
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

A PRÁTICA DA VIDA CRISTÃ 
Tiago 1.19-27 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje concluímos o estudo do capítulo 1 desta 
carta escrita por Tiago. Vamos estudar Tiago 1.19-27. Neste texto veremos 
orientações práticas sobre a vida.  

 
Após nos ter dado orientações seguras sobre as adversidades que 

se abatem sobre as nossas vidas e, após nos ter apresentado a Deus e sua 
bondade para conosco, Tiago, agora, demonstra a sua compreensão sobre a 
vida cristã.  

 
Para ele a vida cristã é extremamente prática e deve ser 

desenvolvida de maneira cuidadosa. Por isso o título para esses versos é: 
 

A PRÁTICA DA VIDA CRISTÃ 

 
Tiago 1.19 a 27 
 

INTRODUÇÃO 

 
Como dissemos anteriormente, o estilo de escrita de Tiago por 

várias vezes nos lembra os textos de sabedoria do Antigo Testamento e, 
especificamente o livro de Provérbios.  

 
A partir dos versos iniciais desse texto (vs. 19-20) nos lembramos 

de um dos provérbios bem objetivos, “responder antes de ouvir é estultícia 
e vergonha” (Pv 18:13). Este versículo preciso merece meditação, pois ele 
registra em outras palavras o mesmo princípio de que Tiago nos apresenta.  

 
As lições sugeridas por ele devem ser do interesse de todos os 

que querem servir a Deus e edificar os seus irmãos. 
 
Às vezes, quando duas pessoas estão tentando discutir pontos de 

vista opostos, uma delas demonstra impaciência e falta de controle, 
interrompendo a outra repentinamente. 

 
Esta descortesia reflete o que vai no interior de quem é 

descortês: há um desejo maior de se opor a outra pessoa do que ouvir o seu 
lado da questão. 



      

 

O problema é que julgamentos precipitados são feitos com 
relação a assuntos que deveriam ser ponderados e estudados cuidadosamente.  

 
Algumas pessoas são rápidas para falar sem dar chance para os 

outros expressarem as suas opiniões. É por isso que Tiago inicia esse parágrafo 
com essa ordem: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, 
pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar" (Tiago 
1:19). A sabedoria deste conselho é prática. Se déssemos atenção a ele, 
muitos problemas seriam resolvidos adequadamente. 

 
Pergunta-se: Por que algumas pessoas respondem antes de ouvir? 

Por algumas razões: 
 
1) Por serem orgulhosas. Porque são presunçosos supondo que 

podem tirar as conclusões certas sem examinar os fatos. Mal 
percebem que a maioria das primeiras impressões são 
notavelmente imprecisas! 

2) Por serem impacientes. Algumas pessoas não conseguem 
suportar nada que exija sua atenção por um longo período. 
Elas ficam inquietas, irritadas e agitadas; e na primeira 
oportunidade respondem, dão sua opinião e tentam encerrar 
o assunto; 

3) Por serem parciais. Uma pessoa pode ser parcial ao torcer, ao 
interpretar erroneamente os fatos, ou a leitura que se 
discute, apenas para favorecer sua opinião. E o mais grave é 
quando isso ocorre em relação à Palavra de Deus; 

4) Por serem comodistas. O preconceito é o substituto para o 
pensamento da pessoa comodista. Por não quer gastar sua 
energia mental para conhecer a verdade, forma uma opinião 
e nem se preocupa com a lógica ou a coerência da sua 
posição. Por serem os donos da verdade, essas pessoas dizem: 
Não posso prová-lo, mas tenho um pressentimento. Sente-se 
que tem a verdade sobre aquela questão e assim forçam para 
que todos concordem consigo. 
 

Mas, sentimentos são sentimentos e fatos são fatos, e um 
sentimento não pode modificar os fatos. 

 
Alguns cristãos têm fortes opiniões e falam muito alto sobre suas 

opiniões. Bem-aventurado o homem que pode guardar suas opiniões pessoais 
para si mesmo e não tentar impô-las aos outros! 

