
Tornando-se Amigo de Deus. 11 

“Com tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho enquanto éramos seus inimigos, 
certamente seremos libertos da punição 

 eterna por meio de sua vida”  Romanos 5:10  

Deus quer ser o seu melhor amigo. 
O seu relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos:  Deus é seu Autor, Criador, 
Senhor e Mestre, Juiz, Redentor, Pai, Salvador e muito mais.  Porém, a mais espantosa verdade 
é que o todo-poderoso anseia ser seu amigo.  No Éden, vemos o relacionamento ideal de Deus 
para conosco.  Adão e Eva desfrutaram de uma amizade íntima com Deus. 
  

✓ Antigo Testamento: 
Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda do 
homem aquele relacionamento ideal foi perdido.  Quais alguns exêmplos do Antigo 
Testamento de pessoas que tiveram o privilégio de uma amizade com Deus? 

✓ Novo Testamento: 
Jesus mudou tudo e facilitou a amizade com Deus.  Quando pagou nossos pecados na 
cruz, o véu do Templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima 
para baixo; indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível.  
Rom. 5:11  
  

✓ Somos chamados amigos de Deus.  É difícil imaginar uma amizade íntima com um 
Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador.  Não é tão 
difícil compreender um relacionamento de Mestre para servo, Criador para criatura ou 
mesmo de Pai para filho; mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo?  
II Cor. 5:18   

Dois (de seis) segredos da amizade com Deus: 

I. Conversando constantemente.  Uma amizade com Deus é construída ao 
partilharmos com ele todas as nossas experiências. Além de um tempo diário com 
Deus ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os 
problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode  manter uma 
conversa com ele ao longo do dia, conversando sobre o que você esteja fazendo ou 
pensando no momento. “Orem contínuamente” (“sem cessar”) I Tess. 5:17 
❖ Tempo com Deus não é somente tempo a sós com ele. 
❖ Tempo com Deus é quando o convidamos para tomar parte daquilo que 

fazemos. 
i. Ilustração: Irmão Lourenço (cozinheiro de um monastério françês) 
ii. Devemos criar o hábito de praticar a presença de Deus   
iii. Não devemos confundir isso com religiosidade (ilus.: músicos e prática) 

II. Através da meditação contínua.     Além de praticar a presença de Deus devemos 
pensar na Palavra durante todo o dia. É impossível ser amigo de Deus deixando de 
lado o conhecimento do que ele diz.  Você não pode amar a Deus a não ser que 
você o conheça, e não pode conheçê-lo sem conhecer a sua Palavra. 
❖ A meditação é  freqüentemente mal-interpretada como algo misterioso e 

complicado.  Mas meditar é concentrar os pensamentos.  Ilus.:  Preocupação - 
Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. 

Pergunta: O que posso fazer para me lembrar mais sobre Deus e falar com ele durante o dia? 

Desenvolvendo a amizade c/ Deus. 12 



“Ele oferece a sua amizade ao justo” Provérbios 3:32 

Você está tão perto de Deus quanto escolher estar.  A exemplo de qualquer amizade, você 
deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É 
necessário querer, ter tempo e energia. Vamos ver mais algumas maneiras de garantir isso. 

Mais quatro segredos da amizade com Deus:  

I. Devo optar por ser sincero com Deus.  Você deve ser absolutamente sincero com 
Deus – a respeito de suas falhas e sentimentos. Deus não espera que você seja 
perfeito, mas insiste em que você seja absolutamente sincero.  

a. Abraão: Deus permitiu que ele o questionasse e desafiasse a respeito da 
destruição de Sodoma. Abraão importunou a Deus sobre quantas pessoas justas 
teriam na cidade. 

b. Daví:  Deus também pacientemente escutou a Daví, as muitas acusações de 
injustiça, traição e abandono.  

c. Jó:  Deus defendeu Jó por ser sincero e repreendeu os amigos de Jó por serem 
falsos. Jó 42:7b 

d. Moisés: Moisés falando como “amigo” de Deus, respondeu com muita 
sinceridade:  Êxodo 33:12-17 

II. Devo optar por obedecer a Deus na fé.  Todas as vezes que você confia na 
sabedoria de Deus e faz tudo que ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda 
sua amizade com ele. A obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. 
É interessante notar como Deus se preocupa com a nossa felicidade pelo caminho 
da obediência.  João 15:9-11,14 

❖ Somos freqüentemente desafiados a fazer “grandes coisas” para 
Deus. Na realidade, Deus fica satisfeito quando fazemos pequenas 
coisas para ele por amor. 

III. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza.    A vida cristã inclui uma busca de 
entender o que Deus, o nosso amigo valoriza. Tentamos então valorizar as mesmas 
coisas e a priorizar o que ele prioriza. Paulo é o melhor exemplo de alguem que teve 
as prioridades e desejos de Deus.  II Cor. 11:2  

❖ Será que valorizamos a salvação dos perdidos como Deus a valoriza? 

IV. Mais do que qualquer coisa, devo desejar ser amigo de Deus.    Os salmos estão 
cheios de exemplos desse desejo. Daví desejou apaixonadamente conhecer a Deus; 
ele usou palavras como “anelo”, “anseio”, “sede”, “fome”. Salmo 27:4 

Pense Nisso: 
❖ Você pode ter sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu 

aquele desejo.  Pense em resolver isso! 
❖ O Sofrimento é o combustível da paixão.  C. S. Lewis disse: “O 

sofrimento é o megafone de Deus”. 
❖ Deus não está louco com você, ele está louco por você. 
❖ Que Filipenses 3:10 seja o nosso alvo! 

Pergunta:  Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? 

A Adoração que Agrada a Deus. 13 

Deus quer você por inteiro. 



Deus não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, 
toda a sua mente e toda a sua força. Deus não está interessado em um comportamento tímido, 
em uma obediência parcial ou em sobras do seu tempo e dinheiro. Ele deseja sua total devoção, 
e não pequenos pedaços da sua vida.  Hebreus 12:28 
  

❑ Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. Muitas pessoas dizem “Eu 
gosto de pensar em Deus como...”, e contam sobre que tipo de Deus gostariam de 
adorar. Mas nós não podemos criar a nossa própria imagem de Deus, confortável e 
politicamente correta, e adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser baseada na 
verdade das Escrituras, e não em nossas opiniões a respeito de Deus. João4:23 

❑ Deus se agrada quando nossa adoração é autêntica.    Quando Jesus disse que você 
deveria “adorar em espírito”, ele não estava se referindo ao Espirito Santo, mas ao seu 
espirito. Feito à imagem de Deus, você é um espirito que habita em um corpo, e Deus 
concebeu esse espirito para que se comunicasse com ele. Adoração é o seu espirito 
correspondendo ao Espírito de Deus 

o A adoração deveria ser genuína e sincera como vemos quando Jesus disse 
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma.  O 
louvor sem sentimentos não é em absoluto louvor.  Deus vê o nosso coração. 

o A adoração mobiliza as emoções. Deus lhe deu emoções para que você 
pudesse adorá-lo com intensidade – mas essas emoções devem ser genuínas, 
não fingidas . Deus odéia hiprocisia. Podemos adorar a Deus de modo 
imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. 

o A adoração deve ser precisa e autêntica. Logicamente, só a sinceridade não é 
suficiente, você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o espirito 
como a verdade são necessários. A adoração agradável a Deus é 
profundamente emocional e profundamente doutrinária: coração e cabeça. 

▪ Os cristãos discordam amiúde sobre a forma mais apropriada de louvar 
a Deus. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas, 
confessar, cantar, prostrar-se em honra, dançar, fazer ruídos de alegria, 
testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo 
de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor 
por Deus, baseado na formação e na personalidade que ele lhe deu. 

▪ Em um livro foram identificadas nove maneiras que as pessoas se 
aproximam de Deus; os naturalistas, sensitivos, tradicionalistas, ascetas, 
ativistas, caridosos, entusiastas, contemplativos, e intelectuais. 

❑ Deus se agrada quando nossa adoração é atenta.  
o Evite vãs repetições.  Mat. 6:7 
o Seja específico 
o Que exista ordem e compreensão na adoração pública.  I Cor. 14:40 

❑ Deus se agrada quando nossa adoração é prática.  
o A Bíblia fala de ofertarmos os nossos corpos a Deus, que é um patrimônio dado 

a nós.  Rom. 12:1   
o Este sacrifício deve ser vivo.  Deus quer que você vive para ele. É um ato 

voluntário. 
  

Quando Deus Parece Distante. 14 
“Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele  

ponho a minha esperança” Isaias 8:17 



Deus é real, a despeito de como você se sente.  É fácil adorar a Deus quando as coisas vão 
bem – quando ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes.  Mas as 
circunstâncias não são sempre agradáveis. E como então você irá adorar a Deus? O que você 
faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? 

❑ Amizades são freqüentemente testadas  por separação e silêncio.  A mais 
profunda adoração é louvar a Deus a despeito da dor, dar graças durante a provação, 
manter confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante um sofrimento e 
amá-lo quando ele parece distante. 

