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Uma palavrinha explicativa: 
 

Este livreto não é para ser lido como outro qualquer.  
Dedique um tempo por dia para ler e conferir as referências na Bíblia, o tanto que esteja 

sendo proveitoso a você (quanto aguentar) no sentido de rever valores, conceitos, práticas de 
vida, costumes, prioridades.  

Convém ler apenas um capítulo (ou metade, se for longo) por dia.  
São 17 capítulos mas pode demorar mais de um mês pelo conteúdo e por haver vários 
desdobramentos dentro de alguns capítulos.  

Só é colocado uma luz sobre pontos básicos (como, os lanterninhas faziam nos 
cinemas, antigamente. ) 
Só vc pode ‘se sentar’, pegar para si e deixar que o Espírito Santo faça a obra como bem lhe 
parecer. Na medida de sua necessidade.  

Leia-o, de novo, de vez em quando: será novo, cada vez pois (espero) você   terá 
crescido e sua perspectiva da Palavra terá se estendido. Deus o abençoa. 
 

INTRODUÇÃO: Como saber se alguém é cristão verdadeiro? 1 João 2.3-6  
 
Veja se anda como Jesus andou (conhece e quer andar COMO Jesus) 

Vida diária reflete caráter de Jesus     Rm 8.28-29   
Todas as coisas cooperam para formar o caráter de Cristo   em nós.   
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Obs.:  AMOR (ágape) é CARÁTER, e não sentimento. O caráter de Seu Filho que Deus tem 
como propósito formar nos salvos, feitos filhos de Deus 
  > 1 Co 13.4-7 + 1Jo 4.8 + Rm 8.29 + João 1.12  
- Ah!  No grego, há cinco palavras diferentes traduzidas como amor na Bíblia. 
Phileo (amizade) 
Storge (amor pela família)  
Pragma (amor à praticidade, trabalho)   
Eros (amor do casal)  
Ágape (amor incondicional, a qualidade do amor cujas ATITUDES expressam o caráter de 
Deus) ver 1 Co 13.4-7  
 
Reflexão: 
1- Observe-se; qual seu discurso?  Confere com sua vida?  NÂO! 
2- Como são os crentes de sua igreja?  
3- Qual atributo de caráter precisa mais? Mansidão (calar a boca)   
4- Pai, opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade: ser como Jesus. 
      
PRECISA CONHECER JESUS PARA SE PARECER COM ELE 
 

01.  POR QUE ANDAR COMO JESUS ANDOU?  
 

Requer dedicar tempo para se conhecer a Jesus a fim de se parecer com Ele. Nosso cérebro faz 
ficar parecido com o que se passa a vida olhando 
 
1- Parecer com Cristo é nosso Chamado (11.28 30).  
 
Diante da multidão, Jesus faz um chamado geral:    
- Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.  
- Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve   
‘  
 
2- Parecer com Cristo é nossa OBRIGAÇÃO (Mt 11.28-30).  
 
Sabemos, mas só funciona quando o Espírito revela ao coração e agimos: 
   2.1 INDO a Jesus... reconhecer a sua real situação: sobrecarregado, cansado, subjugados 
pelo pecado, por pessoas e situações.      
   2.2 Tomar Seu jugo ... é aceitar Seu senhorio em sua vida   
   2.3 aprender de Jesus: - a ser MANSO:  aceita as situações   
                                         - a ser HUMILDE -  aceitar as pessoas  
                                         - de coração: sem fingimento.  
Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus: 
 -  dei exemplo... como fiz, façais vós também, João 13.15 
 -  tende em vós o mesmo sentimento...  Fp 2.5-9                 1Pe 2.21  
  ‘ Cristo sofreu em vosso lugar dando-vos exemplo   PARA seguirdes...’   
  
3-  Parecer com Cristo é nossa PAIXÃO  
 
Conhecer a Cristo O torna precioso a nós’:  para O conhecer e o poder de sua ressurreição, e a 
comunicação de seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte’   Fp 3.10 
 
4- Parecer com Cristo   é nosso TESTEMUNHO  
 
Os outros conhecem a Cristo olhando para nós. ‘Foram pela primeira vez chamados 
cristãos’ = cristinhos ‘ Atos 11.26  
O temo’ testemunhar   tem a mesma raiz da palavra mártir: que é estar disposto a pagar com a 
vida a mensagem que prega e por sua fé em Jesus.    
Falar sem viver o que prega, escandaliza e afasta as pessoas de Jesus. 
 
5-  Parecer com Cristo   é nosso DESTINO  
 
Rm 8.28-29 predestinou para serem CONFORMES à imagem de seu Filho  
Passa ao mundo a imagem, o modo como Jesus viveu                          
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Obs.: Adão e Eva criados à imagem (física, o corpo que se vê)  
SEMELHANÇA... perdida com a Queda (destituídos, Rm 3.23)  
Sl 8_ que é o homem...?                                        
  Onde Adão falhou, Jesus assumiu (foi o último Adão, 1 Co 15.45) e deu 
continuidade ao plano original de Deus, Hb 2.6-8     
  Enquanto vivos: estamos aprendendo, Ef 4.13 até que todos cheguemos à 
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida 
da estatura da plenitude de Cristo; quando Ele Se manifestar, seremos SEMELHANTES A ELE 
‘1 João 3.2.  
                   Pelos séculos dos séculos, Ap 22.5 
Orar; Deus, opere em mim o querer e o realizar a Sua vontade   Fp 2.13 
 
Reflexão:  1. Quais as cinco razões?  
                 2. Qual chama mais a sua atenção (Por que?)  
     3. Conheceu alguém parecido com Jesus? O que fazia? Como o impactou?  
     4. Deus te a intenção de nos tornar. Rm 8.29  
     5. O que entende por MATURIDADE CRISTÃ?  
ORAR: ‘o que começou a obra em vós, a aperfeiçoará’ Fp 1.6  
              Atitude:   parecido com Jesus_ custe o que custar?    
 

02.  ANDANDO COMO JESUS - EM HUMILDADE  
 
1- Conceito distorcido faz-nos não querer ser humilde: Pensa-se   que ser humilde significa ser 
‘capacho’, inferior, sem dinheiro, bobo,   
                                          -  incapaz de se defender, ‘ameba’_  
 Mas, HUMILDE é quem sabe quem é   de bom e de ruim.  João 13.1-3   
                           é equilibrada aceitação de si mesmo, é ser grato por  
                           Reconhecer que tudo o que tem provém de Deus   
                           E que recebeu graça imerecida. 
 Faz o que lhe foi incumbido de fazer: aceita seu papel, aceita sua missão   
 
2- ATITUDES humildes de Jesus:  
- Não reivindicou ser tratado como sabia merecer... pois Ele era Deus!  
- Não se aproveitou do quem era para exigir tratamento VIP, levar vantagem  
                                 Nem para se eximir do sofrimento, das dificuldades.  
  Em tudo, Jesus foi tentado, como nós, mas sem pecar Hb 4.15 e   Hb 2.17 
’  semelhante aos irmãos...é misericordioso e fiel sumo sacerdote’’ 
 
3- AÇÕES  humildes de Jesus: Ele  não era ‘cheio de Si   
Uma das características de ser o Messias,  eis que vem a ti o teu rei; ele é justo e traz a 
salvação; ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de 
jumenta’    Zc 9.9      
Esvaziou – Se a si mesmo:  ver degraus descendentes  em    Fp 2.7-8  
      - sendo rico se fez pobre por amor de vós’ 2Co 2.8.9   e  Gl 4.4   
Veio como servo,  enviado,   aprendeu a obedecer,  Hb 5.8  
‘ainda que era Filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu’ 
 
A começar de seu nascimento: excluído, discriminado, isolado, sem nenhum recurso material, 
dependente da boa vontade dos outros (o estalajadeiro), perseguido pelo rei, teve de fugir e se 
esconder para sobreviver.   
Por Sua vida no mundo (que fora feito por Ele, João 1.10-11): 
Família pobre (sacrifício ao nascer) filho de carpinteiro, trabalho pesado, 
Submisso aos pais (convivência com irmãos, etc.) Lc 2.51 Anônimo 
                Incompreendido por sua família, Mt 12. 46  
                Considerado irresponsável por não cuida da mãe viúva   
                Contestado pelos que deveriam   saber quem Ele era  
                Mal   julgado, como agindo   ‘por belzebu’  Mt 12.24   
                Desacreditado ...em sua própria cidade, Lc 4.22   Mt 13.57  
                Rejeitado pelos religiosos: para O apedrejar _ João 8.59 e 10.31 
                Expulso _   pelos gadarenos 
Andarilho, sem bens materiais, sustentado por mulheres ricas, Mt 8.20 
 
Por Seu SERVIÇO _ Mt 20.28 veio para servir...dar sua vida...  
Ensino da Palavra, curas, libertação de oprimidos do diabo, alimento  



4 

 

Submete forças da Natureza (livramento), lava os pés aos discípulos Jo 13  
 
Por sua MORTE _ (Ele o autor da Vida, Atos 3.15)   
                               e morte de cruz’ (Fp2.8) infamante:  
                ‘maldito o que for pendurado no madeiro’   Dt 21.23  
Traído, negado, injusta, ilegal humilhado, torturado, extremamente dolorosa  
                
                Como a vida de Jesus impacta a sua vida?                                  
 
APRENDEU A OBEDIÊNCIA PELAS COISAS QUE SOFREU   Hb 5.8 
       
HUMILDE ... 
1-  quanto a Deus, nada mereço de Deus a não ser unido a Cristo, Fp 2.1  
2-  quanto a mim mesmo_ não pense de si além do que convém, Rm 12.3 
3-  quanto aos   outros, Fp 2.3  
     Sujeitando-vos ... (diferente de ser mandão, querer ‘dobrar’ os outros)  
4-  quanto ao corpo de Cristo: unidade acima de opiniões pessoais, Fp 2.2           
   >   ‘sem partidarismo’     Fp 2.14 
 
Humildade resulta do atuar de Deus no íntimo;   
  ’ de fé em fé, com rosto descoberto, somos transformados’ 2Co 3.18 
Ser humilde é impossível à carne: é fruto do Espírito, Gl 5.22-23 
Reflexão pessoal: 
1-  ler com atenção, várias vezes, Fp 2.1-11    
2-  definir HUMILDADE 
3-  Citar ... as atitudes, as ações e o serviço humildes de Jesus   
4 - Relacionar   ser humilde como Jesus vs Conceito atual de auto estima 
5-  Considerar   modos práticos de mostrar humildade  
   -   em sua área de influência  
6-  Como a humildade de Jesus afeta / deveria afetar o Corpo de Cristo? 

 

03.  VIVENDO SUA MISSÃO - COMO JESUS  
 
Imaginem a cena de Jesus com Zaqueu, Lc 19.5  
Cada detalhe da vida de Jesus (trajeto, com quem falar, o que fazer, o que dizer) era escolhido 
cuidadosamente em função da MISSÃO para a qual Deus o enviara.:   não a Minha vontade, 
mas a dAquele que me enviou’ ...‘ não julgo de mim mesmo.  Como ouço, julgo ...’  Jo 5.30 
  ‘ Faço sempre o que lhe agrada’   João 8.29  
 
Encontro com Jesus transforma  
 
‘ A benignidade de Deus te conduz ao arrependimento’ Rm 2.4  
  ‘ Não é a minha palavra como   fogo, diz o Senhor, Jr 23.29 
 _ e como um martelo que esmiúça a pedra? 
  ‘ Os montes, como cerca, se derretem na presença do Senhor,  
 _ na presença do Senhor de toda a terra’   Sl 97.5 
# ORAR _ como carecemos da presença de Jesus (a Palavra de Deus)  
Atuando nos corações para que haja real transformação de vida.  
 
Cada detalhe da vida, especialmente da última semana de Jesus tinha significado expresso de 
conduzi-lO à cruz: - por ser o exato momento de Deus para que tal acontecesse.  
 
