
 
Semana: 11/08/19                                              Texto base: Gl 2:19-21 

Tema: Cristo vive em mim 
. 

ORIENTAÇÕES:  
1) A introdução e a conclusão devem ser lidas no grupo; 2) O condutor do edificando deve 
distribuir as leituras dos textos relacionadas as perguntas antecipadamente, (faça a pergunta 
solicite a leitura do texto e repita a pergunta) 3) Faça este momento fluir de forma organizada e 
harmoniosa;  
. 

Introdução:  
A carta aos Gálatas é considerada uma das 4 grandes cartas paulinas está junto 

com Romanos, 1 e 2 de Coríntios. A carta aos Gálatas apresenta uma temática variada 
para a formação da vida Cristã. Nela encontramos orientações pastorais diretas de 
Paulo aos Gálatas para serem observadas.  

 
Questões: Após leitura do texto base:  

1) “Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim” quantos aqui já haviam ouvido 
esta expressão? Qual é a primeira impressão que temos ao ouvirmos a mesma? 

2) Muito mais que uma expressão de efeito ou impacto, esta expressão precisa ser uma 
declaração de vida expressa em tres areas. Quais são? (resposta a ser trabalhada 
Obediencia, santidade e serviço. 

3) Se Cristo vive em mim devo viver em Obediencia ao Senhor. Qual destas tres situações 
refletem melhor a intensidade desta condição: Obediencia ao Senhor É: um conselho, é 
uma opção ou é um requisito? Porque? Após participações peça a leitura de João 14:23  

4) Se Cristo vive em mim devo viver em santidade. Viver em santidade  não implica em 
ausencia de tentações. O que devemos fazer com os desejos do coração? Leia Genesis 
4:7 

5) Se Cristo vive em mim devo servir ao Senhor. Qual foi o proposito da vinda de Cristo e 
que foi delegado a seus discipulos? Mateus 28:18-19 

 
Conclusão: 

A vida de Cristo em nós precisa ser refletida em nossas açoes e estilo de vida, no 
quanto somos obedientes a Palavra do Senhor. No quanto nos empenhamos em lutar contra o 
pecado mantendo um estilo de vida sobrio e santo e no quanto nos empenhamos em servir 
como representantes e missionarios do Reino de Cristo! 

 
 

AVISOS: 
Fique atento a nossa Vigilia de oração 
Curso discipulado 1 curso destinado a receber novos membros 
07 Setembro confraternização da IPE 

Edificando 


