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APRESENTAÇÃO

Nossas atitudes cotidianas expressam o tipo de vida cristã que temos vivido. 
Diariamente precisamos rever e repensar nossas atitudes, de tal maneira que pos-
samos melhorar como seres humanos, e consequentemente, como imitadores de 
Cristo.	Atitudes	coerentes	com	os	ensinamentos	de	Cristo	é	a	proposta	e	o	desafio	
que o Ministério de jovens da Igreja Adventista da Promessa apresenta nessa se-
gunda	lição	da	“Série	fiDelidade”.

FiDelidade nas atitudes implica em exercer a honestidade, integridade, o altru-
ísmo, a gratidão, a humildade entre outras atitudes positivas e cristãs, seguindo as-
sim, os exemplos deixados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que as nossas atitudes 
sejam	repletas	de	amor	e	compaixão,	refletindo	o	verdadeiro	cristianismo	perante	
uma sociedade egoísta, avarenta, invejosa e perversa. Agindo dessa forma, sere-
mos sal e luz (Mateus 5:13-16) aonde Deus nos permitir estar. Seja em nosso lar, 
no trabalho, na escola e em tantos outros ambientes. 

O ministério jovem pretende, portanto, contribuir para orientação de jovens e 
adolescentes no sentido de terem atitudes nobres perante a sociedade, apresen-

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 

vocês, que está nos céus”. 

(Mateus 5:16 - NVI)



tando um cristianismo autêntico e coerente com os exemplos e ensinamentos de 
Cristo, nosso Salvador.

Que	sejamos	sensíveis	ao	Espírito	Santo	e	que	Ele	anos	ajude	a	agir	com	fide-
lidade, e dessa forma expressar o amor de Deus em nossas ações. Que Jesus, nosso 
paradigma, possa a cada dia moldar nosso caráter.

Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre,  
tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável,  

tudo o que  for de boa fama, se houver algo de excelente ou  
digno de louvor,  pensem nessas coisas.

(Filipenses 4.8 – NVI)
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ESTUDO 1

Eu tenho  
atitude

Tudo vem de ti, e nós apenas te 
devolvemos aquilo que tu mesmo 
nos destes generosamente

I Crônicas 29.14 – A Mensagem

Quando você passa naquele processo seletivo  
para uma vaga de emprego, a sua primeira reação  

é pensar: valeu a pena ter feito aquela faculdade? Quando 
recebe aquele aumento de salário você paga uma pizza para 

a galera ou separa um valor maior para a oferta? 

Quebra-gelo
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Atitude! Essa palavra pode ser entendida de diversas maneiras. Aqui, para o 
nosso	estudo,	vamos	utilizá-la	no	contexto	da	postura.	Ter	postura	significa	se	
posicionar em relação a assuntos, situações e ocasiões nos mais variados con-
textos. No livro de I Crônicas a bíblia relata uma postura, uma atitude do Rei Davi 
muito importante quando se deparou diante de um projeto ou de uma necessi-
dade. O capítulo 29 demonstra o quão grato ele era e demonstrava isso através 
das ofertas, “entregando das próprias riquezas, ouro e prata para o templo do 
Senhor”	–	versículo	3	(NTLH).

A essa altura, Davi sabia que não seria o responsável por construir o templo, 
seu	filho	Salomão	é	quem	o	faria.	Porém,	isso	não	o	fez	pensar	que	não	era	com	ele,	
que não tinha nada a ver com isso. Os primeiros versículos do capítulo 29 explicam 
muito bem como ele encarou, como envolveu outras pessoas, inspirando a todos 
em contribuir com projeto. E por quê? Porque aquele era o projeto que envolvia a 
construção da casa do Senhor. Porque ele reconhecia que tudo o que possuía vinha 
do próprio Deus, a quem ele dedicara a sua vida, alguém que um dia o chamaria de 
homem segundo o coração de Deus. JESUS CRISTO!

Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

1. Qual é, na sua opinião, a importância de ofertar ao Senhor na igreja local? 
Baseie-se em I Crônicas 29.3 e responda.
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2. A oferta deve ser espontânea? Ela deve ter motivações de interesses 
pessoais?	Leia	I	Crônicas	29.6	e	comente.

3. A atitude de adoração através das ofertas dos outros te motiva a fazer o 
mesmo? Responda com base no versículo 9 de I Crônicas 29.

