
ANOTAÇÕES
Contribuições da língua adequada
Pv 12.18; Pv 10.21

Pratica o bem
Sl 34.14; Ef. 2.8-10

Busca a paz
Sl 34.14; Mt 5.9; Ef 4.3

Como isto afeta a qualidade de vida pessoal?
1Pe 3.12; Sl 34.7, 18, 15, 6, 17-19, 9-10, 2, 5, 8, 1, 3; 1Pe 
3.12; 1Pe 3.10-12; Sl 34.12-16



Adultos 

ANOTAÇÕES
Nova Identidade | Levando a vida numa boa - 1Pe 3.10-12
Introdução
1Pe 3.10; Sl 34.12

A quem está disponível esta proposta?

Abrangência
Sl 34.12, 19, 2, 18, 22

Limitação
Sl 34.22, 9, 17, 7, 9, 11, 5, 8, 22

Quais são os princípios a serem considerados?
Sl 34.8, 12; 

Guarda a língua
Sl 34.13; Sl 141.3; Pv 18.21; Pv 13.3; Pv 8.7; Pv 17.20; Pv 
15.4; 

Palavra de Deus. Corremos o risco de “nos 
esquecermos” da nossa própria identidade 
como filhos de Deus.

Um ponto importante a ser considerado é 
que esta amnésia espiritual não acontece de 
uma hora para outra, como fruto de algum 
acidente repentino, porém, ela é cultivada e 
alimentada gradativamente, até que seja 
totalmente instaurada e aquele que era para 
ser propriedade exclusiva de Deus, vive 
novamente como escravo do pecado (Rm 
6.12), aquele que era para ser sal e luz, 
torna-se insípido e sem brilho (Mt 5.13-14), 

aquele que deveria viver para 
Deus (Gl 2.19, 2 Co 5.15), vive para 
si mesmo e para seus próprios 
prazeres.

Portanto cuidemos a fim de que não sejamos 
tomados pela amnésia espiritual, seja ela 
parcial ou total. Mantenhamos vivo em nossa 
mente e coração quem somos nós – filhos 
santos e amados por Deus, de onde viemos – 
perdidos e escravos do pecado, e para onde 
vamos – eternidade com Deus. Alimentemos 
diariamente nossas mentes com tudo aquilo 
que é bom, perfeito, agradável a Deus (Fp 
2.8). Cultivemos a mente de Cristo (1Co 2.16).