Então Jesus disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim; pois está escrito: Ferirei o 
pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão’ (Mt 26.31 > Zc 13.7).  
Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com 
os lábios; o seu coração, porém, está longe de mim’ (Mc 7.6)  
‘ Importa que se cumpra em mim isto que está escrito: ‘E com os malfeitores foi contado’.    
      Lc 22.37  
‘ São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se 
cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos.’  
      Lc  24.44 
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O propósito de Sua existência foi cumprir a missão: 
1-   estabelecida desde a fundação do mundo, Ap 19.3   Hb 10.7  
2-   definida desde à Sua concepção: Mt 1.21 seu nome: Jesus salvará...’  

a) Cumprida desde criança, Lc 2.49 ‘me cumpria estar ...’ no Templo 
b) Declarada aos que O ouviam, Mt 5.17 vim para cumprir... 
c) Era o que O satisfazia e O movia: minha comida ... ’  João 4.34    
d) Bem definida: servir e dar a vida ‘em resgate de muitos ‘ Mt 20.28 

  -  para isto vim...  João 12.27-28    
e) No tempo de Deus:  era necessário seguir para Jerusalém ... 
f) Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos ser necessário que 

ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais 
sacerdotes, e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. ’  
  Lc 24.44 

g) Mesmo na agonia: diante de Pilatos, para isto nasci...  João 18.37  
h) Até ao fim, nos mínimos detalhes: ver palavras da cruz: 

             - Está consumado!   João 19.30, e 17.4  
 Mesmo depois de Sua assunção ficou bem claro 
   -  o motivo de sua vinda: para resgatar   Gl 4.4-5 
   -  a finalidade de sua vinda: semelhante aos irmãos...  
   - Sacerdote, Hb 2.17 
                                        Sem pecado ...socorrer aos tentados...  Hb 2.18  
 Jesus ‘passa o bastão’ aos discípulos:  

1-  durante Seu ministério:   a evidente intenção do discipulado, João 17.18   
2-    pouco antes da cruz:  ‘como o Pai me enviou, vos envio...’ João 20.21  
3-   ao voltar para o Pai:  ‘sereis Minhas testemunhas... ‘ Atos 1.8, Mt 28.28 

     Ressurreto, bem claramente expressa aos discípulos o Seu envio, sob Sua 
 autoridade: ‘ toda a autoridade Me foi dada no céu e na Terra ����  IDE’  
 
1- Paulo definiu sua atuação: 

1-   amor de Cristo nos constrange (a evangelizar) 2Co 5.14  
2-   somos embaixadores de Cristo’ 2Co 5.10  
3-   é obrigação   ‘...ai de mim se não pregar...’   1Co 9.16    

 
2- Pedro explica   
‘ vós sois geração eleita, sacerdócio real, [nação santa, povo adquirido, para proclamar as 
grandezas de Deus   que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz ‘ 1Pe 2.9  
Onde quer que estejamos...    Onde quer que o Senhor nos colocar:  
    > ‘que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados  
         - no meio de uma geração corrupta e [perversa], entre a qual   
         - resplandeceis como luminares no mundo ‘  Fp 2.15 
 
3-  A prioridade em sua vida:  ‘ANTES...    
    - Santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; é a condição  
        - Estar sempre preparados para responder ...             É a qualificação  
-  com mansidão e temor. É a atitude (não como ‘donos da verdade’)  
-  a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós; 
 
ORAR:  que o Senhor nos abra os olhos para vermos em cada pessoa que atravessar o nosso 
caminho, alguém por quem Cristo morreu.  E que vai para o inferno, se não aceitar Jesus como 
Senhor e Salvador.  
  
Que o Senhor nos faça transparentes (que minha natureza decaída não embace a obra de Deus 
em mim) para refletir Jesus (como a lua reflete a luz do sol quando não há nada no meio)  
              Orar: que Deus conceda que vão a Jesus, pois:    Jo 6.65   
            ‘  ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido’   
 
REFLEXÃO:  
1- Copiar a declaração da missão de Jesus:     Lc 19.10 
      ‘o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido’  
2-  a missão de Jesus: projeto pessoal   ou designação?  Mt 1.21. 
    ‘.chamarás JESUS:  porque ele salvará o seu povo dos seus pecados’  
   ‘Eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que me deste para fazer’ Jo 17.4 
3- Quão ciente estava    Jesus quanto à sua missão?  
     > copiar Lc 2.49-50 e 4.16-21, JOÃO 4.34   Mt 16.21-23 e João 19.30  
4- Como esse ‘estar ciente’   afetou a missão de Jesus?  
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                        João 12.23-28 + Mt 2.36-42   +João 18.36-37  
5- A responsabilidade de dar continuidade à missão de Jesus é nossa, ou nos foi outorgada?   
João 20.21 e   Mt 28.18-20 
6- Anote 3 pessoas a quem se propõe a orar e a falar de Jesus   -x-            
 

04.  VIVENDO A FRAGILIDADE DA VIDA - COMO JESUS   
 
 Depois de um dia cansativo, Jesus dormia no barco:  
- a tempestade não O acorda, mas aos discípulos, apavorados, SIM.  
 Despertado pelos discípulos, Jesus Se levanta e ordena:  aquietai-vos... Mt 8.27. Quem 
é este que até o vento e o mar lhe obedecem?  
Jesus era Deus (João 1.1-3) encarnado ‘unigênito do Pai’ João 1.14   
                                                                       Único em sua concepção,  
O último Adão (nunca mais haverá um homem sem ser pecador)  
             o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente;  
             o último Adão, espírito vivificante’ 1Co 15.45 
             Estudo à parte: Jesus Deus...  Jesus ‘último Adão’   pg 47 a 49  
 
O   QUE A PERFEITA HUMANIDADE DE JESUS NOS ENSINA?  
 
4.1-Por ser homem sem pecado, Ele foi aceito como nosso Substituto e podemos ficar 
isentos da condenação de pecadores   e sermos salvos de uma existência separada de Deus: 
nesta vida e por toda a eternidade.  ‘Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação; que Cristo 
 Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal’ 1Tm 1.15 
 
4.2- Não é pelo fato de sermos filhos de Deus que estamos isentos das eventualidades da 
vida na Terra. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis 
tribulações; tende bom ânimo, eu   venci o mundo (João 16.33)  
 Jesus, ‘quando injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas 
entregava-se àquele que julga justamente ’ 1Pe 2.23 
 
 Paulo, fiel servo de Cristo, nem por isso deixou de passar por privações e injustiças...  
(Pelo contrário: passou por elas exatamente por ser   fiel a Deus) -em açoites, em prisões, em 
tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, (2Co 6.5) - ‘são ministros de Cristo? Falo como 
fora de mim, eu ainda mais; em trabalhos muito mais; em prisões muito mais; em açoites sem 
medida; em perigo de morte muitas vezes; _ 2Co 11.23-24  
 -  dos judeus cinco vezes recebi quarenta açoites menos um. 
Paulo, também:  
  - teve de aprender ‘ a estar contente em toda e qualquer situação’ 
  - ‘ já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre’ 
                                                 ‘ com o que tenho’    Fp 4.11 
 
4.3- Jesus viveu entre pecadores em santa humanidade    Jo 17.18 
  ‘Assim como tu me enviaste ao mundo, também Eu os enviarei ... 
 Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio.  
 
 Temos de viver entre os homens como filhos de Deus exatamente por sermos filhos 
de Deus: 
  i) como SAL _ detém a corrupção, Mt 5.14-16   
                 como LUZ – esclarece sobre a verdade / denuncia o engano; 
                     
    ii) tendo... procedimento exemplar (correto) entre os gentios, para que naquilo em 
que falam mal de vós, como de malfeitores, observando vossas boas obras, glorifiquem a Deus 
no dia da visitação. (3.16) tendo uma boa consciência, para que, no que falam mal de vós, 
fiquem confundidos os que vituperam vosso bom procedimento em Cristo.  1Pe 2.12 
 
  iii)   indo ao encontro das necessidades humanas: mostra o amor de Deus _ 
suprindo, consolando, ensinando, admoestando  
 
  > Viver como Jesus é o que diferencia religiosos dos verdadeiros cristãos:  
   ‘Quando Te vimos...? Quando fizestes a um destes pequeninos’ Mt 25.37 e 44 
ORAR: abre-nos os olhos, faça-nos ver (perceber) as necessidades dos que nos rodeiam e  
dá-nos da Tua graça e suprimento do Espírito para levar-lhes JESUS.  
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Reflexão:       
1- João 1.1-14   
2- Jesus antes de sua concepção Is 6.1-4 /Santidade mais glória e majestade mais adoração, 
unidade da trindade. 
3 - O que impressiona na vida de Jesus antes e depois de encarnado?  
4 - Por que precisou vir como homem (encarnado?)  Hb 2.14  
5 - Que ministérios de misericórdia você poderia exercer?  
6 - Que ações de evangelismo   estão ao seu alcance fazer?   
7-  ORAR: dispor-se: que eu veja-obedeça a quem falar de Jesus HOJE! 
 

05.  ANDANDO EM SANTIDADE -  COMO JESUS  
 
Definição de santos: ’ fizeram com Deus pacto com sacrifício ‘Sl 50.5  
 
Jesus disse:  ‘este é o Meu sangue... do novo pacto...’  Mt 26.  28 
Santidade é o caráter de Deus (absolutamente separado de todo o mal)  
Santificação é processo iniciado na conversão, dura toda a vida, Rm 2.1-2 ‘apresentai vossos 
corpos (símbolo de humanidade). 
 -Transformai-vos pela renovação da vossa mente. 
‘Todos nós   ...  (Nenhum cristão está isento desta diretriz)  
Com rosto descoberto (sem nada escondido, sem disfarce, sem máscaras).  
 - Refletindo como espelho a glória do Senhor (= a lua reflete a luz do sol)   
 - somos transformados (não é obra da carne, Ele nos transforma Ez 36.26)  
 - de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.    
 - Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito,  
 - Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo’     2Co 3.18                       
Santificação é separar-se do pecado, separar-se para Deus. 
 
 Note que Jesus, como homem, mesmo sem ser da raça de pecadores, precisou esperar 
a unção (o poder capacitador = dinamus) do Espírito para iniciar Seu ministério,  
 Sua missão de trazer Deus aos homens.  
  
A UNÇÃO HABILITA para o MINISTÉRIO PÚBLICO: 
 
1- Batismo de Jesus, Lc 3.22 (experiência pessoal com Deus)  

 1.1 identificação de Jesus com a Humanidade pecadora 
 1.2 reconhecimento público do Pai de Jesus ser o filho de Deus amado 
 1.3 envia a Jesus o Espírito Santo:   cheio do Espírito Santo  

 
A UNÇÃO HABILITA PARA VENCERMOS NAS TENTAÇÕES:    
 
      Jesus foi levado ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lc 4   
Onde Eva caiu, Gn 3 - Jesus venceu, Lc 4 - nós temos de vigiar, 1Jo 2.15 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Algumas considerações sobre:   
 
> TIPOS DE TENTAÇÃO                pg 58 
1- Cobiça: quer ter para si: mais do que os outros, ter muito: ganância          
    Concupiscência dos olhos Eva: ‘vendo a mulher ‘ Gn 3  
                                   A Jesus, mostrou todos os reinos do mundo’ Lc 4  
2- Egoísmo:  querer satisfazer desejos carnais que lhe dão prazer   pg 56  
    Concupiscência da carne:   Eva:  boa para comer Gn 3                                     
                                                    Jesus: tendo fome... Lc 4  
3- Recohecimento: obter aplauso, admiração dos outros, pg 59 
    Soberba da vida: ‘ boa para dar entendimento (saber mais, ser igual a Deus)  
    A Jesus: ‘se vc é Filho de Deus’ ...ter o reconhecimento público.  
                                                         -  sem passar pela cruz. 
 > ESTRATÉGIA DA VITÓRIA DE JESUS: _ está escrito Lc 4.3  
    A Palavra, a espada do Espírito Ef 6  
1- Jesus é o grande vencedor que nos conduz em vitória   pg 60 
  - Tentado em todas as coisas, sem pecado...’ Hb 4.15       
  - ‘pode socorrer os que são tentados’    Hb 2.18  
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A BOA NOTÍCIA é que nós NÃO PRECISAMOS SER DERROTADOS! 
‘Somos mais que vencedores por meio dAquele que nos amou’ Rm 8.37 
 >EM TESE, ESTAMOS LIVRES DA SERVIDÃO DO PECADO.  
 