❑ Algumas formas de descrever períodos de aparente distância de Deus têm sido 
chamados de: “a noite escura da alma”, “o ministério da ausência”, “o ministério da 
noite”, “o inverno do coração”. 

o Daví freqüentemente reclamava da aparente ausência de Deus.  Salmo 
10:1, Salmo 22:1. 

o Veja a descrição que Floyd McClung faz:  Pág 96  

Sugestões nestas horas: 

V. Diga a Deus exatamente como você se sente  Derrame o seu coração perante 
ele. Descarregue todos os seus sentimentos.  Veja como Jó fez isso: Jó 7:11; 29:4 
Você sabia que  admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? 

VI. Concentre-se em que Deus é – a sua natureza imutável.  Independentemente das 
circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. 
Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus: ele é bom, ele 
me ama, está comigo, sabe por que coisas estou passando, ele se importa e tem um 
bom plano para minha vida. Veja a atitude de Jó:  Jó 10:12; 42:2 

VII. Confie que Deus cumprirá as promessas.    Em tempos de seca espiritual, você 
deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, e não nas emoções. Deve 
perceber que ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. Jó se 
apegou à Palavra de Deus.  Jó 23:12   

VIII. Lembre-se do que Deus já fez por você.     Se Deus nunca tivessse feito nada 
mais por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto da sua vida, por 
causa do que Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você! Este é o 
maior de todos os motivos para adorar. Nunca devemos esquecer o grande 
sofrimento de Jesus em nosso favor. II Cor. 5:21 

Pergunta:  Como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele 
parece distante? 

Formado Para Fazer Parte da Família de Deus 15 
“Deus é aquele que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. 

Ele quis que muitos filhos partilhasem de sua glória.”  Hebreus 2:10a 

Você foi formado para fazer parte da família de Deus. 
Deus quer uma família, e criou você para ser parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus 
para sua vida, o qual planejou antes que você nascesse.  Toda a Bíblia é a história de Deus 



formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre.  Efésios 1:5 
  

➢ Deus valoriza imensamente os relacionamentos. Deus é amor e por isso dá um 
imenso valor aos relacionamentos; ele se identifica em termos familiares: Pai, Filho, 
Espirito Santo.  

o O exemplo da trindade.  A trindade é um relacionamento de Deus consigo 
mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa, e devemos estudar o 
seu significado. Deus não precisava de uma família, mas desejou uma; então 
arquitetou um plano para nos criar, formar uma família e dividir conosco tudo que 
ele possui.  Tiago 1:18 

o A nossa família espiritual.  Quando colocamos a nossa fé em Cristo, Deus se 
torna o nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam 
nossos irmãos e irmãs; e a igreja a nossa família espiritual. 

▪ Nascemos como criaturas de Deus. 
▪ Precisamos nos tornar filhos de Deus pelo novo nascimento.  

I Pedro 1:3,   Romanos 8:15,16 

Observação:  A sua família espiritual é ainda mais importante do que a sua 
família física, porque durará para sempre. Nossas famílias  na terra são 
maravilhosas dádivas de Deus, mas são temporárias e frágeis: (divórcio, 
distância, velhice, e morte) Efésios 3:14,15 

➢ Existem vários benefícios de fazer parte da família de Deus. 
o O nome da família 
o A aparência da família 
o O acesso à intimidade da família 
o A herança da família: 

▪ Seremos levados para estar com Deus para sempre 
▪ Seremos completamente transformados para sermos como Cristo 
▪ Seremos livres de toda dor, sofrimento e morte 
▪ Seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho 
▪ Seremos levados para participar da glória de Cristo 

➢ O batismo: identificando-se com a família de Deus.  Famílias saudáveis têm um 
orgulho sadio de si mesmas; seus membros não se envergonham de serem 
reconhecidos como parte da família. Lamentavelmente, existem muitos crentes que, ao 
contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram públicamente com as suas 
famílias espirituais, ou seja: não foram batizados. 

o O batismo não é uma opção.  Mateus 28:19 
o O batismo é carregado com significado 
o O batismo não o torna membro da família de Deus mas, demonstra que 

você já é parte da família de Deus 
  

Pergunta:  Como começar a tratar os outros crentes com membros da minha família?   

O Que Realmente Importa  16 
“Não importa o que eu diga, creia e faça;  

sem amor estou arruinado.” I Cor. 13:3b (Msg) 

Viver consiste em amar.  Uma vez que Deus é amor, a lição importante que ele quer que você 
aprenda na terra é como amar. É quando amamos que somos mais parecidos com ele, de modo 
que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que ele nos deu:  Gálatas 5:14 

➢ Aprender a amar altruisticamente não é tarefa fácil; vai contra a nossa natureza 
egoísta.  I Pedro 2:17,   Gálatas 6:10 



➢ Por que Deus insiste em que devemos dar amor e atenção especial aos outros 
crentes?  João 13:35 

➢ É da vontade de Deus que você tenha uma associação íntima e constante com os 
outros crentes, para que possa desenvolver a habilidade de amar.   

1.    A melhor utilidade que se pode dar a vida é amar.  Amar deve ser sua principal 
prioridade, seu objetivo primordial e sua maior ambição 

a. A vida sem o amor não tem realmente nenhum valor.  I Cor. 13:3 
• Freqüentemente agimos como se os relacionamentos 

devessem ser espremidos em nossas agendas. 
• Quatro dos 10 mandamentos versam sobre nosso 

relacionamento com Deus, e os outro 06 falam sobre o 
nosso relacionamento com as pessoas.  

• Mais tarde Jesus resume toda a lei em 02 mandamentos:  
Mateus 22:37-40 

b. O amor é para sempre.  Outra razão pela qual Deus nos manda 
fazer do amor nossa principal  prioridade é que ele é eterno. I Cor. 
13:13 

c. Seremos avaliados quanto ao nosso amor.  Uma das formas de 
Deus medir nossa maturidade espiritual é pela qualidade de nossos 
relacionamentos. Mateus 25:40 

2.  A melhor expressão do amor é o tempo. O tempo é sua dádiva mais importante.  Quando 
você dedica seu tempo a alguém, você está dedicando uma porção de sua vida que jamais irá 
recuperar.  O seu tempo é a sua vida. É por isso que o presente maior que você pode dar a 
alguém é o seu tempo. 

3.    O melhor tempo para amar é agora.  Algumas vezes, procrastinação é uma resposta 
válida para uma tarefa trivial. Mas, como o amor é o que mais importa, ele tem prioridade 
máxima. Veja a ênfase que a Bíblia dá a isso:  Gálatas 6:10,  Efésios 5:16,  Provérbios 3:27,28 

Pergunta:  Honestamente, será que os relacionamentos são a minha prioridade?  Como posso me 
assegurar de que são? 

Um Lugar ao Qual Pertencer 17 
“A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e  

fundamento da verdade.  I Timóteo 3:15 

Você é chamado para participar, não somente para crer. 
Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Édem, Deus disse:  “Não é bom que o homem 
esteja só.”  Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e 
formados para uma família; e nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e 
sem ajuda.  

A Bíblia não apresenta  nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos 
outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente 



edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos 
juntos e  que seremos juntamente arrebatados.  ( I Cor. 12:12, Efésios 2:21-22; 3:6; 4:16, Colo. 
2:19, I Tess. 4:17) Você não está mais por conta própria.   
  

➢ Por que você precisa da família eclesiástica:   
o A família eclesiástica o identifica como crente autêntico.  Não posso afirmar 

que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo 
específico de discípulos. 

o A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta.  A igreja local é a sala 
de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. 

o Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais.  Você 
jamais chegará a maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração 
como espectador passivo. 

o O corpo de Cristo precisa de você.  Deus tem uma função específica para 
você desempenhar na sua família.  (um ministério) 

o Você participará na missão de Cristo no mundo.  A igreja, que é o corpo de 
Cristo é o instrumento de Deus na terra. 

o A família de Deus irá impedi-lo de decair.  Deus, sabendo que somos sujeitos 
à tentação, nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns 
aos outros no caminho certo.  Heb. 3:13,   Tiago 5:19 

➢ Está tudo na igreja.  Ser parte de uma igreja saudável é essencial para levar uma vida 
saudável.  Deus criou a igreja para satisfazer as suas 05 necessidades mais cruciais:   

1. Um propósito para a qual viver:  (A adoração o ajuda a se concentrar em Deus) 
2. Pessoas com quem viver:  (A comunidade ajuda-o a enfrentar os problemas da vida) 
3. Princípios pelos quais viver:  (O discipulado ajuda a fortificar a sua fé)  
4. Uma profissão para se sustentar:  (O ministério ajuda a descobrir seus talentos) 
5. Força para seguir vivendo:  (O evangelismo ajuda a cumprir sua missão) 
  
➢ Sua escolha.  Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da 

família universal dos seres humanos, e ao mesmo tempo se torna membro de uma 
família específica onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo 
ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se 
automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar 
membro de uma versão local da família de Deus.    

