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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gálatas 5.6 

PALAVRAS CHAVE: Vida centrada. Integridade. Bíblia. 

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

 

Para entender a passagem 

 

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal...” 

Romanos 12.10a 

INTRODUÇÃO:__________________________________________________________________________ 

Na lição anterior aprendemos que ter uma vida centrada é ter uma vida em 

contentamento. Assim pudemos concluir que: “Só posso ser mais feliz se a minha vida está 

mais centrada em Cristo, a cada dia”. 

Até agora nós conseguimos lançar o fundamento do que é uma vida centrada, 

como devemos compreender através de uma cosmovisão cristã e como ter 

contentamento através disso. Vida centrada nos leva a nos deleitarmos no Senhor e nos 

alegramos n’Ele para todo o sempre, nos leva a ter uma vida segundo a sua vontade e seu 

querer, de total dependência do Senhor.  

Mas, nessa lição, iremos entender que uma vida centrada exige, também, uma vida 

de prática e amor, que devemos parar de ficar mais no “campo das ideias” e partir mais 

para o “campo de batalha”. Uma vida centrada nos tira do campo do sonho e nos leva a 

viver o amor. Dividiremos essa lição em dois pontos, mas que são intensamente profundos 

para os cristãos que buscam ter uma vida centrada em Cristo. Vamos entender melhor? 

 

I. PARE DE SONHAR______________________________________________________________________ 

Muitas pessoas, hoje em dia, não conseguem avançar em questões cruciais de sua 

vida, devido suas tomadas de decisões apenas ficarem no “campo das ideias”. Optam por 

reclusar-se e não avançar, não mudar, com medo de suas decisões e mudanças ou 

buscando agradar o próximo. Aprendemos sobre vida centrada e agora precisamos tomar 

decisões quanto a isso, na verdade quanto a todos os temas de cada lição dominical que 

estudamos. 

Precisamos dar o “primeiro passo” e sair da imaginação, colocando em prática tudo 

aquilo que aprendemos. Mas, por qual motivo continuamos apenas “sonhando” com isso? 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: PARE DE SONHAR E AME O PRÓXIMO. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/10-13+
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Nós já aprendemos a resposta para essa pergunta, mas iremos repetir: “O Pecado”. 

Permanecemos, apenas, sonhando com uma vida centrada, com uma comunidade 

centrada, pelo fato de que o nosso pecado nos faz ficar distantes de Deus (Rm 3.23). Nossa 

natureza pecaminosa não nos permite viver conforme a Sua vontade, conforme a Sua Lei. 

Por muitas vezes somos confrontados, mas por estarmos distantes de Deus, devido o 

pecado, ainda permanecemos cegos a tais questões. 

Sonhamos com uma comunidade que vive, que é unida, que é uma família, mas, 

por causa dos problemas da vida, intrigas com irmãos, discordâncias de pensamentos, 

entre outros atritos ou problemas, sempre esperamos do outro a iniciativa de mudança e 

de atitude, quando, na verdade, sempre aprendemos que parte de nós a resolução dos 

problemas (Mt 5.23-24 e 18.15ss) em Cristo. Continuamos a sonhar, por causa de nossas 

falhas nas disciplinas espirituais e por causa de nossa inclinação ao pecado. 

 A queda do homem nos tornou centrados em nós mesmos, levando-nos a sabotar 

relacionamentos significativos com outras pessoas através de nossa incredulidade e 

idolatria. Mas uma vida centrada em Cristo nos ensina que é Ele que nos redime, restaura 

nossa capacidade de viver em comunhão e nos chama para participar de sua nova 

comunidade (a igreja) – o ambiente para nossa transformação contínua.  

Nunca amaremos uns aos outros como Deus deseja que façamos, a menos que 

entendamos como a fé na obra de Cristo provê o fundamento e a motivação desse amor.  

 

II. AME O PRÓXIMO______________________________________________________________________ 

O próprio Deus está em comunidade (trindade santa), por causa disso, Ele nos fez à 

sua imagem como seres comunitários (Gn 1.26-28). Lembramos novamente que a queda 

tornou o homem centrado em si mesmo, impedindo com que ele cumpra, viva, obedeça 

a Deus e Seus mandamentos. Mas precisamos entender que, uma vida centrada, nos leva 

a compreender mais o que é o evangelho e como essas boas notícias nos libertam para 

integrarmos a comunidade de forma mais rica e vivificante. 