2- Na prática, precisamos estar vigilantes, 1Pe 5.5- 11   
 Pedro deixa um documento com instrução para as gerações seguintes:  
             2.1 - sede sujeitos: os mais moços... aos mais velhos.  
             2.2 - Cingi-vos de humildade: todos, uns para com os outros 
 (P) Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes,1Pe 5.6   
             2.3 - Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus 
                     - a seu tempo vos exalte; 

2.4 - Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, 1 Pe 5.7 
 (P)  porque (fé) ele tem cuidado de vós’   

2.5 - Sede sóbrios: é manter a mente no pleno uso de suas faculdades  
2.6 -  vigiai (1 Pe 5.8) alerta, ‘vê o mal de se esconde’   Pv 22 

Motivo: O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor,  
       - rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar; 
2.7-  Resisti, firmes na fé, ao diabo: sabendo que os mesmos sofrimentos 
      (não é só você!) _estão-se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. 

  (~) E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna  
                                     - glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, 
           Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. ’ 1Pe 5.11   
           A ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. 
Precisamos ‘vestir’ o equipamento proposto / provido por Deus, Ef 6.10 -20  
Houve uma progressão de crescimento anterior até chegar nesse ponto:  
 
3 - Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 
 > Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Ef 6.11        
              _ para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; 
(P)  não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas   Ef 6.12     
             e sim contra principados, potestades, contra príncipes do mundo destas trevas, contras 
hostes espirituais da iniqüidade nas regiões celestes. 

 > tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau  
                         - e, havendo feito tudo, permanecer firmes’   Ef 6.13  

> estai, pois, firmes, Ef 6.14 > Atitudes que geram firmeza:           
 3.1- cingidos os vossos lombos com a verdade,  
 3.2- vestida a couraça da justiça, 
 3.3- calçando os pés com a preparação do evangelho da paz,Ef Ef 6.15    
 3.4-  tomando, sobretudo, o escudo da fé, Ef 6.16     
       - com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno. 
 3.5 - O capacete da salvação, e   Ef 6.17   
       - a espada do Espírito, que é a palavra de Deus’ Ef 6.17   
 3.6 - Orando em todo tempo no Espírito com toda oração e súplica 
                                                          e, para o mesmo fim, Ef 6.18 
 3.7-- vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, 

Ef 6.19-20 e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para, com 
intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho...’ 
 
REFLEXÃO:  
1- DIZER com suas palavras:   qual é a essência da santidade. 
2- Dê exemplos de tentação para desviar da vontade de Deus, fazer pecar   
3- Quando somos mais vulneráveis?  
4- Como a vitória de Jesus o impacta, 

                                        -  no modo como você responde às tentações?     
5- Que armas você usa   para resistir às seduções do inimigo?  
                                      Rm 6.11-14 +Ef 6.10-18 + Tg 4.7 + 1Pe 5.8-9 
6-  E SE CAIR? Há esperança:    Pv 28.13   1 João 1.9 > confessar (Sl 25, 32 e 51)  
 ‘Ainda que caia, não ficará prostrado: o Senhor lhe segura a mão’ Sl 37.24   
  ‘ sete vezes cai o justo, e se levanta’. Pv 24.16-18    
    (mas os ímpios são derribados pela calamidade). 
 Quando cair o teu inimigo, não te alegres, Pv 24.17 -18          
 e quando tropeçar, não se regozije o teu coração; 
            > para que (P) o Senhor não o veja, e isso seja mau aos seus olhos, 
             - E desvie dele, a sua ira. 
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ORAR: falar para Deus sobre seu desejo de ser perdoado e viver vida santa 
                                                                      Ef 6. 18 e Hb 3.12-14   
Obs.:  Ajuda mútua:  muito importante na / vitória contra o pecado,   
Cheguemos com confiança ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça, a fim de 
sermos socorridos no momento oportuno, Hb 4.16 
‘Todo aquele é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar; Sl 32.6   
                        _ no trasbordar de muitas águas, estas e ele não chegarão. 
 
7- CONSIDERE como Jesus ensinou a orar prevenindo situações:  
                           Disse:  ROGAI ... para que envie obreiros... Lc 10.2 e Mt 24.20 
                           ORAI para que vossa fuga não se dê nem no sábado, nem no inverno’                  
                           E a Pedro: -‘ Eu roguei por ti para que tua não fé não desfaleça’, Lc 22.32  
 

06.  ACEITANDO OS OUTROS -_COMO JESUS  
 
���� DIVERSIDADE ENTRE OS DISCÍPULOS:  

                                      pg 63  
1-Pedro: extrovertido, fanfarrão.    
2-André: introvertido, compenetrado.  
3- e 4: Tiago e João: filhos do trovão: ‘façamos cair fogo do céu...’ 
5- O Zelote: fanático da oposição ao governo  
6- Levi, coletor de impostos (odiado por todos)  
7-JUDAS: o que tinha a bolsa (lidava com o dinheiro)  
8- Tomé, o incrédulo _E os outros quatro?  1/3 deles eram anônimos!  
  - Mas estarão assentados nas cadeiras especiais dos anciãos, no céu   
  * 24 anciãos (12 do VT e 12 do NT) Ap 4.4,10 5.8, 11.16, 19.4 
Obs.: não se importe se sua vida parece insignificante e ‘apagada’ ...o que vale mesmo é  
 
���� UNIDADE NA DIVERSIDADE:  

 
Que todos sejam um; 
 
Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para que o mundo creia...’ ‘_que também 
eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste’            João 17.21   
 
���� DIVERSIDADE NO CORPO DE CRISTO:  

 
  - Muitos membros, UM só corpo 1Co 12.12 e 25 
Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos [membros, e todos os membros do corpo, 
embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. ... ‘que não haja divisão no corpo, 
mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros’ 1Co 12.25.     
 
���� DIVERSIDADE NAS IGREJAS LOCAIS     
 
1. Desde o início... (NT): conservadores vs progressistas   pg 65 
         . Romanos 14 e 15 (convicções) discursos, idolatrias, imoralidades, 
         . Coríntios (costumes) e preferências de lideranças,  
         . Gálatas:  judaizantes e libertinos    
           Filipenses 4.2:  Opiniões, posturas pessoais: Síntique e Evódia  
 
2. SOLUÇÃO: ater-se aos pontos em comum:  

    A -  eram convertidos,  
    B -  terem a intenção de agradar a Deus, Rm 14.4- +,13 e 10 
    C -  cientes de que cada um dará contas de si mesmo a Deus. 10-12  

 
3.  ATITUDE:  ter mente aberta, diante do Senhor: 
                  A - buscar a instrução e a vontade de Deus   

     B - CONSIDERAR (o que foi apresentado ao padrão da Palavra)  
                        _ o Senhor dará entendimento em tudo’.  2 Tm 2.7  
     C - Submeter-se a Deus:  seja feita a Tua vontade...  
                        -  atitude básica do verdadeiro cristão.        

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIFERENÇAS e DIVERGÊNCIAS são INEVITÁVEIS - Fp 3.15-16  
 
1- Há naturais DIFERENÇAS de temperamento, educação, status e valores 
2- Também, nem todos estão no mesmo nível de conhecimento de Deus:  necessitais que  
    se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais  
    que precisais de leite, e não de alimento sólido’. 1Co 12.25                                
 
3- E nem todos têm a mesma maturidade espiritual:  1Co 3.1 e 3  
   ‘E eu, irmãos não vos pude falar como a espirituais, mas como a [carnais], como a   
    criancinhas em Cristo, 3- porquanto ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja e  
    contendas, não sois porventura carnais, e não estais andando segundo os homens?  ‘                   
> ‘Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito,  
    vós que sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; 
   -e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado ’ Gl 6.1 
 
O QUE FAZER?  RESOLVENDO DIFERENÇAS E DIVERGÊNCIAS  
 
����   ACEITEM-SE UNS AOS OUTROS (mutuamente) - pg  67  
      ‘Quem come > não despreze a quem não come; e  
     - quem não come > não julgue a quem come; pois Deus o acolheu‘       
Portanto não nos julguemos mais uns aos outros; Rm 14.13   
antes (indica prioridade) seja o vosso propósito (você) não pôr tropeço ou escândalo ao vosso 
irmão’.   
�  Paulo admitiu haver alguns fracos na fé, cheios de escrúpulos... ‘ ao que é fraco na fé, 
acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos’ r 
 
���� Não disse que eles deveriam chegar a um acordo mas que parassem de julgar ..   
 
 A responsabilidade de julgar é do próprio Deus - pg 67, ‘Mas tu, por que julgas teu irmão? 
Ou... por que desprezas teu irmão?  Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de 
Deus ‘   Rm 14.10. 
  # Há coisas que dependem da consciência de cada um, Rm 14.23  
   ‘ aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque o que faz não provém da fé; -  e    
tudo o que não provém da fé é pecado ‘ (P)  
 
����  Paulo exorta a focar no que edifica: ‘sigamos as coisas que servem para a paz e as que 
contribuem para a edificação mútua’ Rm 14.19 
����  Em vez de fixar-se no que ACHAM (agradar a si mesmos) Rm 15.1    
   - nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, 
   - e não agradar a nós mesmos 
 
���� Orienta a que, apesar das diferenças, vivam em paz na MESMA congregação, 
admitindo ser AMBOS seguidores de Jesus  
   ‘ O Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, 
segundo Cristo Jesus. - Para que unânimes, e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo’ Rm 15.5-6    
 
���� Tudo se   resolve ACOLHENDO (como num abraço) uns aos outros:      ‘ recebei-vos uns 
aos outros, como também Cristo nos recebeu, para glória de Deus’   Rm 15.7      
 
Jesus, nossa MOTIVAÇÃO e MODELO, orou para ‘aceitar uns aos outros’  
   
1-  MOTIVAÇÃO   Rm 14.20-22  
  
     Jesus morreu por todos e aceita a todos sem discriminar ninguém  
   - quem somos nós para rejeitar alguém por quem Cristo morreu? ’ 
   ‘ Se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor.  
     Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. 
    ‘Não destruas por causa da comida a obra de Deus.  
     Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer 
  .- Bom  é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece.  
  - A fé que tens, >guarda-a contigo mesmo > diante de Deus’   
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2- MODELO      Rm 15.7   ( grifo nosso)  
 
   ‘        Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para glória de Deus’             
            Jesus aceitou a todos mesmo a ralé: mulheres, crianças, coletores de impostos,  
            prostitutas, Veio o Filho do homem, comendo e bebendo e dizem:     Mt 11.19  
            Eis aí um comilão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores. ...’  
           ‘Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou’.  1Jo 2.6 
 
 3-  A ORAÇÃO DE JESUS, João 17.11 e 21- 2 
 
           ‘Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles [sejam] um, assim como nós’ 
 (v11)... que todos sejam  um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles 
sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste (22) E eu lhes dei a glória que a 
mim me deste, para que sejam um, como nós somos um’.  
 