 
Mas, além desse princípio prático, Tiago nos adverte sobre o 

nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Tiago é enfático mostrando-nos 
que a melhor maneira de nos relacionarmos com a Bíblia Sagrada é obedecê-
la, é praticá-la, é aplicá-la ao nosso dia-a-dia.  

 
Certamente conhecê-la, estudá-la e até memorizá-la é 

importante, mas o que Deus requer de nós é que pratiquemos as suas 
orientações. A Palavra de Deus dá vida! 



      

 

 
Quando damos atenção à Palavra, quando não somos meros 

ouvintes, mas praticantes, desenvolvemos a verdadeira religião, a religião que 
agrada a Deus.  

 
Ora, diante dessas orientações, percebemos que esse texto é 

riquíssimo e, que precisamos de todo nosso empenho para vivenciá-lo.  
 
Em resumo, esse é o princípio que extraímos desse texto: 
 

TODO CRISTÃO DEVE SABER QUE VIDA CRISTÃ PRÁTICA REQUER 
CUIDADOS ESPECÍFICOS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. 

 
Nestes versículos encontramos três cuidados que devemos ter no 

desenvolvimento de nossa vida cristã: 
 

TIAGO 1.19-27 (Versão Clássica) TIAGO 1.19-27 (Versão Bíblia Viva) 

19. Sabeis estas coisas, meus amados 
irmãos. Todo homem, pois, seja 
pronto para ouvir, tardio para falar, 
tardio para se irar.  
 
20. Porque a ira do homem não 
produz a justiça de Deus.  
 
21. Portanto, despojando-vos de 
toda impureza e acúmulo de 
maldade, acolhei, com mansidão, a 
palavra em vós implantada, a qual é 
poderosa para salvar a vossa alma. 
 
22. Tornai-vos, pois, praticantes da 
palavra e não somente ouvintes, 
enganando-vos a vós mesmos.  
 
23. Porque, se alguém é ouvinte da 
palavra e não praticante, assemelha-
se ao homem que contempla, num 
espelho, o seu rosto natural;  
 
24. pois a si mesmo se contempla, e 
se retira, e para logo se esquecer de 
como era a sua aparência.  
 
25. Mas aquele que considera, 
atentamente, na lei perfeita, lei da 
liberdade, e nela persevera, não 
sendo ouvinte negligente, mas 

19. Queridos irmãos, nunca se 
esqueçam de que o melhor é ouvir 
muito, falar pouco e não nos irarmos; 
 
20. pois a ira não nos torna bons, 
como Deus exige que sejamos. 
 
21. Portanto, livrem-se de tudo o que 
está errado em sua vida, tanto 
interna como externamente, e 
alegrem-se humildemente com a 
mensagem maravilhosa que nós 
recebemos, pois ela é capaz de 
salvar as nossas almas à medida que 
se desenvolve em nossos corações. 
 
22. E lembrem-se: esta mensagem é 
para obedecer, e não apenas para 
ouvir. Portanto, não se enganem: 
 
23. pois se uma pessoa apenas ouvir 
e não obedecer, será como um 
homem que olha o seu próprio rosto 
num espelho; 
 
24. e logo que se afasta, ele não 
pode mais ver-se a si mesmo nem se 
lembrar de como é a sua aparência. 
 
25. Entretanto, se continuar olhando 
com firmeza na lei de Deus para 
homens livres, ele não só se lembrará 



      

 

TIAGO 1.19-27 (Versão Clássica) TIAGO 1.19-27 (Versão Bíblia Viva) 

operoso praticante, esse será bem-
aventurado no que realizar.  
 
26. Se alguém supõe ser religioso, 
deixando de refrear a língua, antes, 
enganando o próprio coração, a sua 
religião é vã.  
 
27. A religião pura e sem mácula, 
para com o nosso Deus e Pai, é esta: 
visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações e a si mesmo guardar-se 
incontaminado do mundo. 

dela, mas fará aquilo que ela diz, e 
Deus abençoará grandemente esse 
homem em tudo quanto fizer. 
 
26. Se alguém diz que é cristão e não 
controla a sua língua ferina, está 
apenas enganando-se a si mesmo, e 
a sua religião não vale muita coisa. 
 