4. Como você tem inspirado os mais novos em relação a dízimos e ofertas?

Discutir para crescer

Segundo o antropólogo Michel Alcoforado, “os centennials tem simpatia por 
muitas	causas,	mas	pouco	engajamento.	Isso	será	um	desafio	para	ONGs	ambien-
talistas,	por	exemplo,	que	precisam	do	engajamento	de	doadores	para	sobreviver”	
(PICHONELLI,	2019).	Se	levarmos	em	consideração	que	somos	uma	instituição	sem	
fins	lucrativos,	não	é	possível	ler	algo	assim	sem	ter	certa	preocupação.	
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A atitude de adoração através das ofertas e a prática do dízimo não são obri-
gações apenas dos nossos irmãos mais velhos. Eles têm contribuído durante toda 
a jornada que tivemos até aqui. Porém, uma geração inteira está olhando para isso 
com menos compromisso, com menor motivação. A nossa geração, sim, a nossa 
geração de quem tanto ouvimos que o Senhor quer levantar e fazer coisas grandes 
para o seu reino, precisa se comprometer com a manutenção da causa.

Demonstrar a nossa gratidão a Deus através das ofertas e dízimos é tão 
espiritual quanto as nossas orações, nossos louvores, nossa prática diária de 
devocional. Não deixe de fazer isso, tenha essa benção em sua vida, torne isso 
parte da sua atitude, tenha essa postura.

#ficaadica

Minha iDentidade
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ESTUDO 2

Exercendo a 
autoridade

O Senhor detesta todo tipo de 
mentira e desonestidade

(Provérbios 20.23 – Viva).

Você já recebeu alguma vez troco a mais no  
supermercado, ônibus ou loja? Qual foi a reação da  

pessoa quando você devolveu? Por que hoje as pessoas 
ficam	tão	surpresas	quando	agimos	honestamente?

Quebra-gelo
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Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

Vivemos num mundo onde ser honesto é relativo: “o que você acha certo ou 
justo,	pode	não	ser	o	certo	para	mim”.	A	Bíblia	no	livro	de	Juízes	relata	uma	situação	
semelhante	na	 história	 de	 Israel	 onde	 “cada	um	 fazia	 o	 que	bem	queria”	 (Juízes	
17.6	–	NTLH).	O	texto	de	Prov.	20.23	expressa	claramente	que	Deus	detesta	a	de-
sonestidade, porque Ele é o Deus da verdade. Por outro lado, o diabo “nunca esteve 
do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está 
apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as 
mentiras”	(João	8.44	–	NTLH).

A Bíblia nos ensina em Mateus 22.39 que devemos amar o nosso próximo 
como a nós mesmos, e isso nos leva a entender que qualquer atitude que tome-
mos	que	prejudique	o	outro	é	uma	desobediência	à	ordem	divina.	Lemos	ainda,	em	
Romanos 13.10, que quem ama os outros não faz mal a eles, pois o Senhor ordena 
a	honestidade	absoluta,	e	não	relativa.	Quando	somos	honestos	refletimos	o	ca-
ráter	de	Jesus	às	pessoas,	e	confirmamos	àqueles	que	ainda	não	O	conhecem,	que	
servimos	um	Deus	Santo	(DAYTON,	2015)	–	“Sejam	santos	porque	eu	sou	santo”	(I	
Pedro	1.16	–	NTLH).

1. Você	concorda	com	a	afirmação:	o	desejo	da	natureza	humana	é	de	agir	
desonestamente? Baseie-se em Marcos 7.21-22.

2. Com base em Gálatas 5.16-17, comente sobre o papel fundamental do Espírito 
Santo para nos ajudar a vencer a tentação da desonestidade.
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3. Qual	a	importância	de	temer	(respeitar)	o	Senhor?	Leia	Provérbios	16.6	e	
comente.

4. Você	considera	importante	ser	honesto	nas	pequenas	coisas?	(Lucas	16.10).

Discutir para crescer

A honestidade está relacionada a ser verdadeiro, transparente, a não fazer 
com	o	outro	o	que	não	gostaríamos	que	fizessem	conosco.	A	pessoa	honesta	não	
aceita a esperteza e o desejo de querer levar vantagem em tudo e sobre todos. 
(ANDRADE, 2015). Já aprendemos que ao fazermos isso demonstramos ao nosso 
próximo	que	o	amamos,	e	refletimos	o	caráter	de	Cristo.