 Conclui: RESULTADOS da UNIDADE,  Jo 13.35 
 I) protege   ii) glorifica o nome de Deus   iii)  atrai o mundo a Jesus Jo 13.35 
 
REFLEXÃO: 
 
1- Ler Rm 14.1 até 15.7: quais algumas das diferenças da igreja de Roma?  
2- Cite alguma (s) diversidades em sua igreja  
3- Citar ‘questões discutíveis ’ pela igreja atual no Brasil   
4- De que modo focar na aceitação de Cristo sem discriminar pode   
  - impactar nossa prontidão em aceitar outros diferentes de nós? 
5- Como a união (ou desunião) da sua igreja está impactando o testemunho no seu bairro?   
 > Ler   João 17.20-23     Ef 2.15-16     Efésios 3. 10-11 
6- Qual sua responsabilidade em aumentar a unidade em sua igreja?  
    O que pode fazer?  Ex: acolher um ‘ diferente’ _ ou  
  - tomar iniciativa para ultrapassar barreiras      
7- Escrever oração para haver unidade em sua igreja, cf Romanos 15.5- 7 
 

 
07.  COMPADECENDO-SE - COMO JESUS  
 
 João Batista, arauto do rei Jesus pregou o Reino de Deus: Lc 3.16 respondeu João 
a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do 
que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas; Ele vos batizará no Espírito 
Santo e em fogo.17 A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira, e recolher o trigo ao 
seu celeiro; mas queimará a palha em fogo (isso ocorrerá no milênio) Jesus, como Messias 
Salvador / Sofredor,   
                   
  Veio trazer compaixão aos homens, Isaías 35.5-6 61.1  
‘não quebra cana trilhada, não apaga a torcida que fumega’ Mt 12.20 

 Argüído pelos discípulos de João:   - és tu...ou havemos de esperar outro?  (Mt 11.3) 
Jesus faz uma série de milagres que demonstram ser ele o Messias conforme dito na Palavra: ‘ 
os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão (Is 35.5)   O 
Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas 
aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e 
a abertura de prisão aos presos’ Is 61.1>Mt 11.4-6  
 
# Jesus não combateu os erros das instituições civis ou religiosas:  veio para as pessoas.  Em 
Sua segundo vinda, para implantar o Milênio, 
  - Então, sim, Jesus julgará as Nações. Ap 19    
 
COMPAIXÃO DE JESUS ILUSTRADA:   
 
 Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça 
triunfar o juízo, Mt 12.20 
  A cana trilhada, não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega; em verdade trará a 
justiça’     Is 42.3 
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 A dois cegos no caminho... ‘Jesus, movido de compaixão. Mt 20.34  
A viúva de Naim perde seu único filho: 
           ‘ Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, Lc 7.13 
Os rejeitados pela sociedade:  perguntavam aos discípulos: ‘ Por que come o vosso Mestre 
com publicanos e pecadores? ‘ Mt 9.11 e 13 
 Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifícios. 
 Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores (ao arrependimento). 
Prostitutas, Lc 7.36-50_ Crianças, Mc 10.13-16 _  
Leprosos:  Jesus, profundamente condoído... tocou-o.…’  Mc 1.40-45 
À multidão perdida:  compadeceu-se delas Mt 9.36, 9.35-38 e 23.37                                                         
          - Rogai que envie obreiros para a seara   
Ao jovem rico: ‘fitando-o o amou, Mc 10.21    / À samaritana, João 4.7-42 
 
O CUSTO DA COMPAIXÃO 
 Cansava-Se: gastava energia, doava-Se                                      
 MÁ Reputação: come com pecadores  
Deu sua a própria vida na cruz: morte desonrosa e flageladora por compaixão da Humanidade 
perdida. 
 E a nossa compaixão? Podemos dizer como Paulo aos filipenses? Fp 1.8 ‘Deus me é 
testemunha das saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus’ / ele não se 
envergonha de lhes chamar irmãos’   Hb 2.11 
Temos vergonha de ficar perto de pessoas maltrapilhas? Ou necessitadas?  
            ‘Quando te vimos... com fome...forasteiro...nu...enfermo ou preso…sempre que o fizestes 
a um destes meus pequeninos ‘ Mt 25.31-40   
 
 
REFLEXÃO: 
1-  cite sua história preferida sobre a compaixão de Jesus e diga por que?  
2-  o que custou a Jesus   sua compaixão? 
3-  relate alguém que tenha mostrado compaixão a você em tempos difíceis 
4-  sugira ministérios de misericórdia que sua igreja poderia exercer  
5-  cite alguns ministérios de evangelismo de compaixão  
6-  a quem Deus lembra de você para demonstrar compaixão?   
7-  ler em voz alta Mt 25.31-40: deixe esta passagem instruir seu coração enquanto você pede a 
Deus que o faça compadecido como Jesus o foi. 

 

08.  SOFRENDO - COMO JESUS - ISAÍAS 53.3 -6  
   

 ‘Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e experimentado nos 
sofrimentos (sabe o que é padecer) e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 
desprezado, e não fizemos dele caso algum. 
 
FÌSICO _  fome, sede, cansaço, flagelo e crucificação. 
EMOCIONAL – rejeição:   ‘os seus não o receberam ‘ João 1.11 
                          abandono_ ‘ já não andavam com ele’, João 6.66 
                          Incompreensão, ‘nem seus irmãos criam nele ‘ João 7.5 
                          Traído _ Judas, que o traía, Mt 26.25 
                          Negado: Mas Pedro o negou Lc 22.57 
                          Acusado injustamente:  ... se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por 
   fim compareceram duas...’ Mt 26.60 
ESPIRITUAL__ impossível compreendermos a extensão do sofrimento espiritual de Jesus: 
Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos 
justiça de Deus’   2Co 5.21 
 
 1- COMO JESUS REAGIU AO SOFRIMENTO? 
 
 ‘... para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos 
exemplo, para que sigais as suas pisadas. - Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se 
achou engano; 
             > sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava,    
   ‘Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem’   Rm 12.17-21  
             > mas entregava-se àquele que julga justamente’ 1Pe 2.21-23 

   Pela fé em Deus: ‘ Minha é a vingança, eu retribuirei ‘ Hb 10.30 
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 > focado na recompensa: Jesus, ‘ pelo gozo que lhe está proposto, [suportou] a    
   cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus’ Hb 12.2 

     
2-  COMO NÓS REAGIMOS AO SOFRIMENTO?   
 
                Aprendendo a escrever, a professora escrevia uma palavra na lousa que o aluno    
                deveria copiar cuidadosamente: era preciso aprender a delinear.    
                Essa é a idéia de modelo de Jesus  
 
3-  COMO SER CAPAZ DE REAGIR AO SOFRIMENTO COMO JESUS?   
 
               > entregando o sofrimento e a si mesmo a Deus 1 Pedro 4.12-14 e 19 
               > tendo fé na intervenção, presença e socorro de Deus     

  > Firme nas promessas (precisa conhecê-las, ler a Bíblia) 
Obs:  Na paz se prepara a guerra: leia a Bíblia e ‘colecione’  
Anotando-as em caderno com índice alfabético fica fácil achar ao precisar 
 
REFLEXÃO 
1-  Que aspectos de Jesus ‘que sabe o que é padecer’ _ tocaram você? 
2   Dê exemplo de sofrimento devido escolhas pecaminosas. 
3-  Exemplifique sofrimentos sem que houve falta alguma de nossa parte 
4-  Quais respostas são aceitáveis quando o cristão sofre?  
5-  Por que, ao sofrer, relutamos em nos entregar ao julga justamente? 
6-  COMO(?) nossa dor contribui para crescermos na confiança em Deus ... 
7-  Pense em um sofrimento de seu próprio coração:  
                 - fale com Deus abertamente sobre isso  
                 - Peça que o ajude a entregar-Lhe tal sofrimento   1Pe 5.7  
‘lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós’ 
 

09.  PERSEVERANDO - COMO JESUS  
 
 Por causa de Jesus, Paulo abre mão de status e boa vida para ser pregador itinerante, 
perseguido como cristão, até acabar na prisão em Roma: o que ele diz disso? ‘ Quanto a mim, 
já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo.  Combati o 
bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.  Desde agora, a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também 
a todos os que amarem a sua vinda. ’  2Tm 4.6-7   
  -  Sofrimentos de Paulo, > LER  2 Co 11.23-29  
 # Não são palavras de lamento ou derrota, mas de serena confiança em Deus e plena 
vitória. 
 
���� TODO CRISTÃO É CHAMADO A PERSEVERAR:  Hb 12.1-4  

 
‘...nós também... rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, 

 
1- Deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia,   
2- Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,  
3- olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo 
que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à 
direita do trono de Deus.3 Considerai, pois aquele que suportou tal contradição dos 
pecadores contra si mesmo, para que ... não vos canseis, desfalecendo em vossas 
almas. 
4 Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado 
 

���� CORRER A CARREIRA PROPOSTA 
 
ONDE?  1º, no percurso certo: O CAMINHO é JESUS_ João 14.6  
                                                   - o único meio de acesso a Deus  

      1-  Entra pela porta estreita; larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e       
                      muitos são os que entram por ela   ’ Mt 7.13                   
    2-  Anda com Deus pela fé em Jesus, Autor e Consumador da fé’ Hb 12.2      
    3-  Corre com perseverança: mantém a decisão e a determinação de seguir na carreira 
proposta.  
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���� COMO?  
‘Desembaraçando-nos de todo peso, Hb 12 
 # Livre do excesso de ‘bagagem’: maus hábitos, prioridades erradas, amor ao dinheiro 

     E pecado... (falta de fé, e todos os outros) que tenazmente nos assediam   
>   QUANDO? Até o fim: ‘ quem perseverar até o fim será salvo’ Mt 10.22  
     há recompensa:  ‘ao vencedor darei ...’  Ap 2 e 3 

 Como a Palavra nos encoraja nessa maratona da vida?  
 A Palavra dá firmeza à fé terreno sólido onde edificamos a vida cristã. 
 Andamos não pelo que vemos, nem pelo que sentimos. 
  

���� A PERSEVERANÇA DOS SANTOS  
 
1-  Nuvem de testemunhas, os heróis da fé, citadas em Hb 11   

Deixam exemplo e apelo em Hb 12.1, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão 
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos 
rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, 
 

2- Jesus: o maior exemplo de perseverança  
A carreira de Jesus foi única_ ninguém poderia tê-la trilhado, só Jesus, mesmo, foi capaz e    
suficiente para vivê-la: por isso Ele veio; João 12.27 
 - A morte de Jesus: a cruz, era torturante, além de vergonhosa, Dt 21.23  
             - pendurado no madeiro é maldito de Deus   
 - O juízo de Deus sobre Jesus levando sobre Si o pecado da Humanidade  
             - é inimaginável, Is 53.4-7   
 
� Hb 12.2 fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé o qual, pelo gozo que 
lhe está proposto, suportou a cruz... Termina com grito de vitória: - está consumado’, 
João 19.30. 
Jesus poderia ter desistido em várias ocasiões:  
    - na tentação no deserto, Mt 4 
     - ao ser rejeitado e quase morto em Nazaré, Lc 4.29   
     - no Jardim do Gertsêmani, Lc 22.42_ mas não o fez, ALELUIA! 
Jesus orou: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer’  
Jo 17.4; 
 

3-  Nosso comprometimento em perseverar, Hb  
Considerai, pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo  
             > para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas 
> Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado; 

  ����  Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem ‘ 2Ts 3.13 
 
REFLEXÃO: 
1- Citar idéias práticas para ter sempre em vista o alvo de completar a carreira na maratona da   
vida cristã. 
2- Considera as ‘bugigangas’ da vida que o fazem lerdo na corrida proposta                  
    Excesso de bagagem dos maus hábitos, prioridades erradas, pecados   
    O que Deus espera que façamos com elas? R_ desembaraçando-nos...  
3- Em algum irmão  ou  em hipótese:  
 -  citar indicadores de falta em perseverar na vida cristã  
����  ler Hb 3.12-15  Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração 
de incredulidade, para se apartar do Deus vivo;.13 antes exortai-vos uns aos outros todos os 
dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano 
do pecado;   14 porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme 
até o fim a nossa confiança inicial; .15 enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais os vossos corações, como na provocação    
4- Em seu  preferido personagem bíblico perseverante: o que, nele, encoraja você a perseverar?   
5- Como as igrejas poderiam encorajar mais dando visão de longo alcance; 
� Até o fim: qual maratona   
6- Em tempo especial com Deus, pergunte o que impede você:  empecilhos ou pecados que 
atravancam seu progresso espiritual.  
7- Peça ajuda para se livrar deles a fim de não se cansar, nem desmaiar. 
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10. PRATICANDO A PACIÊNCIA - COMO JESUS      
 
Saulo era ferrenho e impiedoso perseguidor dos cristãos 
     Atos 8.1- 3, 9.1-2 e 26.9-11   1Tm 1.13      At 26.15-18 
Jesus lhe aparece, não para esmagá-lo ‘ qual barata’, mas para fazer dele um apóstolo, pg 102  
  - Jesus não impediu Saulo em suas investidas contra os cristãos. 
             - mas ‘a seu tempo’ (Is 60.22) manifestou-Se a ele.  
Primeiro, Saulo precisou presenciar à morte de Estevão’ 26.14  
Depois de um tempo, apareceu-lhe no caminho de Damasco: ‘E, caindo nós todos por terra, ouvi 
uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues?  Dura coisa te 
é recalcitrar contra os aguilhões ‘       
 
���� A PACIÊNCIA DE JESUS ESPERA ATÉ O MOMENTO CERTO PARA CHAMAR À SI  

 
Saulo a ser cristão: ‘Fiel é a palavra, digna de toda a aceitação; Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. ’ 1Tm 1.15-16          

  ‘ Alcancei misericórdia, para que, em mim, o principal, 1Tm 1.15-16          
 - Cristo Jesus mostra toda a sua longanimidade   

����  A fim de servir de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. 
 