27. O cristão puro e sem faltas, do 
ponto de vista de Deus o Pai, é 
aquele que cuida dos órfãos e das 
viúvas, e cuja alma permanece fiel 
ao Senhor - sem se contaminar nem 
se sujar em seus contatos com o 
mundo. 

 
Muito bem, agora, depois da leitura desse texto tão específico e 

prático podemos detalhar esses três cuidados que devemos ter no 
desenvolvimento de nossa vida cristã: 

 
O 1º cuidado que devemos ter refere-se às nossas relações 

cristãs, vs.19-21: 
 

TIAGO 1.19-21 (Versão Clássica) TIAGO 1.19-21 (Versão Bíblia Viva) 

19. Sabeis estas coisas, meus amados 
irmãos. Todo homem, pois, seja 
pronto para ouvir, tardio para falar, 
tardio para se irar.  
 
20. Porque a ira do homem não 
produz a justiça de Deus.  
 
21. Portanto, despojando-vos de 
toda impureza e acúmulo de 
maldade, acolhei, com mansidão, a 
palavra em vós implantada, a qual é 
poderosa para salvar a vossa alma. 
 
 

19. Queridos irmãos, nunca se 
esqueçam de que o melhor é ouvir 
muito, falar pouco e não nos irarmos; 
 
20. pois a ira não nos torna bons, 
como Deus exige que sejamos. 
 
21. Portanto, livrem-se de tudo o que 
está errado em sua vida, tanto 
interna como externamente, e 
alegrem-se humildemente com a 
mensagem maravilhosa que nós 
recebemos, pois ela é capaz de 
salvar as nossas almas à medida que 
se desenvolve em nossos corações. 

 
1. A conscientização – v.19 

 
1) Somos irmãos – Temos que saber dessa verdade, qual é a 

verdade? É que todos nós somos irmãos. Nós pertencemos a 
mesma família e, portanto, eu e você, devemos saber nos 
relacionar no corpo de Cristo. 
 



      

 

Irmãos não são iguais, portanto, cada um tem uma 
característica, cada um tem uma função, mas todos nós 
formamos o corpo de Cristo. 
 

2) Somos sabedores dessa verdade - Portanto devemos agir 
conforme essa verdade.  

 
2. A recomendação – v.19 
 
1) Devemos ser prontos para ouvir – Significa que você deve dar 

atenção aquele que está falando; você deve dar atenção ao 
seu interlocutor; você deve dar atenção ao seu irmão; 
prontidão para ouvir é aquela capacitação que o Senhor nos 
dá para não apenas escutarmos, mas ouvirmos aquilo que 
muitas vezes está atrás das palavras. Ouvir os sentimentos, 
as angústias, muitas das vezes não expressos em palavras.  
 
Ouvir aqui, significa escutar a voz do coração pulsante 
daquele que fala, daquele irmão. As suas motivações, os seus 
pensamentos, os seus interesses. É dessa maneira que eu devo 
ouvir o meu irmão.  

 
2) Devemos ser tardios para falar e nos irar– Tardios para falar 

porque nós vamos refletir sobre aquilo que ouvimos; tardios 
para falar porque nós vamos pensar naquilo que ouvimos, 
entender aquilo que ouvimos para, aí sim, falarmos, darmos 
a nossa opinião, compartilharmos a nossa opinião sobre 
aquele determinado assunto. 
 
Devemos ser tardios para nos irarmos. Não há benefício para 
os nossos relacionamentos cristãos através da ira, portanto a 
ira deve ser deixada de lado, na nossa relação com os nossos 
irmãos. 
 
Agora, por que Tiago está nos dando esta ordem? Tem uma 
razão. Observemos o versículo 20.  

 
3. A razão – v.20 
 
1) A ira do homem não produz a justiça de Deus – De nada 

adianta você ficar irado, não adianta você ficar irritado com 
o seu irmão, porque a Justiça de Deus quem produz é o 
próprio Deus; não é pelo fato de você ficar irritado ou 
esbravejar, que a Justiça de Deus será aplicada. 
 

2) “A vingança pertence ao Senhor” – A Bíblia nos diz claramente 
lá em Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 19: 

 



      

 

17. Nunca paguem o mal com o mal. 
Façam as coisas de maneira tal que todos 
possam ver que vocês são absolutamente 
honestos. 
 
