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ESTILO DE VIDA QUE AGRADA A DEUS 
 

Objetivos: 

- Conceituar o que é um cristão integral. 
- Compreender qual o estilo de vida que agrada a Deus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Cristão Integral - conceito 

CRISTÃO: ____________________________________________________________________ 

INTEGRAL: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

a) Nossa missão 

1 Coríntios 10:31: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Independente da função, local, tempo, pessoa, faça tudo para a _______ de Deus. 

b) Vivemos no mundo 

Vivemos no __________, mas não somos dele. 

João 17:16: ___________________________________________________________________  

1 João 2:15 - Não ________ o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o ________, o amor do 

Pai não está nele. 

2 - Cristão Integral - Agentes de Transformação 

Levar ______ em meio as trevas. 

Mateus 5:16: Assim brilhe a luz de vocês diante dos __________, para que vejam as suas boas 

obras e glorifiquem ao ________ de vocês, que está nos céus".  

Quando vivemos a vida com Jesus _______________, glorificamos ao Pai.  

a) Nosso alvo 

Influenciar o máximo de pessoas _______________ de sua raça, crença, cultura ou classe social. 

Marcos 16:15 E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a _______ as pessoas.”  

3 - Cristão Integral - Ser exemplo  

Em tudo seja você mesmo um _________ para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre 

integridade e seriedade; use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles 

que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Tito 

2:7,8 

O que você ______ fala tão alto que não consigo escutar o que você ______. 

Com Deus não existe o: “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.” 

Isso se chama ______________________. 
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"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, ___________! Vocês são como sepulcros caiados: bonitos por 

fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora 

parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de ____________________. Mateus 23:27,28 

Jesus deu exemplo em tudo, até no que não precisava. Leia Mateus 3.13-17 

_____________ de Jesus. 

a) Nada contra vocês 

Exemplo de Daniel 

Não puderam achar ________ alguma nele, pois ele era ________; não era _____________ nem 

_____________. Daniel 6:4 

Cristão Integral não tem ______________ nenhuma em sua vida. Pelo contrário, a boa conduta gera 

credibilidade. 

1 Pedro 3:16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma 

que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem 

__________________ de suas calúnias.  

b) Correto aos olhos dos homens 

Não apenas _______ correto, mas _______ correto. 

2 Coríntios 8:21 - pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do 

____________, mas também aos olhos dos __________.  

4 - Tradução do amor de Deus em ações aos outros 

Seu amor a Deus é comprovado através do seu amor por ___________. 

1 João 4:20 Se alguém afirmar: "Eu ________ a Deus", mas odiar seu irmão, é _____________, pois 

quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 

a) Fazer o bem - E não nos cansemos de fazer o __________, pois no tempo próprio colheremos, 

se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, 

especialmente aos da família da fé.  Gálatas 6:9,10 

Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete __________. Tiago 4:17 

5 - O desafio de ser INTEGRAL 

Vencer a ___________ do mundo. 

Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu ________ o mundo". João 16:33 

TAREFA: 

Anote 3 situações em sua semana em que você NÃO foi um cristão integral. Identificar é um grande 

passo para mudar. Como você pretende mudar esta atitude? 

1____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO 
 

• Avaliação: 8,0 

• Assistir todos os vídeos completos: 1,0 

• Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 

 
 