  

Pergunta:  Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou 
comprometido com a família de Deus? 
  

Tendo uma vida em Comum  18 
“Não importa o que eu diga, creia e faça;  

sem amor estou arruinado.” I Cor. 13:3b (Msg) 

A vida foi feita para ser partilhada.  Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa 
experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte 
de seu significado bíblico.  (exemplos: conversas superficiais, uma atividade social, comida e 
diversão)  A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter uma 
vida em comum.  Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas 
necessidades práticas, ser generoso com o sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e 
todas as outras orientações “uns aos outros” encontrados nas Escrituras.    



1. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade.   A comunhão 
verdadeira não é superficial; um papo-furado repleto de banalidades. É genuína, de 
coração para coração; às vezes permitindo partilhar coisas íntimas.  
a. É um dividir:  As pessoas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, 

confessam suas falhas, dão a conhecer as suas dúvidas, admitem os seus 
medos, reconhecem suas fraquezas e pedem oração. 

b. É ser aberto:  Autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em 
algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma 
conversação fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e 
frívola.  I João 1:7,8 

  
2. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade.  Reciprocidade 

é a arte de dar e receber. É depender um do outro.  Mutualidade é o coração da 
comunhão: edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar 
uns aos outros. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é 
responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo que poder para ajudá-
los. Rom. 14:19 

3. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão.  Compaixão não é 
dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial; compaixão é penetrar e 
partilhar a dor dos outros.  Compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos 
seres humanos: a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter os seus 
sentimentos confirmados.  

➢ Existem diferentes níveis de comunhão, e cada um é adequado a 
um momento diferente. 

4. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia.  A comunhão é 
uma situação em que opera a graça; em que os erros não são lembrados, mas 
apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Você 
não pode ter comunhão sem que haja perdão.  Col. 3:13 

Observação: O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A 
confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo. Confiança exige 
antecedentes. Se o magoam repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe 
imediatamente; mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que 
continue permitindo que tais pessoas o magoem. 

Pergunta:  Que passo posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? 

Cultivando a Comunidade 19 
“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum,  

à refeição comunitária e às orações.”  Atos 2:42 

Comunidade exige comprometimento. 
Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes, mas ele processa 
isso através das escolhas e compromissos que fazemos. É necessário tanto o poder de Deus 
quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa.  Efésisos 4:3 

Perguntas para começar: 

01. Como pessoas que crescem em famílias com relacionamentos perniciosos podem 
ser afetadas por esse ambiente? 



02. Quais os desafios que esta situação apresenta? 

➢ Para cultivar uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira será 
necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos: 

o Formar uma comunidade exige s____________________  Efésios 4:15 
▪ É um sinal de dedicação falar a verdade de uma forma carinhosa. 
▪ Poucas pessoas hoje podem contar com alguém que as ame o 

suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando esta machuca. 
▪ Pode significar importar-se a ponto de carinhosamente questionar 

aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar.  Gal. 6:1,2 
• Perigo de “Sr. Panos Quentes” 
• A realidade do “Túnel do Conflito” que aparece nos 

relacionamentos que estão se aprofundando. 
o Formar uma comunidade exige h____________________  I Pedro 5:5 

▪ A presunção, o convencimento e o orgulho destroem a comunhão. 
▪ Podemos desenvolver a humildade: 

• Admitindo nossas fraquezas 
• Sendo paciente com as fraquesas dos outros 
• Estando aberto para admoestações 
• Pondo os outros em evidência.  Rom. 12:16 

o Formar uma comunidade exige c____________________   
▪ Respeitando as diferenças 
▪ Sendo cuidadosos com os sentimentos dos outros  (Rom.15:2) 

• Pessoas difíceis estão em quase todos os grupos pequenos. 
• Elas estão em nosso meio tanto para o benefício delas quanto 

nosso. 
o Formar uma comunidade exige s____________________  Prov. 16:28 

▪ Necessidade de um lugar seguro 
▪ A fofoca destrói amizades e compromete a união de um grupo. 

o Formar uma comunidade exige c____________________   Heb. 10:25 

➢ Modelo de pacto de grupo pequeno:  “Partilharemos dos nossos verdadeiros sentimentos 
(autenticidade), incentivaremos uns aos outros (reciprocidade), apoiaremos uns aos outros 
(compaixão), perdoaremos uns aos outros (misericórdia), falaremos a verdade em amor 
(sinceridade), admitiremos as nossas fraquezas (humildade), respeitaremos nossas diferenças 
(cortesia), não fofocaremos (sigilo) e faremos do grupo prioridade (constância).” 

Pergunta:  Como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em 
meu grupo pequeno e em minha igreja?  

Restaurando a Comunhão Quebrada 20 
“[Deus] restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu  

o ministério da restauração de relacionamentos.” II Cor. 5:18 

Sempre vale a pena restaurar relacionamentos.  Uma vez que a vida consiste em aprender  a 
amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez 
de descartá-los sempre que há um desacordo, uma mágoa ou um conflito.  Fil. 2:1,2 

Ilustração de uma igreja em conflito: Coríntios.  I Cor. 1:10; 6:5 

Como restaurar um relacionamento: 
5. Fale com Deus antes de falar com a pessoa.    Se antes de mais nada você orar a 

respeito do conflito em vez de fofocar com um amigo, descobrirá que em geral ou 
Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. 
a. Daví usava a oração como um desabafo vertical.  (nos Salmos) 



b. Tiago disse que muitos dos nossos conflitos são causados por falta de oração.  
Tiago 4:1,2 

  
6. Tome sempre a iniciativa.   Não importa se você ofendeu ou foi ofendido: Deus 

espera que você dê o primeiro passo.  Não espere pela outra parte, vá primeira a ela. 
a. É tão importante restaurar a comunhão que Jesus ordenou que tivesse 

precedência sobre o culto e a adoração.  Mat. 5:23,24 
b. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada; ele faz que as mágoas se 

aprofundem. 
c. Agir rápidamente reduz os danos espirituais para você. 

7. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos.  Use mais os ouvidos do 
que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro 
dar ouvidos aos sentimentos das pessoas.  Fil. 2:4 
a. Sentimentos nem sempre são verdadeiros 
b. Valorizar as opiniões não significa concordar  
c. É sacrificante  absorver pacientemente a raiva dos outros 

8. Confesse sua parte no conflito.   Você deve começar admitindo os próprios erros e 
transgressões.  Todos temos pontos cegos que precisamos reconhecer com a ajuda 
dos outros, e falar com uma pessoa de confiança antes se encontrar com a pessoa 
com quem você tem um conflito pode ajudar. 

9. Invista contra o problema, não contra a pessoa.   Ef. 4:29 
a. Tentando achar a culpa só atrapalha o processo.   
b. Uma resposta branda é sempre o melhor caminho. 

10. Coopere tanto quanto possível.  Rom. 12:18  A paz sempre tem um preço. Às 
vezes custa o nosso orgulho; freqüentemente custa o nosso egoísmo. 

11. Dê ênfase à reconciliação, não à solução.  Não é realista esperar que todos 
concordam a respeito de tudo.  Podemos restabelecer um relacionamento mesmo 
quando somos incapazes de resolver nossas diferenças.  I Ped. 3:11 

Pergunta:  Com quem preciso restaurar o meu relacionamento no dia de hoje? 

Protegendo Sua Igreja 21 
“Vocês foram unidos na paz por meio do Espirito Santo. Portanto, façam todo  

o esforço para continuar dessa maneira.”  Efésios 4:3 

É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o 
Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja 
profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. 

Perguntas: 
1.  O que é que uma igreja unida tem que uma igreja dividida e em conflito não tem? 
2.  De um modo geral hoje, as igrejas lutam mesmo para manterem a união? 

Orientações práticas da Bíblia para protegermos a união: 
❖ Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças.  Paulo nos diz:  

Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no 
crescimento de nossa comunhão conjunta. (Rom. 14:19) 

o Deus nos deu diferentes personalidades, raças, e preferências. 
o O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos 

importantes; coisas que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. (Rom. 14:1) 



❖ Seja realista em suas expectativas.  Uma vez que você tenha descoberto como Deus 
quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o 
ideal e o real em sua igreja. 

o Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Conformar-se 
com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Maturidade é conviver com a 
tensão entre o ideal e o real, fazendo a nossa parte para melhorar a união na 
nossa igreja local.   

o Outros crentes irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa de 
deixar de se congregar com eles.  Efésios 4:2 

❖ Prefira incentivar a criticar. 
o É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do 

que se envolver e contribuir. 
o Quando criticamos o que o outro crente está fazendo na fé e com sincera 

convicção, estamos interferindo nos assuntos de Deus.  Rom. 14:4 
o Quando critico um irmão quatro coisas acontecem: 1. Perco minha comunhão 

com Deus.  2. Exponho meu próprio orgulho.  3. Coloco-me em uma situação 
pela qual serei julgado por Deus.  4. Prejudico a comunhão da igreja. 