18. Não contendam com ninguém. Tanto 
quanto possível, vivam em paz com todos. 
 
19. Queridos amigos, nunca se vinguem. 
Entreguem tudo a Deus, pois Ele disse que 
retribuirá àqueles que o merecem. (Não 
façam justiça com as próprias mãos). 

 
O Senhor é um Deus de Justiça e vai colocar as coisas no 
devido lugar. 

 
4. A substituição – v.21 
 
1) Livrando-nos de todas as práticas antigas – Isto é, do falar 

precipitado, da ira, da maledicência. 
 
2) Recebendo a Palavra implantada – Essa é a substituição que 

deve ser feita em nossas vidas, livrar-nos das práticas antigas 
e receber, em nossos corações e mentes, a genuína Palavra 
que vai criando em nós uma nova personalidade, que vai 
criando em nós uma nova maneira de encararmos as situações 
do dia-a-dia. 

 

O 2º cuidado que devemos ter refere-se à nossa relação com 
a Palavra, vs. 21-25: 

 

TIAGO 1.21-25 (Versão Clássica) TIAGO 1.21-25 (Versão Bíblia Viva) 

21. Portanto, despojando-vos de 
toda impureza e acúmulo de 
maldade, acolhei, com mansidão, a 
palavra em vós implantada, a qual é 
poderosa para salvar a vossa alma. 
 
22. Tornai-vos, pois, praticantes da 
palavra e não somente ouvintes, 
enganando-vos a vós mesmos.  
 
23. Porque, se alguém é ouvinte da 
palavra e não praticante, assemelha-
se ao homem que contempla, num 
espelho, o seu rosto natural;  
 

21. Portanto, livrem-se de tudo o que 
está errado em sua vida, tanto 
interna como externamente, e 
alegrem-se humildemente com a 
mensagem maravilhosa que nós 
recebemos, pois ela é capaz de 
salvar as nossas almas à medida que 
se desenvolve em nossos corações. 
 
22. E lembrem-se: esta mensagem é 
para obedecer, e não apenas para 
ouvir. Portanto, não se enganem: 
 
23. pois se uma pessoa apenas ouvir 
e não obedecer, será como um 
homem que olha o seu próprio rosto 
num espelho; 



      

 

TIAGO 1.21-25 (Versão Clássica) TIAGO 1.21-25 (Versão Bíblia Viva) 

24. pois a si mesmo se contempla, e 
se retira, e logo se esquece de como 
era a sua aparência.  
 
25. Mas aquele que considera, 
atentamente, na lei perfeita, lei da 
liberdade, e nela persevera, não 
sendo ouvinte negligente, mas 
operoso praticante, esse será bem-
aventurado no que realizar.  

24. e logo que se afasta, ele não 
pode mais ver-se a si mesmo nem se 
lembrar de como é a sua aparência. 
 
25. Entretanto, se continuar olhando 
com firmeza na lei de Deus para 
homens livres, ele não só se lembrará 
dela, mas fará aquilo que ela diz, e 
Deus abençoará grandemente esse 
homem em tudo quanto fizer. 

 
1. As atitudes para com a Palavra – v.21, 22, 23, 25 
 
1) Acolhê-la com mansidão – Significa que você deve ter espaço 

na sua vida para ouvir a Palavra de Deus, para ouvir os seus 
princípios, para recebê-la; mansidão é aquela atitude em que 
nós estamos livres das nossas defesas, dos nossos direitos; 
receber a palavra com mansidão significa estar abertos para 
a atuação de Deus em nossa vida; a Palavra de Deus diz lá em 
Hebreus, que nós estudamos recentemente: 
 

Porque a palavra de Deus é viva, e 
eficaz, e mais penetrante do que 
qualquer espada de dois gumes, e 
penetra até à divisão da alma, e do 
espírito, e das juntas e medulas, e é 
apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração. Hebreus 4:12 

 
Quando nós somos mansos e acolhemos essa Palavra, 
permitimos que ele invada o nosso ser; não apenas lemos a 
Bíblia, mas permitimos que a Bíblia nos leia, e assim nos 
tornamos pessoas dóceis à Palavra de Deus. 

