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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Salmo 119.1-3 

PALAVRAS CHAVE: Vida centrada. Integridade. Bíblia. 

OBJETIVO: Entender o que representa, biblicamente, uma vida centrada. 

 

Para entender a passagem 

 

“Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração 

fala a verdade”  

Salmos 15:2 

 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

No mês passado aprendemos sobre a membresia da igreja, a importância, o 

valor, a responsabilidade. Esse mês estaremos aprendendo sobre uma vida 

centrada na Palavra, ou melhor, uma vida integra para a glória de Deus. 

 

Hoje vivemos um estilo de vida da “urgência”, onde não temos mais “tempo” 

para nada. Se nos comprometemos com algo ou alguém, provavelmente iremos 

falhar por causa da “agenda cheia”. Ter uma vida centrada em algo, então, é 

impensável, muito mais quando esse centro é o próprio Deus. Quando nos 

deparamos sobre o tema “Membresia” vimos que muitos são as responsabilidades 

que temos, não por causa da igreja local, somente, mas por causa da nossa 

vocação em ser igreja, segundo o beneplácito da vontade de Deus.  

 

Observando esse padrão bíblico, entendemos também os reflexos de nossa 

comunhão com Ele e a nossa forma de ser afetando todas as esferas da sociedade. 

Com isso, podemos avançar em nosso estudo, introduzindo mais um elemento, o 

entendimento de uma vida íntegra, ou em outras palavras, uma vida centrada, a 

qual é um chamado de Deus aos seus eleitos. Vamos entender melhor? 

 

 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: UM CHAMADO A INTEGRIDADE. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/119/2+
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I. DEFININDO “VIDA CENTRADA”_______________________________________________ 

 

O que é uma “vida centrada”? Como podemos defini-la? Primeiramente, 

podemos olhar, separadamente, cada uma das palavras que compõe o termo. 

Assim, “vida” significa, de forma bem simples, modo de viver ou conjunto de hábitos; 

E, “centrada” significa ter um centro ou um ponto de convergência. Então “vida 

centrada” não é nada menos que ter um modo de viver baseado em um centro, 

ou podemos dizer que é ter um conjunto de hábitos que possuem um ponto de 

convergência. 

 

Pensando na realidade cristã, entendemos que a vida do crente e tudo o 

mais que a compõe, possui um centro divino, está centrada em Deus e em Sua 

palavra, de sorte que todas as coisas que o eleito faz é para a “glória de Deus”. 

 

II. “VIDA CENTRADA”, SEGUNDO A BÍBLIA SAGRADA________________________________ 

 

Em resumo, segundo as Escrituras, uma vida centrada é ter uma vida para a 

glória de Deus (1 Co 10.31). O catecismo puritano expressa essa verdade em sua 

primeira pergunta, “qual é o fim principal do homem?”, respondendo: “O fim 

principal do homem é glorificar a Deus, e deleitar-se n’Ele para sempre.” (Sl 73.25-

26), ou seja, uma vida centrada é uma vida que possuí total felicidade e 

dependência de Deus, além de, tudo o que lhe pertence, deve apontar para Sua 

glória. 

 

Tudo o que fazemos, tudo o que somos, tudo o que sonhamos ter e fazer, 

todas as esferas de nossa vida, cada uma deve apontar para Cristo e quem Ele é, 

isso é uma “vida centrada”, segundo a Bíblia Sagrada.  

 

Paulo nos ensinou que com Cristo fomos crucificados, por isso Ele vive em nós 

(Gl 2.20), que tal vida nos faz, não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, mas 

temos nossa mente transformada (Rm 12.1-2), que todo e qualquer anseio que 

passamos na vida, entregamos todos a Cristo (Fp 4.6-7), que fixamos nossos olhos, 

com toda esperança e perseverança, naquilo que é eterno (2 Co 4.16-18), que 
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temos, em Cristo, uma nova vida (2 Co 5.17), que nosso falar edifica o próximo (Ef 

4.29), entre outros ensinos. 

 

III. “VIDA CENTRADA” É UM CHAMADO A INTEGRIDADE____________________________ 

 

Sobre este firme fundamento podemos compreender que esta vida centrada 

é o estar em Cristo em novidade de vida, abandonando tudo aquilo que, antes 

fazíamos; que tudo o que temos, o que somos, nada disso é maior do que nossa 

esperança em Cristo. Que, agora, testemunhamos e pregamos sobre a cruz de 

Cristo, que não mais vivemos como o mundo vive, mas agora levamos ao mundo a 

luz de Cristo, que nos resgatou, que o nosso falar aponta para aquilo que é 

Verdadeiro, que nossa esperança não está nesse mundo, impiedoso e cruel, mas 

sim no Reino de Deus, eterno e sem fim, que não sofremos por causa do futuro 

incerto, mas que todas as nossas ansiedades e petições estão nas mãos de Cristo, 

nosso Senhor, representado uma total dependência de Deus, onde Ele guia, 

direciona, conduz o nosso caminho (1 Cr 29.14; Sl 23.1-2, 31.1, 73.26; Pv 3.5-6, 16.9, 

19.21; Is 41.13). 

 

Ora, uma vida centrada (íntegra) é uma vida sem máscaras, sem um 

comportamento politicamente correto, mas para agradar ao Senhor. É ter um 

comportamento coerente com a nossa nova natureza. É ser íntegro em tudo, 

sabendo que somente Ele pode julgar nossa integridade. É entender que nossa 

consciência não tem a palavra final, mas sim que o juízo pertence a Deus, aquele 

que é absolutamente íntegro, nos criou e nos conhece perfeitamente (1 Co 4.3-5). 

Vida centrada é ter uma vida íntegra, madura, completa em todas as partes e 

inteireza em relação à verdade da Palavra de Deus, é ter sinceridade devota em 

relação à Lei de Deus. É a Palavra de Deus que designa o padrão divino para as 

realizações humanas, isso é ter uma vida centrada. 
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IV. APLICAÇÃO_________________________________________________________________ 

 

Definindo “vida centrada”, como podemos aplicar em nossas vidas? Iremos aplicar 

o ensinamento de hoje baseado em perguntas: 

 

1. O que é “vida centrada” e como essa definição me ajuda a ver o mundo? 

2. Tudo o que faço na minha vida aponta para Cristo e sua cruz? 

3. Estou glorificando a Deus com minha vida? 

4. Os meus “olhos” estão fixos na eternidade ou eu ainda estou “preso” as coisas 

desse mundo? 

5. Como ensinar aos meus filhos sobre vida centrada? Será que sou um exemplo 

para eles de cristão? 

6. Minha vida está centrada em Cristo ou em mim mesmo? 

 

V. CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

 

Podemos definir “vida centrada” como: “uma vida cujo único propósito dela 

é se deleitar no Senhor e glorificá-lo, em todos os aspectos”. Nossa vida deve 

apontar, pregar, testemunhar, ensinar, compreender, mostrar, revelar a quem 

pertencemos e adoramos. Sem termos uma “vida centrada” em Jesus, não há que 

se falar em ser cristão. Entenda, não deve ser Senhor de uma parcela da minha 

vida, mas de sua integralidade, pois, toda nossa vida deve estar centrada n’Ele. 