❖ Recuse dar ouvidos a fofocas.  Fofocar é transmitir informações quando você nem é 
parte do problema nem parte da solução. Espalhar fofocas é errado, e não se deve nem 
ouví-las  se quiser proteger a sua igreja. 

❖ Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos.  Veja o procedimento em 
Mat. 18:15-17.  É bastante claro. Por que então as pessoas pouco agem assim?  

❖ Apóie o seu pastor e líderes.  Protegemos a igreja quando honramos os que nos 
servem como líderes.  Os pastores e líderes precisam das orações, incentivos, apreço e 
amor.  I Tess. 5:12-13;  Heb. 13:17 

    
Pergunta:  O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica 
neste momento?  

Criado Para Se Tornar Semelhante a Cristo 22 
“Olhamos para o seu Filho, e vemos o verdadeiro propósito  

de Deus em tudo que foi criado.” Colo. 1:15 

Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo.  Desde o princípio, o plano de Deus tem 
sido fazê-lo à semelhança de seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para 
a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação:  Então disse Deus: Façamos o homem a 
nossa imagem e semelhança. Gen. 1:26 

➢ A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de 
Deus; esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são errados. Mas a imagem 
está incompleta, tendo sido distorçida pelo pecado. 

➢ Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. A imagem de 
Deus pode ser vista plenamente em Jesus, então na medida que nos tornamos 
semelhantes à Ele, essa imagem é restaurada em nós. 

➢ Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de 
Jesus, nos frutos do Espirito, no grande capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de 
Pedro das características de uma vida produtiva e eficiente.  



A obra do Espirito Santo em você: 

12. Devemos cooperar com o trabalho do Espirito Santo.   
a. É a tarefa do Espirito Santo  produzir o caráter semelhante ao de Cristo em nós.  

Este processo se chama a santificação. 
b. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você aja primeiro. 

Filipenses 2:12-13  
c. Existem três deveres que Paulo explica em Ef. 4:22-24 para nos tornar 

semelhantes a Cristo:  1. Abandonar nossa antiga forma de viver.  2. Mudar a 
nossa forma de pensar.  3. Adquerir  o caráter de Cristo desenvolvendo  hábitos 
novos.                      

13. Deus usa sua Palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar você.    A 
Palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer, os filhos de Deus 
suprem o apoio que precisamos para crescer e as circunstâncias suprem o 
ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. 

14. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A 
maturidade espiritual não é instantânea nem automática; é um desenvolvimento que 
durará o resto da sua vida. 
a. Você é um trabalho em execução. A Bíblia diz que quando finalmente formos 

capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como ele.  I 
João 3:1  

b. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós 
somos seres humanos e não fazeres humanos. Rom. 12:2 

  

Pergunta:  No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espirito Santo 
para me tornar mais semelhante a Cristo? 

Como Crescemos 23 
“O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças”  Efésios 4:14 

Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai celestial é que você amadureça e desenvolva as 
características de Jesus Cristo.  Muitos cristãos hoje envelhecem, mas nunca crescem. 
Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso 
voluntário. Você precisa querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer, e persistir 
em crescer.  Isso é discipulado. 

Perguntas: 
1.  Quais algumas razões por que as pessoas não crescem em suas vidas espirituais? 
2.  O que é que mais o (a) estimula em seu crescimento epiritual? 

❖ A parte de Deus e a sua parte no crescimento espiritual:  Tornar-se semelhante a 
Cristo é o resultado de fazer escolhas em confromidade com ele, dependendo de seu 
Espirito para ajudá-lo a consumar essas escolhas.   

A Bíblia diz:  “Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é 
Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa 
vontade dele.”  (Fil. 2:12,13)  Esse verscículo, direcionado aos crentes, não é sobre 
como ser salvo, mas como crescer. Não trata de trabalhar pela salvação, porque você 
não pode somar nada ao que Jesus realizou.  



o 1a ilustração: Quando “põe em ação” seu corpo, você se exercita para 
desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Você já possui um corpo. 

o 2a ilustração: Assim, quando “põe em ação” sua mente, para resolver um 
quebra-cabeça, você já possui todas as peças – sua tarefa é juntá-las. 

o !Deus lhe deu uma nova vida; agora você é responsável por desenvolvê-la. 

❖ Alterando seu piloto automático.  Para mudar sua vida, você deve mudar sua forma de 
pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. 

o Mudar pela força de vontade não reslove.  A força de vontade pode produzir 
mudanças em curto prazo, mas cria uma pressão interna constante, porque você 
não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por 
disistir.  

  
o Como você pode alterar o piloto automático:  A forma de alterar o nosso 

“piloto automático” é mudar a nossa forma de pensar. Rom. 12:2b 
▪ Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos.  

Arrependimento é a forma bíblica de fazer isso.  Arrependimento 
significa  “mudar de idéia”.   

▪ Você precisará mudar a sua forma de pensar... 
• parando de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e 

egoístas.  I Cor. 14:20 

• tendo pensamentos maduros, que concentram nos outros, e não 
em nós mesmos.  Rom. 15:2,3 

    
Pergunta:  Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? 

Transformado Pela Verdade 24 
“As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida; elas precisam 

alimentar-se de cada palavra de Deus.” Mat. 4:4 

A verdade nos transforma.  O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as 
mentiras pelas verdades. Jesus orou:  Santifica-os na verdade; a tua Palavra é verdade. João 
17:17 

➢ A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A Palavra de Deus gera vida, cria 
fé, produz mudanças, afugenta o Diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, 
transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a 
tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, e nos garante o futuro 
eterno! 

➢ A Palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar, para cumprir 
seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce sobremesa. 
I Pedro 2:2  

Permanecendo na Palavra: 



15. Devo aceitar sua autoridade.  A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para minha 
vida: a bússola na qual confio para saber direção, o conselho a que dou ouvidos para 
tomar decisões sábias, e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. 
a. A Bíblia deve sempre ter a primeira e última palavra na minha vida. 
b. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em 

critérios duvidosos. 
c. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é de definir o critério 

definitivo para sua vida. 

16. Devo assimilar sua verdade.    Não basta acreditar na Bíblia; devo preencher minha 
mente com ela, de forma que o Espirito Santo possa me transformar com a verdade. 
Existem cinco maneiras de fazer isso: 01 recebê-la, 02 lê-la, 03 pesquizá-la, 04 
relembrá-la, 05 e refletir sobre ela. 

17. Devo aplicar os seus princípios.  Não basta encher a mente com a Palavra se 
falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da Palavra. Tiago 
1:22  Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanaz combate com muita 
intensidade.  
a. Jesus destacou que as bençãos de Deus vêm de obedecer à verdade, e não 

apenas conhecê-la.  João 13:17 
b. As vêzes evitamos a aplicação da Palavra porque a aplicação da mesma pode 

ser difícil ou mesmo doloroso.  A verdade irá libertá-lo, mas a princípio pode 
deixá-lo infeliz. A Palavra  de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas 
falhas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. 

D. L. Moody: “A Bíblia não foi nos dado para aumentar nosso conhecimento,  
mas para mudar a nossa vida”. 

  

Pergunta:  O que Deus já me disse na sua Palavra que ainda não comecei a fazer? 

Transformado Pela Provação 25 
“...pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para  

nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.”  II Cor. 4:17 

Deus tem um propósito por trás de cada problema.  Ele usa as circunstâncias para 
desenvolver nosso caráter. Ele usa mais as circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus 
do que da nossa leitura da Bíblia. A razão é que você se defronta com as circunstâncias 24 horas 
por dia. 

Pergunta: 
1. Como o seu ponto de vista sobre os problemas é diferente hoje do que quando 

você era um novo convertido? 

I. Compreendendo Romanos 8:28. Essa é uma das passagens bíblicas mais 
incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz que Deus faz que tudo saia da 
forma que eu quero. Também não diz que tudo na terra acaba com um final feliz. 
Existem muitos finais infelizes sobre a terra. 
a. “Sabemos...”  Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em 

pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza 
que se baseia na verdade de que Deus tem pleno controle do Universo e ama a 
todos nós. 



b. “...que Deus age...”  Há um Grande Projetista por trás de tudo. Nossa vida não 
é o resutltado de um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano-mestre. A 
história pertence a Deus. Nós cometemos erros, mas Deus jamais. 

c. “...em todas as coisas...”  O plano de Deus para nossa vida envolve tudo que 
nos acontece – erros, pecados, e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, 
acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode 
fazer o bem aflorar da pior perversidade. Ele fez isso no Calvário. 

d. “...para o bem...”   Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom.  Grande 
parte do que acontece no nosso mundo é mau e cruel, mas Deus é especialista 
em extrair o bem de tudo isso.  

e. “...daqueles que o amam e são chamados...”  Essa promessa é somente para 
os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal 
daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio 
caminho. 

f. “...de acordo com o seu propósito...”  Esse propósito é que sejamos “iguais a 
seu Filho”. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa 
desse propósito. 

II. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo  Visto que Deus tenciona torná-lo 
semelhante a Jesus, ele o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus 
passou. Isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição, e outros problemas. 

III. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria:  
a. Lembre-se que o plano de Deus é bom.  Jeremias 29:11 
b. Exulte e agradeça.  I Tess. 5:18 
c. Recuse-se a desistir.  Tiago 1:3-4 

“Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se 
olhar para Cristo, ficará descansado.” (Corrie Ten Boom – sobrevivente de um campo de concentração 
nazista.) 

Crescendo Por Meio da Tentação 26 
“Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois 

receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles  
que o amam .” Tiago 1:12 

Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem.  No caminho do amadurecimento 
espiritual, cada tentação se torna em um degrau, em vez de uma pedra de tropeço, quando você 
se dá conta que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanta a errada. A tentação 
apenas apresenta uma escolha.   

➢ Como a tentação funciona: 
o Primeira fase !  Do Desejo.  Satanás identifica um desejo dentro de você. 

Pode ser um anseio pecaminoso ou mesmo um anseio normal e legítmo, como o 
desejo de ser amado, valorizado, e de sentir prazer.  A tentação começa quando 
Satanás sugere que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo 
legítimo da forma errada ou na hora errada.  Marcos 7:21-23 

o Segunda fase !  Da Dúvida.  Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse 
sobre o pecado:  “Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu 
fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo, em 
outra época? Deus não quer que eu seja feliz?”  Hebreus 3:12 

o Terçeira fase !  Do Engano.  Satanás é incapaz de falar a verdade pura e é 
chamado do “Pai da mentira”. Tudo que ele falar será falso ou nada além de 



uma meia verdade. Satanás ofereçe a mentira para substituir o que Deus já 
disse em sua Palavra. 

o Quarta fase !  Da Desobediência.  Você acaba agindo de acordo com a idéia 
com que vinha brincando em sua mente. O que começou como uma idéia nasce 
como uma conduta.  Tiago 1:14-16 

➢ Superando a tentação: 
o Recuse-se a ser intimidado.  Muitos cristãos são aterrorizados e 

desmoralizados por pensamentos pertubadores, sentindo-se culpados por não 
está “além” da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter 
sido tentados. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá 
se livrar da tentação, enquanto aqui no mundo.  I Cor. 10:13 

o Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele.  Existem 
determinadas situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que 
outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto 
outras não incomodam muito. É importante identificar as suas áreas de 
fraqueza.  I Ped. 5:8 

o Peça ajuda de Deus.  O céu tem uma linha direta para emergências 24 horas 
por dia. Deus quer que você peça sua ajuda quando a tentação estiver muito 
forte.  Salmo 50:15 (oração SOS – “Socorro!”) 

“Deus abençoa os que, pacientemente, suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida, que 
Deus prometeu aos que o amam.”  Tiago 1:12 

Pergunta:  Que atributo do caráter de cristão posso desenvolver, derrotando a tentação mais freqüente 
em mim? 

  Derrotando a Tentação 27 
“Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes 

muitas vezes têm, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 
Tenha fé e amor, e sinta prazer na companhia daqueles que amam ao Senhor e Têm 

coração puro.”  II Tim. 2:22 

Sempre há uma saída.  Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais 
para ser tolerada, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus promteu nunca permitir que 
houvesse sobre você mais do que ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não 
permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. 

Pergunta: 
2. Quais alguns fatores que nos levam a achar que as tentações são insuportáveis? 

Passos a tomar em relação a tentação: 

❖ Redirecione sua atenção para outra coisa.  Pode nos supreender, mas em nenhuma parte 
da Bíblia há orientação para resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao Diabo, mas 
isso é muito diferente.  
1.   Em vez disso somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, porque resistir a um 
pensamento não funciona. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece 
a sedução. 

2.    Toda vez que tentamos bloquear um pensamento o empurramos mais para o fundo na 
nossa memória. Resistindo, na verdade estamos o fortalecendo. 



3.  Como a tentação sempre começa com um pensamento, a forma mais rápida de 
neutralizar  nosso facínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combate o pensamento, 
apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra idéia.  Filipenses 
4:8 

❖ Revele sua luta a um amigo confiável ou a um grupo de apoio.  Você não precisa, nem 
deve espalhar para todo o mundo, mas precisa ao menos de uma pessoa com quem possa 
abertamente partilhar sua luta. Algumas tentações só são vencidas com a ajuda de um 
parceiro que ore por você e o incentive; alguém a quem você possa prestar contas. Tiago 
5:16 

!  A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do 
controle na sua vida: problemas com finanças, pensamentos, crianças, pensamentos, 
sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los por 
conta própria, já o teria feito. Mas não pode. Decisões pessoais e força de vontade não 
são suficientes. 

❖ Resista ao Diabo.  Após termos nos humilhados e submetido a Deus, somos orientados a 
desafiar o Diabo. A parte final de Tiago 4:7 diz: Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 
Não nos resignamos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. 

❖ Perceba sua vulnerabilidade.  Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito 
confiantes, que é a receita para a desgraça. Não se ponha por descuido em situações que 
lhe tragam tentações. Evite-as. Lembre-se que é mais fácil ficar fora das tentações do que 
sair delas. I Cor. 10:12 

  
Pergunta:  A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar um 
tentação persistente, orando por mim? 

Crescimento Leva Tempo 28 
“Tudo na terra tem seu próprio tempo, sua própria estação.” Eclesiates 3:1 

Não existem atalhos para chegar à maturidade.  Precisamos de vários anos para chegar à 
idade adulta, e é necessária toda uma estação para que a fruta  cresça e amadureça. O mesmo 
se dá com o fruto do Espirito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado.  

➢ Por que demora tanto tempo para o crescimento espiritual? 
o Aprendemos lentamente.  É comum termos de aprender uma lição quarenta ou 

cinqüenta vezes para realmente captá-la. O problema se repete periodicamente, 
e pensamos “De novo, não! Eu já aprendi isso!”, mas Deus é quem de fato sabe 
do que precisamos.  

  
o Temos muito a desaprender.  Muitas pessoas vão ao psicólogo com um 

problema pessoal que levou anos para se desenvolver e esperam uma solução 
dentro de uma hora. Esperar que acabe um problema rápidamente que levou 
anos se desenvolvendo não é realistico. É necessário o trabalho duro de 
eliminação e substituição. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e 
revestir-se do novo homem.  Rom. 13:12 

o Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós.  A verdade no 
libertará, mas com freqüencia nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que 
poderiamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos de nosso 
caráter nos mantém aprisionados, negando a realidade. Somente quando se 
permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e 
traumas é que podemos começar a trabalhar neles. 

  
o Crescer é quase sempre doloroso e assustador.  Não há crescimento sem 

mudanças, não existem mudanças sem medo ou perdas e não há perda sem 



dor.  Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve livrar-se dos velhos 
hábitos para experimentar os novos. Não raro as pessoas formam sua 
identidade em torno de seus defeitos. Daí mudança afeta muita coisa. 

o Hábitos levam tempo para se desenvolver.  Lembre-se de que seu caráter é a 
soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja 
habitualmente gentil; você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. I 
Timóteo 4:15 

➢ Não se apresse: 
o Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o 

sente.  O progresso no crescimento é um passo por vez. Deus pode mudar 
certas coisas em nossas vidas milagrosamente, mas geralmente a mudança 
vem de uma forma gradual. 

o Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. 

o Seja paciente com Deus e consigo mesmo.  O cronograma de Deus nem 
sempre é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não 
está. 

o Não desanime!  Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá que 
passar. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. 

Pergunta:  Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? 

  Aceitando Sua Missão 29  
“Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de 

Cristo Jesus; e muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar 
os outros.”  Efésios 2:10 

Você foi posto na Terra para fazer uma contribuição.  Você não foi criado apenas para 
consumir recursos – comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça 
uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da 
vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar à vida da terra, não 
apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Isso se chama “ministério” ou serviço. 

Perguntas: 
3. Quais são algumas razões comuns pelas quais as pessoas servem na igreja?  
4. Todas essas razões são louvaveis? 

❖ Você foi criado para servir a Deus.  A Bíblia diz: [Deus] nos criou para que fizéssemos 
boas obras que ele já havia preparado para nós. (Efésios 2:10) Essas “boas obras” são o 
seu serviço. Sempre que você serve às pessoas de alguma forma, você está na verdade 
servindo a Deus e cumprindo um dos seus propósitos.  

❖ Você foi salvo para servir a Deus.  Você não foi salvo pelo serviço mas foi salvo para o 
serviço. Deus o redimiu para que você pudesse exercer a sua santa vocação. (II Tim 1:9) No 
reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá a 
sua vida enorme importância e valor. 

  
Observemos alguns fatos relacionados à salvação e o servir: 

1. A nossa salvação custou um alto preço.  I Cor. 6:20 Não servimos a Deus por causa da 
culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que ele fez por 
nós. Nós lhe devemos a vida.   

