nós somos desafiados a glorificar a 

Deus nesse mundo. O crente precisa se vestir para a glória de Deus. Ele precisa namorar para a glória de Deus. Ele 

precisa trabalhar para a glória de Deus... viver para a glória de Deus!  (1Co.10.31) Sua vida tem sido, realmente, para a 

glória de Deus?  

EVITANDO O PECADO:  Um membro de uma igreja criticou o pastor porque ele estava pregando sobre o pecado na 

vida dos crentes. O membro dizia que o pecado na vida do crente é diferente do que na vida do ímpio. O pastor, então, 

respondeu: “Sim é diferente, o pecado na vida do crente é pior”. Enquanto é verdade que o cristão não está sob 

condenação (Jo 5:24; Rm 8:1), é também verdade que há uma farta colheita de sofrimento quando se semeia na carne 

(Gl 6:6-7). Quando o rei Davi cometeu adultério, ele tentou esconder o seu pecado (Sl 32). Quando Davi confessou o 

seu pecado, Deus o perdoou, mas Deus não pôde mudar as consequências. Davi colheu o que ele semeou, e isso foi uma 

dolorosa experiência para ele. Eleição não é uma escusa para pecar, mas um encorajamento para a santidade. “Deus 

não nos chamou para a impureza, mas para a santificação” (4:7). “Assim como é santo aqueles que vos chamou, sede 

vós também santos” (1 Pe 1:15). Você alguma vez já colheu as amargas consequências de um pecado, mesmo sabendo 

que Deus havia lhe perdoado? 

 

PARA FINALIZAR:   Um andar santo envolve um correto relacionamento com Deus Pai que nos chamou, com Deus 

Filho que morreu por nós e com o Deus Espírito Santo que habita em nós. É a presença do Espírito Santo que faz os 

nossos corpos o templo de Deus (1 Co 6:10-20). Além do mais, é por andarmos no Espírito que triunfamos sobre os 

desejos da carne (Gl 5:16) e somos agradáveis a Deus. Não perca o foco! Não se desvie do alvo! Viva de modo 

agradável a Deus.  

 

Continuamos em Campanha de Missões! Participe! 
Voltamos aos cultos presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança. Inscreva-se e junte-se a nós!  

Neste próximo Domingo, pela manhã, teremos mais um “escolão” da nossa EBC com o tema:  

“Constância na caminhada  Cristã – com os palestrantes: Pr.Georgivaldo / Pr. Pierre / Ir.Maressa da PIB. 

Não perca!!!! 
 

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