O Espírito Santo deseja que vivamos honestamente, entretanto sabemos que 
isso está além das nossas forças humanas, pois a honestidade absoluta é sobrena-
tural (DAYTON, 2015). Mas como tornar isso possível? Permitindo que Cristo viva 
Sua	vida	através	de	nós	–	“...já	não	sou	eu	quem	vive,	mas	Cristo	vive	em	mim”	(Gála-
tas 2.20 – NVI).
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Vivemos numa sociedade onde ser esperto é o caminho do sucesso. So-
mos	 influenciados	 a	 viver	 uma	vida	 sem	preceitos,	 buscando	a	 vantagem	a	
qualquer preço. Fuja dessa armadilha! Deus te convoca a ser um cristão hones-
to e autêntico. Abandone os velhos hábitos.

#ficaadica

Minha iDentidade



Série FiDelidade 17

ESTUDO 3

Exercendo a 
integridade

Tornem-se meus imitadores, 
como eu o sou de Cristo

(1 Coríntios 11.1 –NVI).

Você conhece alguém que demonstra excelente 
conhecimento sobre integridade na teoria, mas não 

vive tal prática, a famosa máxima de que “faça o que 
eu	digo,	mas	não	faça	o	que	eu	faço”?	Por	que	temos	

tanta	dificuldade	em	vivermos	uma	vida	íntegra?

Quebra-gelo
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Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

Nossa sociedade sofre com uma grande crise, porém, “a maior crise que atra-
vessamos não é econômica nem social, mas moral, estamos vivendo uma crise de 
integridade”	(LOPES,	2008).	A	Bíblia	no	livro	do	Profeta	Miqueias	deixa	bem	claro	al-
gumas	exigências	de	Deus,	quais	sejam,	“façam	o	que	é	correto	e	justo	ao	próximo”	
(Miqueias	6.8	–	A	Mensagem).	No	texto	de	2	Coríntios	8.21–	NVI,	somos	instados	a	
“fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos 
homens”,	o	que	em	suma	significa	sermos	íntegros,	pois	“quem	anda	com	integrida-
de,	anda	com	segurança”	(Provérbios.	10.9	–	NVI).	

São muitas as situações em que infelizmente agimos de maneira incoerente, 
praticando	algo	que	na	teoria	consideramos	como	impróprio.	O	Salmo	7.8	(RA),	des-
creve uma oração ousada com as seguintes palavras: “… julga-me, Senhor, segundo 
a	minha	retidão,	e	segundo	a	 integridade	que	há	em	mim”.	Ressalta-se	que	Davi,	
ao fazer tal oração, tinha convicção de que seus dias estavam sendo vividos de 
maneira coerente, e em consequência de sua integridade, Deus lhe sustentava em 
Sua presença para sempre (Salmo 41.12 – NVI).

1. Leia	Romanos	7.17-20	e	responda.	Tendo	em	vista	nossa	tendência	
pecaminosa, é fácil vivermos uma vida íntegra na sociedade em que estamos 
inseridos?
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Discutir para crescer

2. Com	base	em	Tito	2.7-8,	responda:	em	quais	áreas	da	minha	vida	devo	agir	com	
integridade?

3. Qual	o	benefício	de	viver	uma	vida	íntegra?	Leia	Provérbios	10.9	e	comente.

4. Dê exemplos de como podemos praticar a integridade no nosso dia a dia.

Enquanto honestidade é fazer as coisas corretas pela lei, ser íntegro é fazer 
aquilo que você fala que faz, ser coerente com suas palavras. Integridade não é o 
que você aparenta ser quando as pessoas te observam, mas é quem você é, quando 
ninguém está te olhando. Devemos tomar muito cuidado para não agirmos como 
falsos moralistas, que conhecem e anunciam a verdade, mas vivem na mentira, que 
exigem o que é certo, mas insistem no erro. Como seguidores de Cristo, devemos 
andar como Ele andou (1 Coríntios 11.1; 1 João 2.6), agindo com coerência, só as-
sim nossa palavra terá peso e credibilidade. Cristo deseja que tenhamos uma vida 
íntegra	nos	nossos	relacionamentos,	na	nossa	profissão,	nos	nossos	negócios.	De-
vemos viver de maneira coerente, honrar nossos débitos e como gratidão dizimar e 
ofertar à casa do Senhor.
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Não são poucas as pessoas que vivem uma vida incoerente que buscam 
benefícios sem a prática da integridade. Integridade é a coerência entre o que 
a gente fala e a maneira como vivemos. Que Deus nos capacite a ensinar e a 
viver uma vida integra, proclamando o evangelho com atitudes simples que 
comprovem a nossa autenticidade cristã.

