
  
A VIRTUDE DO DISCERNIMENTO 
 
Células - Lição 36/2019 
Meditem em I Pedro 1: 1 a 12 – 16 a 25  
 
Algumas vezes não conseguimos entender comportamentos, circunstâncias, pessoas, atitudes... 
Precisamos de discernimento. A Bíblia nos ensina o que fazer nesses momentos, trazendo luz ao 
que pode estar obscuro. 
 
Rompemos com o velho homem quando nos aproximamos da Luz, da Palavra, do Verbo, da 
Verdade, que é Jesus, quando expomos a Ele nossas questões para sermos renovados. 
 
Transformamos algumas ações e reações quando recebemos do Espírito Santo o discernimento 
sobre aquele fato, aquela pessoa, sobre nós mesmos, diante de situações, muitas vezes, 
repetitivas, e que somente alcançará novos “olhares” quando as submetemos à Verdade. 
 
Tudo precisa ser submetido à Luz, trazendo-nos o entendimento verdadeiro sobre o que precisa 
ser modificado, transformado, alinhado ao dom de discernimento que é dado a cada um de nós 
com a finalidade de distinguirmos o que é de Deus e o que Ele quer pra nós. 
 
Discernir é um dom, e podemos pedi-lo ao Senhor para que entendamos mais o contexto que nos 
leva, ou a alguém, a ter esta ou aquela atitude, ou comportamentos. Isso nos despreocupa e nos 
leva a desfrutarmos de vivências novas, com novas construções de pensamentos que ampliam 
nossa visão, renovam nossa mente.  
 
Quantas experiências podemos viver quando nos abrimos a pequenas mudanças!  
 
Discernir é uma virtude – um dom do Espírito que nos capacita a ter novos entendimentos acerca 
de alguma situação, mudando em nós a forma de reagir, agir, questionar, falar, retendo nossos 
impulsos, nossas emoções, rompendo com a velha forma, com fortalezas da mente, e 
experimentando o novo de Deus, crescendo em nós a virtude do dom do Espírito. 
 
Assim, analiso mais, penso mais, busco mais e pergunto mais...e as respostas me vem pelo 
Espírito. Ele nos revela! Nos leva à Cruz! 
 
Nossa alma pecaminosa tem velhos hábitos, e maneiras de pensar viciadas, e, por isso, preciso 
buscar do Espírito Santo o que Ele quer trazer à luz sobre a minha vida e a do meu irmão, que faz 
parte do Corpo, junto comigo. Virá a cura a cada um de nós, e ao Corpo, para que não adoeçamos, 
e cresçamos em amadurecimento e graça. 
 
Para isso é importante estarmos sensíveis a voz do Espírito, e uma ferramenta que nos ajuda muito 
é vivenciarmos o princípio do jejum: alimentamos mais nosso espírito e dependemos mais dEle 
para vivermos em aliança com a Sua vontade, aumentando em nós a dependência dEle. 
 
Compreendendo a importância de buscar o dom de discernimento, através do Espírito Santo, 
aquietamos em Sua presença, recebendo dEle toda a instrução, o auxílio e a visão do Reino. 
 
A ilustração de como nos sentamos em torno da mesa, em comunhão, para uma refeição, nos dá 
a clareza de como precisamos vivenciar a Palavra, juntos ao Cordeiro, discernindo o Corpo, e 
recebendo os Alimentos da Ceia, diariamente. 
    
E experimentaremos o que disse Deus: “- Haja luz. E houve luz”. (Gn 1:3) 
 
 
 
 
 
 
 



  
• AVISOS 
 
CONVOCAÇÃO AO CORPO 

-  21 dias de Oração e Jejum   

- 04 a 25 de novembro/2019. 

 

TERÇAS-FEIRAS 
 
- Culto de oração 

 - 20:00 horas 

 

 
  