Saulo foi transformado pelo transbordar da misericórdia e graça de Jesus  
‘bem no meio de sua obsessiva violência contra aos cristãos’ (pg 104) 1Tm 1.14  
‘A graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus’.   
 
> A PACIÊNCIA DE JESUS trouxe-nos a SALVAÇÃO 
  
 - Deus não nos esmagou enquanto rebeldes e pecadores, pois ...  2Pe 3.9  
‘O Senhor ...é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que 
todos venham a arrepender-se’.  
 > e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor ‘    2Pe 3.15 
  #  Jesus espera crescermos...  Aleluia! 
 ‘ó verdadeiro seguidor de Jesus, Sua vida é como tela onde Ele pinta um retrato de Seu 
próprio caráter, em especial atributo da paciência’    pg 106 
 
���� A PACIÊNCIA DE JESUS mostra COMO TRATAR OS OUTROS 

  
A paciência de Jesus se vê não só em nossa salvação, mas, muito mais, em como Ele suporta, 
continua a tolerar nossos constantes pecados diários’    
                                                                                 pg 106, ler pg 107  
  > Rogo-vos... que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,.2 com 
toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,.3 
procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz ‘Ef 4.1 
Oração: Senhor sou grato pela Tua paciência comigo não sou capaz de compreender, mas te 
agradeço - por não me tratares como mereço. Faz-me refletir tua paciência aos que me cercam. 
 
�  Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de 
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade‘    Cl 3.12 
 
REFLEXÃO:  
1-Como Jesus demonstrou paciência a você antes de se converter? 
2-Como Jesus lhe salvou?  
 - Quais atributos demonstra ao salvar um pecador = você e eu  
3- Em que situação você precisa TER mais paciência?  
4- Como a paciência de Cristo o impacta no modo com trata alguém 
             - que é provação a você  
5- Pense em alguém com quem é muito difícil ser paciente: ore para que Deus abençoe aquela 
pessoa, e peça que lhe dê oportunidade de demonstrar-lhe a paciência de Cristo –x- 

 

11. PERDOANDO -  COMO JESUS LC 23.34  
 
 ‘ Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem 
 ’ Imaginem a perplexidade dos soldados e religiosos, executores de Jesus, ao ouvirem 
tal oração ...   
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O QUE é PERDÃO? (dic)  
 
 É abandonar o ressentimento contra quem nos ofendeu _ é deixar o desejo de punir ou 
parar com a ira contra alguém. Na palavra grega usada neste texto o significado é ‘deixar ir’ ou 
‘abrir mão de ‘. Perdão é decisão de ‘abandonar o desejo de vingança ou revide’, é ‘deixar ir’ o 
desejo de guardar ressentimento ou de tirar desforra de nosso ofensor.                   
           *A melhor definição que ouvi:  
 
              PERDOAR É ABRIR MÃO DO DIREITO DE FICAR COM RAIVA 
 
���� A QUEM JESUS PERDOOU?  
 
 Aos arrependidos:  pecadora que unge os pés de Jesus. Lc 7.47 Perdoados lhe são os 
pecados, que são muitos; porque ela muito amou... a quem pouco se perdoa, pouco ama’. 
 
 Aos Seus inimigos, que não estavam arrependidos: aos líderes religiosos que O 
entregaram, aos soldados romanos que O feriram, e à multidão ao pé da cruz (zombaria e 
desprezo).                                                           pg   111 
  # ‘Não é incrível? Às vezes, negamos perdão a quem está arrependido de nos ter ferido’ 
e Jesus perdoava a quem não estava nem aí com a tremenda injustiça cometida, cumprindo: ‘... 
derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o 
pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu’ Is 53.12   
 
���� POR QUE JESUS ERA TÃO PRONTO A PERDOAR?   

Sl 103.8-12 
 
1-  POR SER SUA MISSÃO NO MUNDO  
 
 Revelar-nos o caráter de Deus-Pai.  Sl 103.8-14. Compassivo e misericordioso é o 
Senhor; tardio em irar-se e grande em benignidade. - Não repreenderá perpetuamente, nem 
para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui 
segundo as nossas iniqüidades. - Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é 
grande a sua benignidade para com os que o temem. -  Quanto o oriente está longe do ocidente, 
tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. -  Como um pai se compadece de seus 
filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem-  ele conhece a nossa estrutura; 
lembra-se de que somos pó. 
 
2- JESUS VEIO PARA SALVAR PECADORES 1Tm 1.15  
 Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação; que Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal; 
 
3 - E QUANTO A NÓS?  
 
 Os alcançados por tal imerecido perdão? ‘ Aquele que diz estar nele, também deve 
andar como ele andou’ 1Jo 2.6 
� Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, Ef 4.32 
  _ perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 
O que nos faz perdoadores é considerar o modo como fomos tratados por Jesus, e não pelos 

outros:  
� Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver [queixa ]contra outro, assim 

como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também’  Cl 3.13   
Jesus claramente nos direcionou: ‘Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai pelos     
que vos perseguem’ Mt 5.44.   
 
3.1- Por que não perdoamos?   
 
Geralmente, as pessoas justificam seu ressentimento / rancor pela forma como foram 
maltratados.  
 - Queremos justiça (para não dizer: - Vingança!)  
             * Deus diz: Minha é a vingança, eu retribuirei’ Hb 10.13 > Tg 2.4, 5.9 
             * Vingar-se é tomar a si a atribuição que pertence a Deus, Tg 411-12 
(Sabemos quem pretendeu fazer isso e se deu mal). Is 28.14  
    * Fomos feridos, e nos vingamos odiando. 
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  ‘Não posso perdoar depois do que me fizeram... ’ 
Encara o problema pela perspectiva errada: o EU está no centro. Se entender que foi ferido, 
busca ao Senhor para ser curado: Sl 107.20  
  Só quando curadas, as nossas feridas param de doer e somos capazes de perdoar:    
  Enviou a sua palavra, e os sarou’  Sl 107.20 
  O Pastor refrigera (restaura) a alma   Sl 23.3 a Palavra também 19 .7 
 
3.2-  Por que perdoar os que nos ferem?  
     2.1- �perdoamos por termos sido perdoados por Jesus: o Único com direito a condenar me                
             perdoa, quem sou eu para não perdoar? 
             ‘à Tua vista não se acha justo nenhum vivente ‘ Sl 143.2 >   3.10 
     2.2-  Não perdoar nos faz escravos de quem nos feriu: o credor  
             incompassivo ficou na mão dos atormentadores.   Mt 18. 34 
     2.3 - e dá brecha ao diabo para nos atormentar, 2 Co 2.11’ tenho perdoado 
          ...para não sermos vencidos por satanás (conhecemos seus ardis)  
     2.4 �perdoamos pois queremos ser perdoados;  
           - Se perdoardes aos homens as suas ofensas,   
             também vosso Pai celestial vos perdoará a vós ’    Mt 6.14 
     2.5 - Especialmente, pois ressentimento entristece o Espírito Santo e 
             rompe minha comunhão com Deus - Ler , decorar  e  viver, Efésios 4.30-32 
             se não merece meu amor, não é digno de meu ódio’  
 
Pense: E se Jesus me tratar do mesmo modo como eu trato os outros?  
Ex:  credor incompassivo   Mt 18.32-35 / Mt 7.2 com o juízo com que julgais, sereis julgados; 
com a medida com que medis vos medirão a vós –x-x 
 
 3.3- Como nos tornamos pessoas perdoadoras?  
 
1º) Lembrando quem Deus é.: não perdoar é fazer justiça com as próprias mãos, _ pois 
pensar Deus não liga: é blasfêmia Sl 10.13 corr   

 
      > quando injustiçados, somos orientados a:  Rm 12.17-21 
 

� A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas dignas, perante todos os homens - Se for 
possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. -  Não vos vingueis a vós 
mesmos, amados, mas daí lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu 
retribuirei, diz o Senhor - Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-
lhe de beber; porque, fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 

 
����  Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.     
 
2º) Lembrando quem nós somos ...  Pecadores contumazes sempre perdoados pelo Senhor: 
*Temos sido tratados com misericórdia (deixa viver ao que merece morrer) com graça e   
perdão, misericórdias se renovam cada manhã, a causa de não sermos consumidos.  
Lm 3. 22-23 

 
3º) Decidindo perdoar:  abrir mão do direito de ficar com raiva. 
 
 > ‘Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira’ Ef 4.26-27 
 
4º) Tendo compaixão dos que nos ofendem _ muitos foram abençoados com amor e 
livramento da amargura ao obedecerem à instrução de    ‘Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-
lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; pois, fazendo isto amontoarás brasas de fogo 
sobre a sua cabeça’ Rm 12 .20-21 
 
����  Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem     
 
5º) Lembrando que discípulos de Jesus não estão isentos de serem feridos pelos outros, 
pelo contrário, ‘ na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão 
perseguições’ 2Tm 3.12 
 
Obs:  O que nos leva a perdoar é, 
          1- principalmente, não querer interromper nossa comunhão com Deus 
          2- também por   confiar na justiça de Deus, e... 
          3- entender que fomos feridos, mas há  cura  em  Jesus, na Palavra  Sl 19.7 
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REFLEXÃO: 
1-  Qual uma boa definição para perdão?  
2   Por que é tão difícil perdoas os que nos ofendem? 
3-  Por que perdoar que nos ferem / pecam contra nós?  Cl 3.13 e Ef 4.32  
4- Como nossa disposição em perdoar os outros afeta o que devemos esperar de Deus?   
 Ler cuidadosamente Mt 6.14-15 antes de responder.  
5- Ler Rm 12.17-19 Ao buscar vingança (guardar rancor) em vez de perdoar a quem nos deve: o 
que nossa atitude revela sobre o que pensamos de Deus?  
6- Pense em alguém que lhe ofendeu. De que formas tangíveis você pode demonstrar ter 
perdoado esta pessoa? Há algum ato de compaixão que você possa fazer a essa pessoa?  
7- Saiba que acontece ao não perdoar: confira lendo 1 Co 2.10-11 
           (para não sermos vencidos / derrotados por satanás...) 
 