#ficaadica

Minha iDentidade
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ESTUDO 4

Exercendo o 
altruísmo

Não sejam egoístas, nem tentem  
impressionar ninguém. Sejam humildes e  
considerem os outros mais importantes que  
vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, 
mas preocupem-se também com os interesses alheios.

(Filipenses 2. 3-4 – Nova Versão Transformadora)

Você se considera uma pessoa altruísta?  
Altruísmo é uma prática natural ou algo a ser construído  

na personalidade? Você se lembra de ter visto ou vivenciado  
um momento de altruísmo? Fique à vontade para  

compartilhar sua experiência com o restante do grupo.

Quebra-gelo
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Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

O texto da nossa base bíblica faz parte de uma carta que foi escrita por 
Paulo, o apóstolo. Essa carta tinha um público alvo primário que eram os cristãos 
na cidade de Filipos. Nesta igreja, haviam pessoas de diferentes classes sociais e 
etnias,	ou	seja,	a	igreja	de	Filipos	“era	multicultural	e	multirracial”	(LOPES,	2007).	
Exercer	 o	 altruísmo	 era	 um	 dos	 desafios	 dessa	 igreja.	 Por	 isso,	 que	 Paulo	 faz	
questão de trazer este assunto para que a igreja seja cada vez mais altruísta. Ins-
pirado pelo Espírito Santo, o apóstolo apresenta a postura, a forma e o exemplo 
para ser uma pessoa altruísta.

A	postura	de	uma	pessoa	altruísta	é	notada	pela	“ausência	de	egoísmo”	(RI-
BEIRO; NEVES, 2009). Ao invés de olhar apenas para seus próprios interesses, ela 
leva em consideração as necessidades dos outros. De que forma isso acontece? 
Primeiro com uma mudança de mentalidade, não considerando a si mesmo melhor 
que qualquer outra pessoa, o que resulta em atitudes de preocupação aos pro-
blemas alheios. Quer um exemplo? Jesus Cristo, que não se apegou ao fato de ser 
Deus, e se fez homem, escravo e condenado a morte de cruz para que todos os 
pecadores de todos os tempos tivessem a oportunidade de serem salvos.

1. O que é altruísmo e como você pode ser uma pessoa mais altruísta?

2. Em sua opinião, ser altruísta é fácil ou difícil? Ser altruísta é algo relativo, ou 
seja, depende da situação e do momento?
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Discutir para crescer

3. Você acha que em nossos dias está cada vez mais difícil ver exemplos de 
altruísmo?	Justifique	sua	resposta.

4. Jesus é o maior exemplo de altruísmo que podemos ter. Explique o porquê, e 
responda: o que você precisa para ter a “mesma atitude demonstrada por Cristo 
Jesus”?

Vivemos no tempo da pós-modernidade. Dentre tantas marcas dessa gera-
ção pós-moderna, uma das que mais se destaca é o individualismo. As pessoas 
vivem para si, pensam somente em si e conquistam somente para si. O indivi-
dualismo torna as pessoas cada vez mais egoístas, e o pior, isso é apresentado 
como	algo	 bom.	Quem	nunca	 ouviu:	 “você	merece	 ser	 feliz”	 ou	 “você	 tem	que	
estar	onde	se	sente	bem”?	Frases	como	essas	até	parecem	uma	boa	filosofia	de	
vida, mas na verdade, acabam levando pessoas a pensarem cada vez mais em si 
mesmas e cada vez menos nos outros.

Por isso, seja alguém diferente do seu tempo: seja altruísta. Jesus Cristo, nosso 
exemplo, abriu mão de tudo, até da própria vida, por você. Será que essa atitude 
também não pode ser a sua? Você não precisa morrer em uma cruz, mas pode se 
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Seja altruísta, essa é a dica de hoje. Deixe o egoísmo e pratique a hu-
mildade. Olhe para as pessoas a sua volta e se pergunte: O que posso fazer 
para ajuda-las? E se por acaso achar que este é um caminho difícil de andar 
ou até desnecessário, olhe para Cristo e veja que a maior atitude de altruís-
mo já foi feita por Ele.