2. O amor ao próximo é uma evidência de conversão real. O apóstolo João ensinou que 



nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. 
Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me 
preocupo só com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na 
minha vida.  I João 3:14 

3. O ministério não é só dos “profissionais”.  Quando a maioria de pessoas escuta 
“ministério” pensa em pastores, padres, e sacerdócio professional, mas Deus diz que cada 
membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, 
assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro e, quando está servindo, 
está ministrando. 

4. A nossa permanência na terra após a salvação implica em ministério. Se assim não 
fosse, Deus nos levaria logo ao céu. Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos.   
Deus tem um ministério para você na sua igreja e uma missão no mundo. 

❖ Você é chamado para servir a Deus.  Seu chamado para ser salvo incluiu o chamado para 
servir; ambos são o mesmo chamado. Romanos 7:4, I Pedro 2:9   

❖ A ordem é servir a Deus.  Para o cristão servir não é uma opção, é o núcleo da vida cristã. 
Mateus 20:28   

  
Pergunta:  O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para serví-lo? 

Moldado Para Servir a Deus 30 
“O povo que formei para mim proclamou o meu louvor.” Isaias 43:21 

Você foi moldado para servir a Deus.  Deus criou cada criatura neste planeta com uma 
qualificação especial. Cado um tem seu papel especial para cumprir conforme foram moldados 
por Deus. O mesmo se dá com os humanos. Cada um de nós foi concebido, ou moldado , com 
exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Deus planejou exatamente como 
queria que você servisse, então o moldou para essas tarefas.  Salmo 139:13-14,16 

Como Deus lhe dá forma para o ministério: 

➢ Esclarecendo sua formação espiritual.  Deus dá a cada crente dons espirituais para 
serem usados no ministério. São habilidades especiais concedidas por Deus para servi-
lo e são concedidas somente aos crentes. Seus dons são parte importante da sua 
formação espiritual.  Romanos 12:4-8 

o Você não pode adquirir dons ou mesmo merecê-los.  Eles são a 
manifestação da graça de Deus para com você. Efésios 4:7   

  
o Você não pode escolher os dons que gostaria de ter.  I Cor. 12:11      

o  Não existe nenhum dom que seja concedido a todos, e nenhum individuo 
recebe todos os dons.  Deus gosta de variedade e quer que sejamos 
especiais. I Cor. 12:29-30 

o Seus dons não foram concedidos para seu benefício próprio, mas para o 
benefício dos outros.  I Cor. 12:7  Deus planejou dessa forma, para que 
precisássemos uns dos outros. Quando usamos os nossos dons em conjunto, 
todos são beneficiados. 

o Dois problemas comuns são “inveja de dom” e “prestígio de dom”.  Como 
esses problemas podem ser evitados na igreja? 



➢ Atentando para suas opções do coração.  A Bíblia usa o termo “coração” para 
descrever o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que 
você possui. O coração representa a fonte de todos os seus estímulos – o que você ama 
fazer, seus interesses e o que mais lhe importa. O seu coração revela o verdadeiro você, 
o que você verdadeiramente é.  Prov. 27:19 

o Os nosso corações têm um “compasso” emocional único que dispara quando 
pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Nós 
instintivamente, importamo-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. 
São pistas de onde deveríamos estar servindo.  

o Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que lhe 
despertam paixão e outros para os quais você não liga a mínima. Ouvir os 
impulsos internos pode indicar-lhe o ministério que Deus tenciona que você 
tenha.   Dois sinais que indicam se você está servindo a Deus de coração são: 
entusiasmo e eficiência. 

Pergunta:  De que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir? 
   

Entendendo Sua Forma 31 
“Tu moldaste-me primeiro dentro e depois por fora; tu me formaste no ventre de minha 

mãe.”  Salmo 139:13 

Somente você pode ser você.  Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse 
réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o 
tornam exclusivo. Isso significa que ninguém mais na terra será capaz de  desempenhar o papel 
que Deus projetou para você.    

Perguntas: 
5. O que perdemos como igreja se as pessoas não entendem a importância da sua 

contribuição individual?  
6. O que estas pessoas perdem? 

❖ Aplicando os recursos pessoais.  Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os 
quais você nasceu. Algumas pessoas têm uma habilidade natural com as palavras. Outras 
têm habilidades atléticas naturais, descatandos-se em agilidade física. Outras ainda são 
boas em matemática, música ou mecânica. 

✓ Todas as suas habilidades vêm de Deus.  Até mesmo habilidades usadas para o 
pecado foram dadas por Deus; estão apenas sendo usadas para o mal ou de forma 
imprópria. Visto que suas capacidades naturais vieram de Deus, elas são tão 
importantes e “espirituais” quanto seus dons espirituais. A única diferença é que você as 
recebeu no seu nascimento.  Êxodo 31:3-5 

✓ Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus.  A Bíblia é cheia de 
exemplos de diferentes capacidades que Deus usou para a sua glória.  Deus tem um 
lugar em sua igreja, onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a 
diferença. I Cor. 10:31 

✓ Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer.  Você é a única pessoa que 
pode usar suas habilidades. Ninguém mais pode assumir o seu papel, porque ninguém 
mais possui a configuração exclusiva que Deus lhe deu.  Hebreus 13:20-21 

❖ Usando seu modo de ser.  Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o 
fez, ele quebrou a forma.  Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. Deus 



usa pessos de todos os temperamentos. Não existe um temperamento “certo” ou “errado”. 

❖ Utilizando suas áreas de experiência.  Você foi formado pelas experiências que teve na 
vida, estando a maioria delas além do seu controle. Deus permitiu para o seu propósito na 
sua formação. Romanos 8:28-29 

✓ Experiências familiares:  O que você aprendeu sendo criado por sua família? 
✓ Experiências educacionais:  Quais eram suas matérias favoritas na escola? 
✓ Experiências vocacionais:  Em que empregos você foi mais eficiente e de que mais 

gostou de  trabalhar? 
✓ Experiências espirituais:  Qual foi sua época mais significativa com Deus? 
✓ Experiências no ministério:  Como você serviu a Deus no pasado? 
✓ Experiências árduas:  Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você 

aprendeu? 
  

Pergunta:  Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer a minha igreja? 

Usando O Que Deus Lhe Deu 32 
“... assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro 

está ligado a todos os outros.” Romanos 12:5 

Deus merece o melhor de você.  Ele o formou para um propósito e espera que você faça o 
máximo com aquilo que recebeu. Ele não quer que você se aflija ou cobice talentos que não tem. 
Em lugar disso, ele quer que você se concentre nos talentos que ele deu para usar.   

➢ Descubra Sua Forma.  A Bíblia diz: Não procedem imprudentemente, mas procurem 
descobrir e fazer tudo que o Senhor quer que vocês façam. (Ef. 5:17 BV)  Cada um deve 
averiguar e esclarecer quem Deus quer que seja e o que ele quer que faça. Comece 
avaliando suas habilidades e dons. Analise  de forma demorada e honesta em que você 
é bom e em que não é.  

o Perguntas que podemos fazer:   
▪ Qual a opinião das outras pessoas? 
▪ Onde pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por 

outras pessoas? 
▪ Onde fui bem-sucedido? 

o Comece a servir, expirimentando diferentes ministérios, e então você 
descobrirá seus dons.   Esta é a maneira inversa que muitos usam para 
descobrir os seus dons. A variedade de experiências é importante  nesta busca. 

o Leve em consideração seu coração e sua personalidade.   Quais os 
momentos em que você se sente mais vivo? Quais as coisas que você faz na 
qual você perde a noção do tempo? Você gosta mais de routina ou de 
variedade? Você é introvertido ou extrovertido? Prefere servir em equipe ou por 
conta própria? Estas são dicas para ajudar. 

  
o Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas.   Analise sua vida 

e pense em como ela o moldou. Extrair lições de suas experiências leva tempo.  

➢ Aceite e desfrute de sua forma.  Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, 
você deveria aceitar com gratidão o modo que ele o moldou. Sua forma foi determinada 
por Deus, para o propósito dele; então você não deve ressentir ou rejeitá-la. Em vez de 
tentar se remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus deu 
somente a você.  Gálatas 6:4 



➢ Continue desenvolvendo sua forma.   A parábola dos talentos, contada por Jesus, 
demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que ele nos dá. Devemos 
cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver 
nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos 
cada vez mais eficientes em nosso serviço.  Filipenses 1:9 

Pergunta:  Qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? 
   

Como Os Verdadeiros Servos Agem 33 
“Quem quiser ser o maior deve se tornar servo.”  Marcos 10:43 

Servimos a Deus ao servir os outros.  O mundo define grandeza em termos de poder, posses, 
prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. 
Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do “eu primeiro”, agir como servo não é uma 
noção apreciada. 

Perguntas: 
7. O que Jesus ensinava sobre a importância do servir? 
8. Por que as pessoas preferem liderar ao invés de servir?  