12. ORANDO - COMO JESUS  
 
‘ De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, (Jesus) saiu e foi a um lugar deserto, e ali 
orava Simão e seus companheiros foram procurá-lo Quando o encontraram, disseram-lhe:   
Todos te buscam’ Mc 1.35-37   
 
Imaginem a cena: todos procurando Jesus que fora a um lugar deserto para estar com Deus 
‘cada manhã abre-me os ouvidos para que ouça como discípulo (como aqueles que aprendem) 
Is 50.4-5                                    
 
1- COMO ERA A VIDA DE ORAÇÃO DE JESUS?  
   Expressava constante comunhão com o Pai  
    - Jesus orou em seu batismo  
  - no início de Seu ministério público, Lc 3.21 
  - antes de um dia atarefado (Mc 1.35-39)  
  - depois de um dia cheio de ministrações   e milagres (Lc 5.15-16)   
  - Antes de decisões importantes: a escolha dos doze (Lc 6.12)  
  - em suas últimas e poucas horas com os discípulos (João 17)  
  - na noite anterior à sua ida à cruz (Lc 22.39-46)   
  - Até na cruz, Jesus orou: perdoa-lhes /   porque me desamparaste? 
  - e morreu orando: ‘ nas Tuas mãos entrego Meu espírito ‘ Lc 23.46 
  
*Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava, Lc 5.16   
*Jesus orou intensamente’... em agonia, orava mais intensamente; seu suor tornou-se grandes    
gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Lc 22.44 * Jesus: ’ nos dias da sua carne, tendo 
oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, 
  - Foi ouvido quanto ao que temia ’    Hb 5.7 
*Jesus orou insistentemente _ # cada manhã.... Isaías 50.4-5  
*Jesus orou demoradamente _ passou a noite orando, Lc 6.12  
 
2- POR QUE JESUS ORAVA? Para expressar Sua profunda comunhão com Deus-Pai  
  - Jesus orava por amor ao Pai, João 5.20   João 17.24  
   - Jesus orava por depender de Deus, nos dias de sua carne, Hb 5.7 
  - Por estar ciente de necessitar de sabedoria, fortaleza, direção, proteção 
  
3- DIRETRIZES PARA NOSSA VIDA DE ORAÇÃO Rm 12.12  
      3.1-    perseverante - sede pacientes na tribulação, perseverai na oração 
      3.2-    todo o tempo ‘com toda a oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito’ Ef 6.18 
                                        sem cessar, em tudo daí graças. ’ (1Ts 5.17)    
      3.3-   Ora em secreto    Mt 6... 
             . Se você não ora sozinho, não ora de modo algum.         Pg 121  
 
* Quais SUAS desculpas para - não orar? Para a falta de devoção a Deus?  
1-‘ Não tenho tempo’ significa: tenho coisas mais importantes a fazer  
Justamente por estar ocupado demais e por ter muito o que fazer é que Jesus orava  
 
2- ‘Sou ocupado demais ‘ significa: - eu preciso resolver muitas coisas 
                                         Orar / falar com Deus não é prioridade para mim 
3 - Não sei orar’   significa:  nunca se dispôs a parar para conhecer a Deus pois 
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Obs.: desenvolver amizade para ter assuntos em comum requer tempo, disposição e 
disponibilidade para estarem juntos. 
   
 > Revendo razões para Jesus orar:  
               
 Ele queria, amava e precisava da comunhão com Deus.    
 
1-  SONDE SEU CORAÇÃO:  - POR QUE VOCÊ NÃO TEM VONTADE DE ORAR?  
 
       1- Não quer... não tem intimidade com Deus: evidencia    rejeição a Deus  
# Há muita coisa que fazemos mesmo sem ter ‘vontade’ por estarmos convictos de    
ser necessário, importante ou obrigação = por compromisso: Ex:  escovar os dentes, ir trabalhar, 
aturar seu chefe. (Complete sua lista).  
 
Falta de devoção geralmente é sintoma de indiferença a Deus: não nos dispomos a investir 
tempo para conhecer a Deus (não nos interessa). 
  
      2- Algo não vai bem no relacionamento com Deus: qual seu impedimento? Geralmente é  
pecado: fizemos algo que nos afasta de Deus. Ou - não queremos abrir mão do que gostamos 
mais do que a Deus.   
*Justamente quando não se tem vontade é que se deve orar para Deus afastar o empecilho. 
 
      3- Auto suficiência também é empecilho à oração: ‘ sei fazer’ ... 
‘posso resolver isso sozinho ‘..., ‘não preciso de Deus’-  ‘nunca estamos tão distantes de Deus 
quando intoxicados pelo orgulho’.                                                                            pg 122. 
 
2   FALTA DE DEVOÇÃO  é SINTOMA  de SÉRIO PROBLEMA EM RELACÂO A DEUS :    
 
 Não é só cansaço, trabalho, indolência. Evidencia algo errado no cerne de nossas 
convicções e valores:  
        1-  indiferença ou rebeldia: não interessa o que Deus quer / diz... Eu quero do meu jeito, 
        2-  orgulho é a essência do diabo.  
        3-  independência e auto suficiência é o cerne de todo pecado:  eu me viro bem 
sozinho, não preciso de Deus... EU ACHO...  
 
3- O QUE FAZER QUANTO à FALTA DE DEVOÇÃO ?   
 

 1º.) Confessar_ falar a Deus toda a verdade como se sente em relação à oração: suas 
dificuldades e motivos 
 
 2º.)  Entregar a Deus essa área de sua vida:  para que Ele ‘opere em você o querer e o 
realizar a sua vontade’ Fp 2.13  
   
3º.)  ARREPENDER-SE: _ buscar a Deus para genuína mudança de mente vendo na 
Palavra o que Deus diz ... sobre a oração, dependência, buscar a Deus, orgulho, 
rebeldia, enfim:  interessar-se em conhecer a Palavra. 
 
           > a Sua benignidade te conduz ao arrependimento ‘ Rm 2.4 
  
4º.)  Lembrar quanto temos recebido de Deus: gera espírito de gratidão que leva a 
dar graças:  ‘que tens tu que não tenhas recebido? ’  1 Co 4.7  
 
Se por insensatez pensamos ir ao mundo para ter nossas necessidades supridas, é bom 
lembrar que ...  
     > ‘toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto’ Tg 1.17 e Tg 4.4 
        ‘adúlteros (as)   ... a amizade do mundo é inimizade contra  Deus ‘  
  
 5º.)  Enfim, DECIDIR ORAR e FAZER TEMPO PARA ORAR      pg 124 
         Orar como Cristo, na intimidade, faz viver como Cristo em público  
  

REFLEXÃO: 
1-Quais características da vida de oração de Jesus desafiam você, particularmente?  
2-Cite duas razões pelas quais Jesus orava (explicado neste capítulo) 
3- Quais motivos / desculpas comuns aos cristãos para não orar?  
4- Descreva como você gostaria que fosse sua vida de oração 
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5-  Pense em estratégias para fazer crescer a vida de oração em sua igreja    
     - E o modo de encorajá-los a uma vida de oração mais significativa    
6-  Quais os meios para melhorar sua vida de oração em família?  
7-  Caso não o faça, comece agora a reservar um tempo para orar cada dia.  
   . Compartilhe tal propósito com alguém a quem dará contas...   –x- 
 

13.  SERVINDO - COMO JESUS - JOÃO 13   
 
 O autor descreve o clima ao redor da mesa da última ceia de Jesus:  
- cochichos sobre quem iria traí-lO, - murmurações e olhares para saber quem iria lavar os pés 
(costume da época) e - discussão para saber quem é o maior (pois o menor de todos é quem 
faria o serviço de servo) daí ... 
 
> Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos, João 13.1-3   
 
1-  O MOTIVO DESSA ATITUDE era que   Jesus sabia quem era ... e nada do que fizesse ou 
deixasse de fazer    mudaria esse fato.     
 
2- A FINALIDADE DESSA ATITUDE:  
               1º) Dar exemplo: como eu vos fiz, fazei vós uns aos outros  

   2º) vocês precisam servir uns aos outros, João 13.15  
Dias atrás, Jesus havia ensinado: _ ’quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o 
que vos sirva’. Mt 20.25-28 - Capacidade de servir é o índice da grandeza.  
               3º) vocês precisam ser lavados por Mim, Jo 13.8 
‘ Não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos 
salvou   mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo’ Tt 3.5  
‘E tais fostes alguns de vós; mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados 
em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus’   1Co 6.11. 
‘Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de [lavar] senão os pés, pois 
no mais está todo limpo ‘     Jo 13.10; 
 
3- SONDANDO SEU CORAÇÃO: 
             3.1   JESUS JÁ ME LAVOU? Já me humilhei vendo a necessidade de ser lavado por 
Jesus, de ser salvo por Jesus?  
             Jesus veio para dar sua vida em resgate por muitos’ Mt 20.28  

3.2   ESTOU LAVANDO OS PÉS DOS OUTROS?  
’ vos dei exemplo para que...façais...também’   
Servir aos outros é evidência de meu caminhar com Jesus? Jo 13.15 
 
Autoanálise:   

        * Sou conhecido como alguém que usa as pessoas ou quem serve os outros?  
* Sirvo os outros_ como a Cristo _ independente de quem eles sejam?  
* Há alguém, no trabalho ou escola, cujos pés Jesus tem me chamado a lavar? ‘  
* Espero ser servido ou tomo a iniciativa de servir?           pg 131   
* Sirvo apenas em ministérios ‘nobres’?  
* Quero ter sempre a primazia?  
* Reflito o caráter de Jesus ao servir a quem precisa?    
* Exijo que me sirvam, em casa?    
* Sirvo / encorajo a meus parentes?  

     * Como ajudar pessoas sobrecarregadas? Cite modos práticos de fazê-lo esta semana. 
 

REFLEXÃO: 
1-  Ler João 13.1-17 em voz alta: qual o propósito das palavras introdutórias? 
     Como esse prefácio pode afetar a vida de serviço de alguém?  
2-  Por que Pedro resistiu à tentativa de Jesus em lavar-lhe os pés?  
  _ de que modo você se assemelha a Pedro?  
3-  Como seus colegas o veem?  

  -  como quem serve ou quem quer ser servido / usa as pessoas?  
     Que mudanças agradariam a Jesus nesse sentido? 
4 - A quem servir na sua igreja? Ore perguntando ao Senhor ... 
5 - E em casa?  Como mostrar Jesus servindo-os ... 
6 - Ore pedindo que o Senhor o faça servo como Jesus  
7 - Planeje um lava-pés literal (caso faça estudo em grupo)  
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14.  TENDO ALEGRIA - COMO JESUS, MC 10.13-16 
 
Jesus deveria ser pessoa agradável, pois atraía às criancinhas. 
Jesus participava de festas, bodas de Caná, era convidado a jantares.                     
                 João 2.1-12_   Mt 11.16-19 _ Mt 9.15  
‘Podem acaso estar tristes os convidados...enquanto o noivo está com eles? ’  
 
Jesus exultou ao ouvir o relato na volta dos 70 discípulos, Lc 10.21 
Jesus admite possuir alegria interior:  ‘ Tenho-vos dito estas coisas para que Meu gozo esteja 
em vós e o vosso gozo seja completo’.   João 15.11  
 
1- POR QUE JESUS ERA UM HOMEM ALEGRE?  
 