#ficaadica

Minha iDentidade

doar	um	pouco	mais	para	que	outras	pessoas	sejam	beneficiadas.	A	proposta	não	é	
que	você	“seja	um	capacho”	para	os	outros,	mas	sim,	devemos	“carregar	os	fardos	
uns dos outros (Gálatas 6.2), não julgar uns aos outros (Romanos 14.13), mas sim, 
aconselhar	uns	aos	outros	(Romanos	15.14)”	(WIERSBE,	2006).	Que	o	exemplo	de	
Cristo	“abale	nosso	coração	egoísta	e	vaidoso”	(RIBEIRO	&	NEVES,	2018),	a	ponto	
de sermos pessoas cada vez mais altruístas.
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ESTUDO 5

Exercendo a 
gratidão

Para	você	o	que	significa	ser	grato?	O	que	
gratidão	tem	haver	com	contribuição	financeira?	

Quando	você	contribui	financeiramente,	qual	tem	
sido a sua motivação?

Quebra-gelo

Cada um dê conforme determinou em  
seu coração, não com pesar ou por obrigação,  
pois Deus ama quem dá com alegria (...) O serviço  
ministerial que vocês estão realizando não está apenas  
suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também 
transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus.

(2 Coríntios  9.07,12 – NVI).
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Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

O apostolo Paulo ao ensinar sobre mordomia cristã, aos discípulos da cidade 
de	Corinto,	elogia	a	prontidão	deles	em	contribuir	financeiramente	para	as	necessi-
dades do Reino e nos deixa algumas orientações quanto aos sentimentos que nos 
envolve quando o assunto é o nosso serviço ministerial e principalmente quando 
envolve	os	nossos	recursos	financeiros.	Nas	palavras	de	Paulo	a	nossa	contribuição	
não deve ser exercida com tristeza, ou até mesmo por necessidade e sim com ale-
gria; ou seja, o nosso coração deve ser grato!

Gratidão	é	a	atitude	de	alguém	que	fica	satisfeito	e	agradado	diante	de	algu-
ma	coisa	(CHAMPLIM,	2008,	p.	964).	Segundo	o	texto	bíblico	a	atitude	da	Igreja	da	
cidade de Corinto estava resultando em gratidão nas igrejas da Macedônia, que 
viviam um momento de escassez. Como cristãos acreditamos segundo a palavra 
de Deus que todas as coisas que existem pertencem ao Senhor, o que incluí toda 
riqueza	da	terra.	Essa	compreensão	é	importante	pois	ela	influencia	diretamente	na	
nossa relação entre o dinheiro e Deus; uma vez, que tudo que temos não é nosso, 
mas sim, resultado do cuidado generoso e da provisão do Senhor, precisamos cui-
dar das nossas emoções e atitudes diante das necessidades do Reino, exercendo 
nossa contribuição de maneira grata, alegre e constante.

1. Você tem exercido a sua gratidão a Deus? Gostaria de compartilhar algo que 
impactou sua vida nesse sentido?
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Discutir para crescer

2. Na sua opinião o que tem impedido as pessoas de serem gratas ao Senhor? 

3. Que lição você pode extrair do versículo 12?

4. Para você o que tem impedido as pessoas de serem gratas através de suas 
contribuições	financeiras	(Ofertas	e	Dízimos)?	De	que	maneira	podemos	impedir	
que o mesmo ocorra conosco?

Em	nossos	dias	falar	sobre	contribuição	financeira	na	igreja	tem	sido	um	desa-
fio,	pois	algumas	pessoas	não	compreendem	os	princípios	bíblicos	a	respeito	desse	
tema; enquanto outras por ignorância ou má fé deturpam os textos bíblicos em 
nome da comercialização da fé; porém, nada disso deve nos impedir de viver a mor-
domia	cristã	com	um	coração	que	exale	gratidão	a	Deus.	Afinal	quando	contribuí-
mos com alegria, demonstramos àquele que nos conhece verdadeiramente, nossa 
dependência,	nossa	fidelidade	e	principalmente	nossa	gratidão,	pois	Ele	continuará	
suprindo as nossas necessidades.

Não permita ainda que o consumismo invada seu coração, a ponto de não se 
alegrar e viver de maneira contente com aquilo que o Senhor tem lhe dado diaria-
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Se	 você	 ainda	 não	 tem	exercido	 a	 contribuição	financeira,	 reflita	 sobre	
quais são os impedimentos para que você também obedeça a Deus nessa 
questão. Se você já é contribuinte, continue exercitando sua fé e exercendo 
sua gratidão e alegria ao Senhor de todas as coisas!

#ficaadica

Minha iDentidade

mente.	Não	esquecendo	que	sua	atitude	de	contribuir	glorifica	e	promove	gratidão	
a Deus. Pois “As mãos que se abrem para contribuir abrem os corações para agra-
decer. Quando abrimos o bolso para dar, os corações se abrem para render graças a 
Deus”	(LOPES,	2008,	p.	214)	
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ESTUDO 6

Exercendo a 
humildade

Bem-aventurados os 
humildes, pois eles 
receberão a terra por 
herança

(Mateus 5.5 – NVI).