❖ Os verdadeiros servos estão à disposição para servir.  Os servos não preenchem seu 
tempo com outras atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a 
servir imediatamente quando são chamados. Vejamos a ilustração do soldado em  II 
Timóteo 2:4.  

a. Você está disponível para Deus a qualquer momento? 
b. Ele pode “estragar” os seu planos sem que você fique ressentido? 

❖ Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades.  Os servos estão sempre 
atentos a formas de ajudar os outros. Quando veêm uma necesidade agarram a 
oportunidade de auxiliar exatamente como a Bíblia nos ordena:  Gálatas 6:10 

❖ Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão.  Servos não 
dão desculpas, não deixam para última hora, nem esperam circunstâncias melhores. 
Simplesmente fazem o que precisa ser feito. 

❖ Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação.  O que quer que 
façam, os servos fazem de todo coração.  Colo. 3:23  Jesus se especializou em tarefas 
servis, que todo mundo tentava evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar café da manhã, e 
servir leprosos. 

c. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande 
coração. 

d. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas 
entre as tarefas menores.  As pequenas coisas da vida 
determinam as coisas grandes. Sempre haverá mais pessoas 
dispostas a fazer “grandes” coisas para Deus do que pessoas 
dispostas a fazer pequenas coisas. 



❖ Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério.  Os servos concluem suas tarefas, 
cuprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus 
compromissos.     

❖ Os verdadeiros servos mantêm a discrição.  Servos não se promovem nem chamam 
atenção para si mesmos.  

e. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. 

f. Você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro de 
atenções.   

  
Pergunta:  Qual das seis características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? 

Pensando Como Servo 34 
“Pensem de vocês mesmos tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo.” Filipenses 2:5 

Servir começa na mente.  Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma 
alteração de postura. Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que no 
que voce faz. Atitudes contam mais do que realizações. 

➢ Os servos pensam mais nos outros do que em sí.  Os servos se concentram nas 
outras pessoas, e não em si. Esta é a verdadeira humildade: não pensar menos de si, 
mas pensar menos em si.  Fil. 2:4  As oportunidades  de ser servos colocam-se à nossa 
frente dezenas de vezes por dia, nas quais temos a chance de decidir entre satisfazer as 
nossas necessidades e as necessidades dos outros. 

➢ Os servos pensam como administradores, não como donos.  Os servos se lembram 
de que Deus é o dono de tudo. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de 
gerenciar uma propriedade. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a 
questão do dinheiro em sua vida.  Lucas 16:13  É o dinheiro que tem o maior 
potencial para substituir Deus na nossa vida! 

➢ Servos pensam no seu trabalho, e não no que os outros estão fazendo.  Eles não 
fazem comparações, não criticam nem competem com os outros servos ou ministérios.  
Estão muito ocupados realizando o trabalho que Deus lhes deu. A competição entre 
servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time; nosso 
objetivo é fazer que a pessoa de Deus apareça de forma positiva, e não a nossa pessoa. 
Recebemos diferentes atribuições e temos todos uma forma exclusiva.  Gálatas. 5:26 

o Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre.  Romanos 14:4 
o Se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado. 

➢ Os servos baseiam sua identidade em Cristo.  Por se lembrarem de que são amados 
e aceitos pela graça, não têm de provar seu valor. 

o Se você quer ser servo, deve depositar sua identidade em Cristo. Somente 
pessoas seguras em si podem servir.  

o Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para 
confirmar seu valor.  Eles não insistem em ser tratados por títulos nem se 
envolvem em mantos de superioridade.  II Cor. 10:18 

o Servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. 
Eles gostam de ajudar pessoas, suprir necessidades e ministrar. Servem ao 
Senhor com alegria. Imagine o que poderia acontecer, se apenas 10% dos 
cristãos do mundo levasse a sério seu papel de servo. Imagine todo bem que 
seria feito.  Você esta disposto a ser uma dessas pessoas? 



   

Pergunta:  Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? 
   

O Poder de Deus na Fraqueza 35 
“Somos fracos [...] mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês.”   

II Cor. 13:4 

Deus realmente gosta de usar pessoas fracas.  Todo o mundo tem fraquezas. Na verdade 
você tem uma coleção de defeitos e imperfeições: físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. 
Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos 
financeiros e de relacionamentos. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente 
negamos nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos – e tornamos a 
senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. 

Passos que Paulo usou e que devemos usar em relação às fraquezas:  

❖ Admita as suas fraquezas.  II Cor. 4:7  Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é 
perfeito e seja honesto sobre si mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a 
aceitar, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais.  

Pergunta: 
g. Por que achamos difícil confessar as falhas? 

❖ Regozije-se na sua fraqueza.  II Cor. 12:9-10  Queremos ser libertos de nossas fraquezas, 
e não nos regozijarmos nelas! Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de 
Deus. Ë como se dizemos: “Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para 
mim”. 

   
h. As fraquezas nos fazem depender de Deus.   

i. As fraquezas previnem a arrogância.  II Cor. 12:7 

j. As fraquezas incentivam a comunhão.  “Os cristãos são como 
flocos de neve: isolados, são frágeis, mas, juntos, param o trânsito.” 
– Vance Havner 

k. As fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de 
sentir compaixão.  Suas mais profundas mensagens de vida e seu 
ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. As 
coisas que o deixaram mais constrangido, mais envergonhado, as 
quais você reluta em partilhar, são  os mesmos instrumentos que 
Deus usará com mais poder para curar os outros. 

❖ Partilhe suas fraquezas de forma sincera.  O ministério começa com vulnerabilidade. 
Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá 
usá-lo para servir os outros.  Paulo falava de suas falhas (Romanos 7:19), seus sentimentos 
(II Cor. 6:11), suas frustrações (II Cor. 1:8), e os seu medos (I Cor. 2:3) 

❖ Glorie-se na sua fraqueza.  II Cor. 12:5  Em vez de posar como ícone de invencibilidade e 
autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar 



as fraquezas que você tem, concorde com ele e encha o coração de louvores a Jesus, que 
compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espirito, que nos ajuda em nossa fraqueza. 

  
Pergunta:  É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas 
fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar às pessoas? 

Feito Para Uma Missão 36 
“Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no 

mundo.” João 17:18 

Você foi fieto para uma missão.  Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a ele. 
Essa atribuição é conhecida como sua missão. Deus quer que você tenha tanto um ministério no 
corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. Seu ministério é seu serviço junto aos que crêem, 
e sua missão é o seu serviço junto aos que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o 
quinto propósito de Deus para sua vida. 

1.  A Importância de sua missão.  Mateus 28:18-20 
➢ Sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra.  Como seus 

seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não nos chama apenas 
para vir a ele, mas também ir por ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repitiu 
cinco vezes, de cinco formas diferentes, em cinco livros diferentes da Bíblia.   

➢ Sua missão é um privilégio formidável.  Embora seja uma grande responsabilidade, é 
uma incrível honra ser usado por Deus.  Sua missão envolve dois grandes privilégios: 
trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros de Deus na construção do seu 
Reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho no 
serviço de Deus. II Cor. 6:1 

➢ Contar aos outro como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer 
por eles.  Se seu vizinho tivesse câncer ou Aids e você soubesse a cura, seria criminoso 
reter tal informação. Ainda pior seria guardar segredo sobre o caminho para o perdão, 
propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor das novidades do mundo, e partilhá-la 
é o maior carinho que podemos mostrar a qualquer um.  Atos 4:12 

➢ O valor de sua missão é eterno.  Ela fará diferença  no destino eterno das outras 
pessoas; logo, é mais importante que qualquer emprego, realização ou objetivo que você 
possa alcançar durante sua vida na terra. 

➢ Sua missão traz significado à sua vida.  “O melhor uso que se pode dar à vida é 
empregá-la em algo que sobreviva a ela.” (William James)  Se falhar em cumprir a 
missão que Deus lhe deu na terra, você terá disperdiçado a vida que Deus lhe 
concedeu.  Atos 20: 24 

➢ O cronograma de Deus para a finalização da história está relacionado à conclusão 
de nossa incumbência.  Hoje em dia, há um interesse crescente na segunda vinda de 
Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Logo antes de Jesus ter subido aos 
céus, os discípulos  lhe fizeram a mesma pergunta, e a resposta foi bastante reveladora:  
Atos 1:7-8  

2.  Quanto lhe custará cumprir sua missão.  Cumprir sua missão irá exigir que você abandone 
seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para sua vida. Submeta seus privilégios, 
expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus.  Romanos 6:13 



Pergunta:  Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por 
Deus? O que me impede de contar aos outros as boas-novas? 
   

Partilhando Sua Mensagem de Vida 37 
“Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele.” I João 5:10a 

Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar.  Quando você se tornou cristão, da 
mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você.  Paulo 
disse: [Nós] falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. II Cor. 
2:17 

➢ Sua mensagem de vida inclui seu testemunho.  O testemunho é a história de como 
Cristo foi importante para você. A essência do testemunho é simplesmente partilhar suas 
experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. I Pedro 2:9b  

o Não há outra história exatamente igual a sua, então somente você pode 
contá-la. 

o Histórias pessoais são mais fáceis de relatar do que princípios, e as 
pessoas adoram ouví-las. 

o O testemunho contorna as defesas intelectuais. 