1º) A alegria de Jesus não dependia das circunstâncias pois elas foram as mais difíceis     
possíveis: sendo Deus, viver no mundo que jaz no maligno (1 Jo 5.19) Sendo homem sem 
pecado, viver entre pecadores. Privações materiais de toda espécie: vida de andarilho, 
dependendo de ofertas não é nada fácil.  Sentindo todas as limitações de um homem: fome, 
cansaço, sono. 
*  Além de toda incompreensão, rejeição, oposição dos religiosos, ações do diabo, atritos entre 
os discípulos, ter sido negado, traído, injustiçado ... 
  (G) ‘aprendi a viver contente em toda e qualquer situação’ Fp 4.11 ARA 
  
 2º) Alegria encontra-se no contexto de amar a justiça no padrão de Deus   
‘ Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de 
alegria mais do que a teus companheiros ‘  Hb 1.9 

   
 3º) Alegria é fruto do Espírito: resulta da ação do Espírito no íntimo Gl 5.22 
    Jesus vivia cheio do Espírito Santo e tudo fazia no mover do Espírito.  
   # foi cheio do Espírito no batismo.  Mt 3  
  depois, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, Mt 4.  E, disse:  ‘... se é pelo Espírito de      
 Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus’ Mt 12.28 

 
 4º) Alegria devido à Sua identidade Jesus tinha certeza de quem era  
 �   ‘Meu Filho Amado em quem me comprazo’ no batismo Mt 3.17- 
                                                                                  na transfiguração   Mt 17.5 
        A certeza do amor do Pai era o motivo de sua alegria    João 15.9-11 
 
 5º) Alegria por cumprir o propósito de sua vida 
      ’ tenho guardado os mandamentos de Meu Pai ‘ João 15.10 e Mt 12.28 

 
 6º) Alegria pelo dever cumprido eficazmente    João 17.4  

 ‘eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer’  
 
 7º) Alegria proposta faz enfrentar a cruz  

          ’ pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz’ Hb 1 
 

 2-   A ALEGRIA DO CRISTÃO  
 
a- Alegria dos primeiros cristãos que deveria ser a nossa: Atos 2.46   

‘partiam o pão...com alegria. ’    
 
 Partir o pão lembrava a última Ceia, a oferta do corpo de Jesus para receber sobre Si o justo 

juízo de Deus pelos nossos pecados:    por que esse fato não mais nos alegra?       
 b- Alegria ... na esperança (Rm 12.12) ... no Senhor (Fp 3.1, 4.4) 
       ...  Sempre (em qualquer situação) 1Ts 5.16  
 c- Alegria  surge  espontaneamente = fruto pelo  agir do  Espírito,  Gl 5.22 
 
 O reino de Deus consiste em ‘ justiça, paz e alegria no Espírito ’ Rm 145.17  
 
3- A FONTE DE NOSSA ALEGRIA: 
1-  não são as circunstâncias: ‘ no mundo tereis aflições’    João 16.33  

     ‘os que querem viver piamente sofrerão perseguição’  2 Tm 3.12  
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      mas a  nossa identidade:  filhos de Deus, cidadãos dos céus ‘  Ef 2.19     
 
2- Alegrai-vos pelas injustas perseguições por causa de Jesus Mt 5.11- 12  
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal 
contra vós por minha causa. ‘ Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos 
céus; porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. ’  
 
3-   Alegria pela expectativa do galardão ‘ ‘ quem der até mesmo um copo de água[fresca a 
um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo: de modo algum perderá 
a sua recompensa’ Mt 10.42  
>’ sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 

trabalho não é vão no Senhor’ 1Co 15.58. 
‘e cada um receberá o seu galardão segundo o seu  trabalho ‘   1Co 3.14     

 
4- Alegrai-vos porque vosso nome está escrito nos céus ‘ Lc 10.20 
O etíope recém convertido e batizado‘ seguiu ‘ cheio de júbilo’ Atos 8.39  
O carcereiro ‘manifestava grande alegria ao crer em Jesus’ Atos 16.34 
      > ‘gloriamo-nos na esperança da glória de Deus ‘ Rm 5.1-2     
 
5-  Alegria ao cumprir nosso propósito de vida que é servir e glorificar o nome do Senhor, 

Rm 5.3-5    
�  ‘Gloriemo-nos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz perseverança, > 
experiência> esperança; (não desaponta) porquanto  
 o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado   
���� Irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a 
aprovação da vossa fé produz a perseverança; e a perseverança tenha a sua obra perfeita, 
para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tg 1.2-4 
 
6-  Alegria pelo nosso objetivo de vida:   a certeza de nosso alvo, saber para onde estamos 
indo, traz alegria:   1Pe 1.3 -9  
 ‘Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande 
misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo 
dentre os mortos,.4 para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcescível, reservada  
nos  céus para vós,.5 que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para salvação que 
está preparada para se revelar no último tempo; .6 na qual exultais, ainda que agora por um 
pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações7 para que a 
prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde 
para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo;.8 a quem, sem o terdes visto, amais; 
no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória,.9 
alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.  
 
7-  A principal alegria: ‘ Cristo em vós, esperança da glória’    Cl 1.27 
Antes da cruz, Jesus preveniu os discípulos: referia-se à ressurreição  
‘...vós agora... tendes tristeza; mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a 
vossa alegria ninguém vo-la tirará’   Jo 16.22 
 
REFLEXÃO:  
1-Conte como os Evangelhos mostram Jesus sendo uma pessoa alegre e diga por que essa 
história o atrai? 
2- Por que Jesus era alegre?  (Fonte dessa alegria: ungido por Deus com alegria Hb 1.9) 
3- Qual a fonte da alegria cristã?  
4- Por que ás vezes, falta a alegria aos cristãos?  
5- Se quiser, conte algum tempo de sua vida em que perdeu a alegria e pense no que perdeu de 
vista? O que trouxe a alegria de volta ao seu coração?  
6-  Ler Sl 51.12   em seu contexto e faça desse verso sua oração por algum tempo:   
‘Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário ‘.  
 

 15. AMANDO - COMO JESUS, JOÃO 15.3   
 
 *Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.  Nisto 
conhecemos o amor:  que Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a vida pelos 
irmãos’ 1 Jo 3.16   
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1-  O AMOR DE JESUS POR NÓS O LEVOU AO SACRIFÍCIO...            
A- ...  VOLUNTÁRIO:    

 ... e dou a minha vida pelas ovelhas... Jo 10.15 -  ninguém ma tira de mim, mas eu de    
mim mesmo a dou; tenho autoridade para dar e autoridade para retomá-la. Este 
mandamento recebi de meu Pai ’ (João 10.18)  

 
B- ... SUBSTITUTIVO:  Hb 9.27 

‘Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo’. ‘O [salário] do 
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso 
Senhor’ Rm 6.23 Jesus o último Adão ,1Co 15.45(nunca mais haverá homem como 
Ele) era homem sem pecado, como Adão antes da Queda- por isso, sua morte foi 
indevida. ‘Àquele que não conheceu pecado, Hb 9.27 Deus o fez pecado por nós; 
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. ’ Também Cristo morreu uma só vez 
pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus ...’    1Pe 3.18    
 
‘Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das 
nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados .6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um 
se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos 
nós’ Is 53.5-6. 
 

C-... SACRIFICIAL: ‘ João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o [Cordeiro] de Deus, 
que tira o pecado do mundo’   João 1.29. 
‘Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios 
8 Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda 
pecadores, Cristo morreu por nós.9 Logo muito mais, sendo agora justificados pelo 
seu sangue, seremos por ele salvos da ira ’ Rm 5.6 -9 
 

D- ... PESSOAL: Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; 
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se 
entregou a si mesmo por mim’   Gl 2.20  
* Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, - mas por aqueles que me tens dado, porque 
são teus’ Jo 17.9 
‘Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus muros estão continuamente 
diante de mim’ Is 49.16   
 

E- ... DEFINITIVO, IRREVOGÁVEL: estou certo de que, nem morte, nem vida, nem anjos, 
principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem 
profundidade, nem qualquer outra criatura   nos poderá separar do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus nosso Senhor ‘     Rm 8.38- 39 

 
2- AMOR DE JESUS REPRODUZIDO NO CRISTÃO; Rm 5.5  
 (É amor sobrenatural. Ninguém é capaz de amar assim por si mesmo)  

 
1- Pelo derramar do Espírito / pelo agir do Espírito no íntimo do cristão ‘o amor de Deus     
 é derramado em nossos corações pelo Espírito’   
 # por nós mesmos somos incapazes de amar com o tipo de amor de Deus 
         (ágape) e de expressar o amor de Jesus aos outros. 
 
2- Através Do amor reacional: retribui o amor recebido; 1Jo 4.19 
        ‘ Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro’   
3- Por permanecer em Cristo, a videira verdadeira, João 15   
    Produzimos amor como fruto da videira, Jo 15.9 
     Vós sois as varas... sem mim nada podeis fazer... Como o Pai me amou, assim também 

eu vos amei; permanecei no meu amor. Obs: permanecemos em Cristo, permanecendo 
na Palavra, vivendo de acordo com os princípios da Palavra, crendo em Jesus como diz 
a Escritura, João 7.38  

 
4- Pela formação do caráter de Jesus, Seu Filho, nos filhos de Deus 

Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus;  
        - e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus’ 1Jo 4.7 e 11 
          Chamados conforme seu propósito...para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim    
 de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos’ Rm 8.29 
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5- Através do amor_ uns pelos outros, 1J 2.6 ‘  
 Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou’ novo mandamento vos 
 dou: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ...que também vos ameis 
 uns aos outros. *Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 
 aos outros. (João 13.34-35) ‘Nisto conhecemos o amor:  que Cristo deu a sua vida por 
 nós; e nós devemos dar a vida pelos irmãos’ 1Jo 3.16   
  5.1 O amor pelos irmãos faz repartir as cargas: � ‘ levai as cargas uns dos outros e 
 assim cumprireis a lei de Cristo’, Gl 6.2 
  5.2 O amor pelos irmãos faz compartilhar situações: �  ‘ alegrai-vos com os que se 

alegram; chorai com os que choram’ (Rm 12.15) Amor que vai junto, compartilhando 
dos bons e maus momentos  

  5.3 O amor pelos irmãos faz acudir aos necessitados :1Jo 3. 17 Quem, pois, tiver bens do 
mundo, e, vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece 
nele o amor de Deus?   .18 Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por 
obras e em verdade. 

 
6.  Através do amor _ voluntário (não amo por obrigação)   

    ‘E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, 
dando por ele graças a Deus Pai…23 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como 
ao Senhor, e não aos homens’ Cl 3.17 e 23  

 
7-   Através de amor- pessoal:  define o relacionamento cristão com os irmãos:   não precisa 

o pastor mandar...   
 ‘O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Rm 12.9 

Rm 12.10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em 
honra uns aos outros;.11 não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no 
espírito, servindo ao Senhor.13 acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a 
hospitalidade;  12.19 Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de 
Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor..20 Antes, se 
o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, 
fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça..21 Não te deixes vencer 
do mal, mas vence o mal com o bem. 
 

REFLEXÃO:  
1- Conte uma história em que Jesus demonstrou amor pessoal: - o que lhe atrai nela?  
2- Quais qualidades de Amor Jesus demonstrou ao morrer na cruz?  
3- Como foi descrito neste capítulo o ‘amor reacional’? (Depende do que os outros fazem,  
    1Jo 4.19) - Por que esse tipo de amor é tão inseguro?    
4- Como é descrito o ‘amor superabundante’? Descreva-o em suas próprias palavras (antes, 
     Ler 1 João 4.7-21) 
5- Pense em alguém particularmente difícil de amar: conte a Deus sobre essa dificuldade e peça   
que lhe dê oportunidade de refletir o amor de Cristo a essa pessoa.  

 

16.  O PREÇO DE ANDAR NOS PASSOS DE JESUS  
 
���� Atualmente é fácil encontrar imitações baratas de cristianismo entre os que se dizem 

cristãos, mas suas atitudes e prioridades não diferem das demais pessoas do mundo.  
Precisam se perguntar:  - Sou verdadeiro cristão?   
Sabemos se algo é verdadeiro ou imitação barata pelo preço afixado: 
 
> QUAL O VALOR DE SEU CRISTIANISMO? 
    . Quanto você está disposto a pagar por ele?   1Jo 2.6     
    ‘ aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou’. 

Verdadeiros discípulos de Jesus, que permanecem na Videira Verdadeira, dão FRUTOS...     
 
1- VERDADEIROS DISCÍPULOS ATENDEM AO CHAMADO DE JESUS, Mt 11.28  
     Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

Depois subiu ao monte, e chamou a si os que ele mesmo queria; e vieram a ele’ Mc 3.13   
Depois do amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu 
também o nome de apóstolos’ Lc 6.13 
 
Quando admiramos uma pessoa, inconscientemente, passamos a imitá-la 
Se amamos alguém, com a convivência, começamos a ficar parecido com esse alguém _   é 
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isso o que acontece com o verdadeiro cristão: pelo seu amor a Jesus, por sua convivência 
com Ele na intimidade, vai ficando parecido com Jesus, sem que você perceba,  
MAS OS OUTROS NOTAM!   