 
2) Tornar-nos praticantes dela – Ser praticante é não ser apenas 

ouvinte, enganando-nos e sendo negligentes; você apenas 
ouvir este programa e os seus ensinos, não vale! Me perdoe, 
mas não vale! Você deve retirar deste programa, da Palavra 
de Deus que aqui é exposta, algumas verdades para você 
aplicar na sua vida; é muito bom está em um culto, é gostoso 
ouvir um programa em que a Palavra de Deus é ministrada, 
mas é muito mais salutar quando nós ouvimos esta Palavra e 
nos tornamos dela praticantes. 
 
A vida cristã é uma vida de prática, é uma vida de atitudes 
práticas, não é uma vida apenas conceitual, não é uma vida 
apenas filosófica, nós não estamos trabalhando em temas que 
não são práticos, estamos mostrando que a partir da Palavra 



      

 

de Deus a vida cristã é prática, deve demonstrar aquilo que o 
Senhor Jesus fez em nossas vida, isto é, temos que mostrar a 
transformação que ocorreu, e temos que demonstrar ao 
mundo que ainda há possibilidade de salvação. 
 

3) Considerá-la atentamente; 
 
4) Não ser apenas ouvintes, enganados e negligentes; 
 
5) Perseverarmos nela. 
 

Nós precisamos estar atentos a Palavra de Deus, não ser 
apenas ouvintes, mas praticantes e, finalmente, 
perseverarmos nela. 

 
2. As razões para essa atitude – v.21, 22, 23, 25 
 
1) Porque ela foi implantada em nós – 1ª Pedro 1.25: 

 

25. mas a Palavra do Senhor 
permanecerá para sempre. E a sua 
mensagem é a Boa Nova que foi 
pregada a vocês. 

 
2) Porque ela é poderosa para nos salvar – Romanos 10.17 e 2ª 

Timóteo 3.15: 
 

17. Assim é que a fé vem pelo ouvir 
esta Boa Nova - a Boa Nova a 
respeito de Cristo. Romanos 10.17 

 

15. Você sabe como as Sagradas 
Escrituras lhe foram ensinadas 
quando você ainda era bem 
pequeno; e são elas que o fazem 
sábio para aceitar a salvação de 
Deus pela confiança em Cristo 
Jesus. 2ª Timóteo 3.15 

 
3) Porque ela é lei perfeita – Romanos 7.12,14 e 10.4: 
 

12. Mas, como vocês veem, a lei em 
si ainda é inteiramente correta e 
boa. 
 
14. A lei, então, é boa, e a 
dificuldade não está com ela e sim 
comigo, pois estou vendido à 



      

 

escravidão, com o pecado como meu 
dono. 
 
4. Vocês não compreendem que 
Cristo dá àqueles que confiam nele 
tudo quanto vocês estão procurando 
conseguir através da guarda de suas 
leis. Ele torna tudo isso 
desnecessário. 

 
4) Porque ela é lei da liberdade – Romanos 8.1 e Colossenses 

2.14: 
 

1. PORTANTO, NÃQ HÁ nenhuma 
condenação aguardando aqueles que 
pertencem a Cristo Jesus. Romanos 
8.1 

 

14. e apagou as acusações 
confirmadas que havia contra vocês, 
a lista dos seus mandamentos que 
vocês não tinham obedecido. 
Tomando esta lista de pecados, Ele a 
destruiu, pregando-a na cruz de 
Cristo. Colossenses 2.14 

 
Querido amigo, nós temos um precioso tesouro na Palavra de 
Deus. Portanto devemos nos submeter a ela, admitindo que ela 
tenha esse efeito positivo em nossas vidas.  
 
Mas Tiago, para que nós possamos entender plenamente sua 
exposição, ele nos deu uma ilustração. 
 

5) A ilustração – v.23, 24 - O homem que se contempla no espelho 
e esquece sua aparência – o que acontece com uma pessoa 
assim? Ele nem sabe como está. Mas se nós atentarmos para 
aquilo que o espelho está nos mostrando, nós vamos tentar nos 
adequar a um perfil mais elegante, mais bonito; assim 
acontece com a Palavra de Deus, quando nós a ouvimos e nos 
tornamos praticantes da Palavra, seremos bem-aventurados 
em nossas realizações.  
 