Amar o próximo nos ajuda a compreender mais o amor de Deus e como Ele é 

derramado em nós através do Espírito Santo, ao qual fomos selados (Rm 5.5; Ef 1.13), tal 

amor só é compreendido, genuinamente, com uma vida centrada em Cristo. Uma vida 

centrada em Cristo é uma vida que entende e vive o evangelho, tal compreensão nos 

capacita a obedecer. 

A Bíblia Sagrada nos ensina sobre o amor, sobre como amar o próximo, 

genuinamente glorificando a Deus. Uma vida centrada em Cristo nos leva a praticar as 

verdades bíblicas, com isso a se preocupar com a comunidade que comungamos, 

proporcionando em nossa igreja local um ambiente de amor, cuidado, respeito e união. 
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Devemos entender que a prática de uma vida centrada nos conduz a um amor fraternal 

com os membros de nossa comunidade de fé (Rm 12.10), onde o outro se torna mais 

importante, onde se gera um ambiente de confiança, gerando sentimentos positivos e 

construtivos, é bondade e afeição que vão além dos laços sanguíneos.  

Vida centrada gera no cristão relacionamentos verdadeiros, por causa de sua união 

com Cristo, o qual somos recebidos por Deus em Sua família. Cristo ensinou ao povo sobre 

o amor fraternal, podemos ver que esse ensino está claro, por exemplo, na parábola do 

bom samaritano, o qual ele agiu com tal amor a um desconhecido (Lc 10.27-37). Jesus 

declarou ser, Ele mesmo, irmão de seus seguidores, e que esses seguidores igualmente são 

irmãos uns dos outros. Ele aponta para a realidade da grande fraternidade da fé cristã e 

ordenou que seus discípulos se amassem mutuamente (Jo 13.34; 15.12, 17). 

 Paulo ensinou, como vimos antes, aos romanos que o cristão deve amar o próximo 

com amor fraternal (Rm 12.10). Logo mais tarde, aos tessalonicenses, ele relembra, mais 

uma vez, sobre o amor fraternal, pois o próprio Deus quem nos ensina a amar uns aos outros 

(1 Ts 4.9). O autor aos hebreus nos exorta a sermos constantes no amor fraternal (Hb 13.1). 

Mas Pedro, por sua vez, nos ensina a termos um amor fraternal não fingido (1 Pe 1.22), tal 

amor genuíno, além de outras virtudes, nos aperfeiçoa quanto ao conhecimento do Senhor 

Jesus (2 Pe 1.7). O amor fraternal deve fazer parte da vida do cristão, pois ela evidencia o 

caráter genuíno da salvação (1 Jo 2.9-11;  3.10-14; 4.7, 11, 20). O amor fraternal, quando 

praticado em sua totalidade, testifica de Cristo, pois o próprio Senhor Jesus disse: “Com isso 

todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros" (Jo 

13.35). 

Precisamos viver em amor, precisamos colocar em prática as verdades que 

aprendemos. Conhecer ao Senhor é necessário para uma vida centrada, mas uma vida 

centrada em Cristo nos ajuda a viver conforme Sua vontade e Seu querer. Precisamos 

parar de sonhar, com uma comunidade de fé ideal, e amar mais o próximo, sendo 

bênção na vida do outro e sendo agentes da cultura em uma comunidade de fé por 

meio da Palavra de Deus. Uma vida centrada em Cristo. 

 

III. APLICAÇÕES_________________________________________________________________________ 

Com essas profundas lições podemos aplicar algumas coisas em nossa vida: 

 

1. O que imaginamos, hoje, como deve ser uma comunidade de fé? 

2. O que temos feito para que, a comunidade de fé que vivemos, chegue nesse 

“ideal”? 
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3. O nosso pecado é responsável pela nossa separação de Deus. Por causa disso, ter 

uma vida centrada em Cristo se torna muito mais difícil pela nossa natureza decaída, 

além de não conseguirmos amar o próximo e promover que nossa comunidade de 

fé seja edificada no nosso Senhor. Qual o pecado, ou melhor, quais são os pecados 

que você tem cometido que estão lhe distanciando de Deus e não permitindo que 

você viva centrado em Cristo, além de amar o próximo? 

4. Deus, em sua infinita bondade, nos ensina que somos criados para viver em 

comunidade, assim como ele é perfeitamente unido na trindade santa. Como essa 

compreensão lhe ajuda a amar mais os irmãos de sua igreja e a ter comunhão com 

eles?  

 

IV. CONCLUSÃO________________________________________________________________________ 

Ter uma vida centrada é ter amor fraternal com todos os santos, com todos que 

confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Por isso, pare de sonhar com 

uma congregação “ideal” e seja um membro que promova o amor, a edificação, a vida 

e união da igreja ao qual congrega. 