As quatro partes do testemunho pessoal: 

1. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus 
2. Como percebi que precisava de Jesus 
3. Como comprometi minha vida com Jesus 
4. A diferença que Jesus faz na minha vida 

➢ Sua mensagem inclui suas lições de vida.  Existem lições e discernimentos que você 
aprendeu sobre Deus, relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. 
Também devemos aprender com as experiências dos outros. Prov. 25:12 

Perguntas que podemos fazer sobre as lições da vida: 

O que Deus me ensinou com o fracasso?  O que Deus me ensinou com a falta de 
dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, tristeza ou depressão? O que Deus 
me ensinou pela expectativa? ... com a doença? ...com a decepção? O que aprendi 
com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, meu grupo pequeno e 
com os que me criticam? 

➢ Sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu.  Nosso Deus é 
um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente 
detesta outras. À medida que você se aproximar dele, ele lhe dará uma enorme paixão 
por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no 
mundo. Pode ser uma paixão por um problema, por um princípio ou por um grupo de 
pessoas. Você será compelido a falar a respeito e a fazer o que estiver a seu alcance 
para mudar a situação. Deus usa pessoas apaixonadas para impulsionar o seu Reino.   

➢ Sua mensagem de vida inclui as boas-novas.  As boas notícias são que, quando 
confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, nossos 
pecados são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um 
futuro lar no céu. 



Pergunta:  Com quem Deus gostaria que eu partilhasse a minha história pessoal? 

Tornando-se Um Cristão de 1a Classe 38 

“Jesus disse aos seus seguidores: ‘Vão pelo mundo todo e contem as boas-novas a todas 
as pessoas.”  Marcos 16:15 

A Grande Comissão é sua comissão.  Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da 
melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a 
satisfação pessoal. Eles são salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvor 
e a seminários edificantes, mas você jamais as achará em conferências missionárias, porque 
não estão interessados. 

Pergunta: 
9. Que tipo de orações seriam típicas a estas pessoas? 

Os cristãos de primeira classe sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. 
Eles são àvidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de ser 
usados por Deus. Os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas neste 
planeta. Sua alegria , confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são relevantes. 

Como pensar como cristão de primeira classe: 

❖ Troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta..  Em I Cor. 14:20 a Bíblia diz: 
Irmãos  não pensem como crianças. [...] Sejam adultos no seu modo de pensar. Esse é o 
primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si; já 
as pessoa maduras pensam nas outras pessoas. Deus ordena:  Não pensem somente em 
seus próprios interesses, mas sejam interessados nos outros também. Fil. 2:4   

❖ Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global.  Deus é um Deus 
global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo... (João 
3:16).  Grand parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de 
comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras 
nações se tornam cada vez mais entrelaçadas. A melhor forma de pensar de maneira global 
é começar a orar por países específicos, e orar pelos missionários em vários países. Você é 
um cristão nos moldes de Atos 1:8?   

❖ Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna.  Para 
aproveitar ao máximo seu tempo na terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá 
evitar que você dê importância excessiva a questões  menores e o ajudará a distinguir entre 
o que é urgente e o que é eterno. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias 
já não significarão nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade.  II Cor. 4:18 

  
❖ Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir seu 

compromisso.  Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para sua vida porque 
nem ao menos perguntaram a Deus se ele os queria servindo como missionários em algum 
lugar.  Seja por medo, seja por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à 
possiblidade de  servir como missionários em uma outra cultura. No mínimo devemos ter 
compaixão pelo mundo inteiro e procurar meios de apoiar missões em nossa igreja local.   

  

Pergunta:  Que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de 
curta duração no ano que vem? 



Equilibrando Sua Vida 39 
“Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não 

conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem.” Ef. 5:15 

Bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos.  As nossas vidas 
devem ser dirigidas pelos cinco propósitos que vimos nestes estudos, e estes devem ser 
mantidos em equilíbrio. Estes propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, 
explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão 
resumidos no Grande Mandamento e na Grande Comissão de Jesus. Essas duas declarações 
resumem todo este livro – os cinco propósitos de Deus. 
Perguntas: 

10. Como um compromisso maior com o Grande Mandamento e com a Grande 
Comissão na parte dos membros afetaria a igreja de hoje em dia? 

11. Será que a maioria dos crentes entende a importância da sua contribuição 
individual?   

❖ “Ame a Deus de todo o seu coração”:  você foi planejado para o prazer de Deus; logo, 
seu propósito é amar a Deus por meio da adoração.  

❖ “Ame ao próximo como a ti mesmo”:  você foi formado para servir; então seu propósito é 
demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. 

❖ “Vão e façam discípulos”: você foi feito para uma missão; então seu propósito é 
compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. 

❖ “Batize-os em...”:  você foi formado para fazer parte da família de Deus; então seu 
propósito é se identificar com sua igreja por meio da comunhão. 

❖ “Ensine-os todas a coisas...”  você foi criado para se tornar semelhante a Cristo então se 
propósito é amadurecer por meio do discipulado. 

04 Atividades Para Viver Uma Vida Com Propósitos: 

➢ Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em um grupo 
pequeno.  A melhor maneira de assimilar as idéias deste livro é discuti-las com outras 
pessoas num ambiente de um grupo pequeno. Provérbios 27:17 

➢ Faça em si mesmo um inspeção espiritual periódica.  A melhor forma de equilibrar os 
cinco propósitos na sua vida é fazer uma avaliação períodica de si mesmo. Deus dá 
grande valor ao hábito da auto-avaliação.  Lamentações 3:40    

➢ Anote seu progresso em um diário.  A melhor forma de consolidar seu progresso no 
cumprimento dos propósitos de Deus para sua vida é manter um diário espiritual. Não se 
trata do registro de acontecimentos, mas de lições de vida que você não gostaria de 
esquecer.  Hebreus 2:1 

➢ Transmite aos outros aquilo que você sabe.  Se você quer continuar crescendo, a 
melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Você provavelmente 
conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe 
essas verdades com as pessoas que você conhece.  I Timóteo 4:6 

  
Pergunta:  Quais das quatro atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os 
cinco propósitos de Deus para minha vida? 



Vivendo Com Propósitos 40 
“Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do 

SENHOR.” Provérbios 19:21 

Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade.  Todo o resto é apenas existir. A 
maioria das pessoas luta com três questões básicas da vida. A primeira é a identidade:  “Quem 
sou eu?” A segunda é a importância: “Significo alguma coisa?” A terceira é impacto: “Qual o meu 
lugar na vida?”  As respostas a todas as três perguntas são encontradas nos cinco propósitos 
que Deus tem para você. 

➢ O que é uma declaração dos propósitos de Deus para sua vida? 
o É uma declaração que resume os propósitos de Deus para sua vida. Você 

afirma com suas próprias palavras seu compromisso com os cinco propósitos de 
Deus para sua vida.  

o É uma declaração que aponta a direção de sua vida.  Colocar seus 
propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo de sua 
vida. 

o É uma declaração que define o “sucesso” para você.  Ela afirma o que você 
acredita ser importante, e não o que o mundo acredita ser importante. Ela 
esclarece seus valores. 

o É uma declaração que esclarece suas funções.  Você terá diferentes funções 
em diferentes etapas da vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles 
são maiores que qualquer função que você possa ter.  

o É uma declaração que expressa sua forma.  Ela reflete a exclusividade  que 
Deus lhe deu.         

➢ As cinco grandes questões da vida para levar em conta ao fazer sua declaração: 
o O que será o centro de minha vida?  Essa é a questão da adoração. Para 

quem você irá viver? Em torno de que você construirá sua vida? Você precisa de 
um centro inabalável. 

o Qual será o caráter de minha vida?  Essa é a questão do discipulado. O que 
tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interssado em quem você é do 
que no que você faz. II Pedro 1:5   

o Qual será a contribuição de minha vida?  Essa é a questão do serviço. Qual 
será seu ministério no corpo de Cristo? Você deve escolher a quem pode ajudar 
melhor, com base na sua vocação.  João 15:16 

o Qual será a mensagem de minha vida?  Essa é a questão de sua missão junto 
aos incrédulos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de 
propósitos. Ele deve incluir seu compromisso de dar seu testemunho aos outros 
sobre o Evangelho.  Filipenses 1:27 

o Qual será a comunidade de minha vida?  Essa é a questão de sua comunhão. 
Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros crentes e sua 
ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar os mandamentos 
recíprocos?   

➢ Deus quer usar você.  Atos 13:36 diz: “Pois Daví [...] serviu aos propósitos de Deus em 
sua geração.”  Este verscículo impactou muito a vida do autor Rick Warren há  cerca de 
30 anos.  Ele assim entendeu como Davi chegou a ser chamado um homem segundo o 
coração de Deus: Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus. 

  
Pergunta:  Quando irei parar para escrever minhas respostas às cinco grandes questões da vida? 
   

  