Se você se olha no espelho, logo pela manhã, eu espero que 
até o meio dia você se lembre, ainda, de como está o seu 
cabelo, de como está a sua gravata, a sua blusa, enfim, assim 
também, nós temos que permitir que a Palavra de Deus mostre 
como está a nossa vida e, a partir dela, que nós possamos ir 
nos adequando, nos arrumando a preciosa vontade de Deus. 



      

 

6) A recompensa – v. 25 - Seremos bem-aventurados em nossas 
realizações. 

 
O 3º cuidado que devemos ter refere-se à nossa relação com 

a religião – v.26-27: 
 

TIAGO 1.26-27 (Versão Clássica) TIAGO 1.26-27 (Versão Bíblia Viva) 

26. Se alguém supõe ser religioso, 
deixando de refrear a língua, antes, 
enganando o próprio coração, a sua 
religião é vã.  
 
27. A religião pura e sem mácula, 
para com o nosso Deus e Pai, é esta: 
visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações e a si mesmo guardar-se 
incontaminado do mundo. 

26. Se alguém diz que é cristão e não 
controla a sua língua ferina, está 
apenas enganando-se a si mesmo, e 
a sua religião não vale muita coisa. 
 
27. O cristão puro e sem faltas, do 
ponto de vista de Deus o Pai, é 
aquele que cuida dos órfãos e das 
viúvas, e cuja alma permanece fiel 
ao Senhor - sem se contaminar nem 
se sujar em seus contatos com o 
mundo. 

 
1. Definição de religião – Religião vem do verbo latin religare, 

isto é, uma maneira de eu me religar novamente a Deus; os 
nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus; 
a nossa tentativa é de nos relacionarmos novamente com 
Deus, mas isso só acontece através do nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
 
Então, quando nós olhamos para essa questão da religião, nós 
temos que fazer uma autoavaliação, para assim percebermos 
se estamos ligados ou não ao nosso Deus através do nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
 
Muitos queridos ouvintes, infelizmente, que estão me ouvindo 
agora, ainda não tem a sua relação completamente em ordem 
com o nosso Deus, não estão “religados” ao Senhor porque 
não trilharam o caminho da cruz. 
 
Só há um caminho para que possamos nos religar com Deus, 
“eu Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao 
Pai, senão por mim.”  
 

2. A falsa religião – v.26 – tem suas características: 
 
1) É vã, isto é, é vazia, não produz efeito; 
2) Engana o próprio coração e o nosso coração é enganoso, como 

nos diz o profeta Jeremias; 
3) Não refreia a língua. 
 
Veja como Tiago é tremendamente prático. 
 



      

 

3. A verdadeira religião – v. 27 – tem suas características: 
 
1) É pura – pronuncia palavras verdadeiras; 
2) É sem mácula – ela é santa; 
3) É para com Deus e Pai – é dirigida ao Senhor. 
 
4. A prática da verdadeira religião – v.27 – tem suas 

características:  
 
1) Implica em visitar as viúvas em suas tribulações; 
2) Implica em visitar os órfãos em suas tribulações; 
3) Implica em guardar-nos incontaminados do mundo. 
 
Implica em ajudar os necessitados e nos guardamos dos valores 

deste mundo. 
 

CONCLUSÃO 

 
Neste texto somos desafiados a: 
 

 Depender de Deus e manter saudável a nossa 
relação com os nossos irmãos; 

 Deixar a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, 
habitar ricamente em nossas vidas; e, 

 Discernir e praticar a verdadeira prática religiosa 
ao invés dos meros ritos religiosos e vazios. 

 
É imprescindível lembrar-nos que para desenvolvermos a nossa 

vida cristã com esses cuidados há necessidade da capacitação do Espírito 
Santo! 

 
Que Deus te abençoe nas aplicações que você fará tornando a 

sua Palavra viva e eficaz para sua vida.  
 
Um grande abraço. Até o próximo programa. 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-pratica-da-vida-crista/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-pratica-da-vida-crista/