 
2- VERDADEIROS DISCÍPULOS PAGAM O PREÇO DE SEGUIR A JESUS  
      A salvação é de graça, pela graça de Deus ... Rm 6.23 

 ‘o dom  gratuito  de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor’    
 
 ‘Por outro lado, seguir a Jesus nos custa tudo’                pg 139   
 Jesus nunca enganou a ninguém e deixou bem claro em que consistia seguí-lO:  
 ‘ Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada 

dia a sua cruz, e siga-me. ’  Lc 9.23  ‘ todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo 
quanto possui, não pode ser meu discípulo’.     Lc 14.33 

 
   1º_ o custo de NEGAR-SE a si mesmo: é não viver mais para si mesmo:   
 - sua auto promoção, auto estima e auto realização               
 - é (sim) abrir mão de seus direitos e auto suficiência                                                          
 - É dizer não ao Ego e ao egoísmo 
 ‘ Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si   
   (mesmos) mas para Aquele que por eles morreu e ressuscitou’ 2Co 5.15  

 
2º _ o custo da morte do Ego: não mais viver para nossos... ideais, modo de vida, 
modo de ser, etc...            #  cruz é onde o meu EU morre:   
‘ Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida 
que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus...me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim’ Gl 2.20 
 
3º _ o custo de seguir diariamente, como ovelhas seguem ao Pastor  
SEGUIR refere-se a andar o que se faz um passo por vez > momento a momento > por 
onde Ele as conduz > ao alcance de Sua voz (de acordo com a Palavra) ‘ As minhas 
ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço,  
                      -  e elas me seguem’   Jo 10.27  
Terrível será o que alguns ouvirão de Jesus: Mt 7.23 ‘direi claramente: 
- Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade’  

 
3- VERDADEIROS DISCÍPULOS SÃO COMPROMISSADOS    

# tem a ver com aliança: temos aliança com Deus no sangue de Jesus, ‘isto é o meu 
sangue...do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão dos pecados’ Mt 26.28 
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim, 
esse a salvará... que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se’ Lc 9.24-25 

 
        Viver para si mesmo, do seu jeito, de qualquer jeito é insensatez diante da Eternidade:     
 ‘Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte’  Pv 14.12 
 
CONCLUSÃO -   Mt 11.28-30 

Fomos chamados para aprender de Jesus: manso e humilde de coração  
 - Tomar Seu jugo: aceitar Seu senhorio e soberania em nossa vida    
 - Tomar a cruz cada dia _ Lc 9.23 
 - Renunciar a tudo quanto temos, Lc 14.33  
> O caminho da cruz leva à vida ressurreta, vitoriosa.   
> Só morrer para si mesmo expressa a vida de Jesus que habita em nós.   

 
REFLEXÃO:  
1- De acordo com 1 João 2.5b-6 qual a marca do verdadeiro cristão?  
2- Explique com suas palavras: ‘ tome a cada dia a sua cruz ’ Lc 9.23  
                   _ qual o preço de seguir a Jesus? 
3- Sem ofender as pessoas, como alertar ao freqüentador de sua igreja 
                   _ sobre o perigo de ser mera imitação de cristão?  
4- O Espírito convence...  
     - convenceu você de alguma mentira em alguma área de seu viver?  
    -  Em que área sua vida tem sido mera ‘imitação’ de Jesus?  
5    -  Ler Mt 27-29: está disposto atender ao chamado de Jesus? 
6-   Que mudança em seu comprometimento com Jesus, 
                  _ o Espírito Santo tem sublinhado em seu coração?  
7- Memorizar 1 João 2.5b-6 e repeti-lo em voz alta para alguém de seu grupo ou amigo  
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Obs: recentemente, começou a vislumbrar-me a lição seguinte à de se tomar a cruz cada dia: 
ressuscitados com Cristo, assentados nas regiões celestiais onde cristãos atuam como reis  
(Autoridade para banir o mal) e sacerdotes (mediadores entre Deus e os homens) ler Col. 3  
   Ao se falar em cruz, a reação natural é retirar-se para atrás. Foi assim até com Jesus:  
‘Minh ‘alma está perturbada; e que direi Eu? Pai, salva-Me desta hora? Mas para isto vim, a esta 
hora’   João 12. 27  
   No Getsêmani, Jesus orou: ‘ Pai, se possível, passa de Mim este cálice; todavia, não 
seja como eu quero, mas como Tu queres’ Mt 26.39  
    Hebreus mostra como encarar a cruz:  Jesus’... pela alegria que Lhe estava proposta, 
suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus’ Hb 12.2   
(toda autoridade, Mt 28.20)  
 

17.  A RECOMPENSA DE ANDAR NOS PASSOS DE JESUS  
 
# ANDAR como Jesus andou só é possível por íntima atuação do Espírito Santo que molda 
nosso caráter à semelhança ao de Jesus; 
  O propósito de Deus para cada um de Seus filhos:  ‘ os que dantes conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos’ Rm 8.29   
 
COMO ISSO ACONTECE?  Todos nós, com rosto descoberto,  
-  refletindo (ao contemplar) como um espelho a glória do Senhor,  
-  somos transformados de glória em glória na mesma imagem,  
 - como pelo Espírito do Senhor’   2Co 3.18 
 
1- REFLETINDO (AO CONTEMPLAR) como a lua reflete a luz do sol quando está diante dele. 
Como Moisés refletiu a glória de Deus ao ficar face a face com ele por 40 dias, Ex 34.29  
# ao nos expormos à Palavra, o Espírito opera a transformação de nossa mente _ que irá se 
refletir em nossas reações e modo de agir _ Rm 12.1-2  
 
Contemplamos Jesus  à  medida em que  o Espírito retira o véu de nosso entendimento 
entenebrecido  para vermos Jesus em toda sua glória e graça :  ‘  nos quais o deus deste 
século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do 
evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus..5 Pois não nos pregamos a nós 
mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor; e a nós mesmos como vossos servos por amor de 
Jesus..6 Porque Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, 
para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo’  2 Co  4.4 -6 
Uns viram a glória de Jesus ‘ na carne’:  ‘ não seguimos fábulas engenhosas quando vos 
fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos 
testemunhas oculares da sua majestade’ 2Pe 1.16.        # 1 João 1.1-3  
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade;  
        - e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai’ Jo 1.14. 
 
O Espírito glorifica a Cristo quando o cristão lê a Bíblia, ora, adora e sofre:  
‘Ele me glorificará: receberá do que é meu, e vo-lo anunciará’ Jo 16.14   
 
O Sinédrio reconheceu 
    -  que Pedro e João ‘haviam estado com Jesus ’ Atos 4.13 
 O testemunho verbal é reforçado pelo testemunho visível da vida  
 
2- AO SERMOS TRANSFORMADOS   
Os que creram em Jesus estão em processo de transformação: é a santificação:      ‘o 

pecado não terá domínio sobre vós’   Rm 6.14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# é o que deveria acontecer, mas o que geralmente ocorre é percebermos quão pecadores 
somos (vivemos pecando...)  E que preço tão alto Jesus pagou para nos ter de volta para Deus 
(vivemos confessando os pecados. ÓTIMO!). Isso nos torna mais humildes e dependentes do 
atuar do Espírito para sermos cristãos que glorificam o nome do Senhor.  Porém, Deus quer que 
cresçamos   e.… venhamos a ser vitoriosos sobre os pecados.  
‘Queremos ser transformados. Precisamos ser transformados’ pg 166 
    # enquanto vivermos haverá áreas nas quais Deus estará   trabalhando para nos santificar, 
 Mas... serão cada vez mais sutis e menos freqüentes.   
����  ‘Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro’ Ap 7.14 
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# quão alvas vc quer suas vestes ao se encontrar com Jesus?  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ao ser criado, o homem refletia a glória de Deus # estava vestido da glória de Deus    
Sl 104.1 
 
O primeiro Adão pecou e a Humanidade foi destituída da glória da Deus  
   ‘ Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ Rm 3.23 
 
Jesus, o último Adão, homem sem pecado, 1Co 15.49 

       -   é ‘a expressa imagem do ser de Deus ‘ Hb 1.3  
 
E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial: 
‘Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser.  Mas 
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele ...’   1Jo 3. 
 
Enquanto aguardamos esse glorioso dia em que seremos restituídos à glória de Deus, - 
estamos sendo transformados pelo atuar do Espírito Santo  
O homem natural, não redimido, não entende as coisas de Deus: 1Co 2.14    
 
    ‘ Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente’  _ _  Há como um 
véu sobre o  entendimento que é retirado pelo Espírito Santo  ao nascer de novo, quando se 
aceita  Jesus  
 
 Jesus, o homem sem pecado, é o protótipo daquilo que Deus fará aos remidos’                                                                                     

pg 167      
‘Como trouxemos a imagem do...terreno, devemos trazer também a imagem do celestial’ 1Co 

15.49 
 
AGORA: somos transformados de glória em glória na mesma imagem 
 
3-  COMO PELO ESPÍRITO DO SENHOR’   2Co 3.18 

1- é transformação efetuada pelo Espírito do Senhor   
        # não é auto aperfeiçoamento, nem autocontrole... 

‘O Espírito nos revela Jesus não só na conversão, mas a cada dia.…’  Pg 169  
     ‘ Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará ‘ 
                                                                                              Jo 16.14                        
2- é transformação progressiva:  ‘Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai 

brilhando mais e mais até ser dia perfeito’ ‘ Pv 4.18 
 
3- é transformação com objetivo:  ‘ até ser Cristo formado em vós’ Gl 4.19   
 
4- é transformação que resulta em maturidade:   Ef 4.13 
     Até ...que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, 

ao estado de homem feito,   à medida da  estatura  da plenitude de Cristo ‘   
Talvez não chegue a SER como devo, nem o que quero ser, 

 -   mas, louvado seja Deus:  Não sou como antes’ ___ pg 170   
 
O método de sermos transformados é pelo contemplar a Jesus e é visível aos que nos rodeiam: 
: ‘ Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja 
manifesto a  todos’   1Tm 4.15 

 
CONCLUSÃO DO LIVRO:   
 
  MATURIDADE CRISTÃ é PARECER COM JESUS:   
 1-  contemplar Jesus na Palavra  
 2-  intimidade com Jesus em oração    
 3- glorificar a Deus   
 4   refletir Sua vida em nós ao sofrer > 2Pe 3.18  
 
‘ antes ( é prioridade!)  Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. 



28 

 

 
REFLEXÃO:                                              
1-Qual o alvo supremo do cristão?  
            Cite um verso bíblico que dê suporte à afirmação 
2-Qual o papel do Espírito no processo de amadurecimento do cristão?  
            2Co 3.17-18 
3- Quais os processos usados pelo Espírito para nos transformar à semelhança de Cristo?  
4- Como as igrejas podem encorajar seus membros à maturidade? Vida focada em Jesus, 
adoração, ensino e pregação da palavra, valores pessoais 
5-  TEM (?) reservados horário / lugar para devocional diária:   
               se não: comprometer-se a fazer 
               � Fale com pessoa a quem dar contas... 
6-   Quais mudanças Deus operou em você após sua conversão? 
7-   Agradeça   e consagre-se a Deus orando a Palavra Fp 1.6, 2.13   
      Como segue:  
     ‘O que começou a boa obra a aperfeiçoará ‘  
      > Opera em mim aperfeiçoando a obra que tens começado em mim. 
         ‘é Deus quem opera em vós o querer e o realizar ... Sua boa vontade’ 

> opera em mim o querer e o realizar a tua vontade...’   
Deus _ ‘vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que 
perante ele é   agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. 
Amém’   Hb 13.21 
      > opera em mim o que perante ti é agradável.  
 
* F I M do resumo do livro  
 
Adendo: Terminando a leitura deste livreto, espero ter sido proveitosa no sentido de ter revisado 
pontos básicos de sua vida cristã.  Não olhe em volta: olhe só para Jesus, olhe só para a 
Palavra.  São nosso guia e nosso prumo. ‘Com Quem temos de tratar/ a Quem devemos dar 
contas’. Hb 4.13 
Quanto aos demais, ‘cada um dará contas de si mesmo a Deus’  Rm 14.12   
Deus os abençoa  . 
 