Quem é a pessoa mais humilde que você  
viu essa semana? Por que você achou que 

essa pessoa era humilde?

Quebra-gelo
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Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

Ser humilde em uma sociedade que gosta de ostentar, de mostrar o que 
têm,	e	que	quer	que	todos	saibam	o	poder	de	sua	conta	bancária,	é	desafiador.	
Como ser humilde, de verdade, nos dias de hoje? Hoje há aqueles que se fazem 
de humildes, que falam que são humildes, se comportam como humildes, se ves-
tem como humildes, e tudo isso para ser reconhecidos como humildes! Então o 
problema	é	na	definição	de	humildade?	Será	que	não	sabemos	o	que	é	humilda-
de? O que é ser humilde?

Os humildes são os mansos, são aqueles que silenciosamente se submetem 
a	Deus,	à	Sua	palavra,	que	seguem	suas	instruções	e	são “gentis	com	todos	os	
homens”,	 como	está	escrito	em	Tito	3.	2.	 	 Jesus	mostra	essa	definição	no	ser-
mão da Montanha escrito em Mateus 5. Para Jesus os humildes são aqueles que 
podem	suportar	a	provocação	sem	serem	inflamados	por	ela; são	silenciosos	ou	
retornam	uma	resposta	suave	para	quem	é	agressivo; quem	pode	ser	legal	quan-
do os outros estão irritados ou agressivos, e que com sua paciência, conseguem 
manter	a	postura	cristã,	quando	é	desafiado	de	diversas	maneiras. 1.	Qual	outro	
exemplo de boa administração é encontrado na vida de José? Use Gênesis 39:4, 
se achar necessário.

1. O que é humildade? Somos humildes de verdade ou apenas nos fazemos de 
humildes na maioria das vezes para ser reconhecido pelos outros?
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2. Atualmente, a sociedade valoriza o mérito, ser humilde é vantajoso?

3. Por que a humildade é tão contraditória com a nossa realidade? Por que temos 
dificuldade	de	cultivar	essa	postura?

4. Humildade pode ser associada com equilíbrio? Como manter a humildade no 
mundo	“caótico”	em	que	vivemos?

A humildade de Jesus de 2000 anos atrás nos incomoda hoje. Provavelmen-
te não somente pela diferença de época, mas porque nos sentimos provocados 
por	ela.		 Jesus	fala	que	os	“humildes	receberão	a	terra	por	Herança”.	Herança	é	
algo que ganhamos que não construímos, apenas recebemos porque somos her-
deiros	de	alguém,	porque	somos	filhos.	Como	filhos	de	Deus	nós	temos	heranças	
prometidas	por	ele,	mas	também	como	filhos	de	Deus	precisamos	nos	parecer	
com ele, humildade é uma de suas características, característica esse que Jesus 
nos incomoda a imitar.

Como	filhos	termos	a	nossa	herança,	que	nesse	caso	é	receber	a	terra.	Essa	
não é uma terra qualquer, como um dos terrenos ou lotes em nossa cidade. A pro-
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Os humildes mencionados no texto de Mateus 5 são representados como 
felizes, mesmo neste mundo. Eles são abençoados! Os humildes vivem bem 
com aquilo tem, independentemente de serem ricos ou desprovidos de dinhei-
ro, e são assim porque sabem tudo o que tem veio de Deus. Viva com humil-
dade, ainda que haja ostentação à sua volta. Viva como alguém que é herdeiro 
das bênçãos dos céus.

#ficaadica

Minha iDentidade

messa aí é uma terra prometida, um lugar que queremos chegar o quanto antes. 
Essa terra prometida pode ser entendida como um tipo de céu, o local aonde vamos 
após a volta de Jesus. Desta maneira, podemos entender que a palavra de Jesus 
está relacionada ao fato de que toda a bem-aventurança do céu e todas as bên-
çãos da terra são para os humildes.
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ESTUDO 7

Em busca de 
uma vida de 

conquistas

Com Deus conquistaremos 
a vitória, e ele pisará os 
nossos adversários.

(Salmo 108.13 – NVI).

Você	confia,	realmente, que Deus 
pode dar ao ser humano uma vida de 

conquistas? Tem o hábito de consultar 
o Pai antes de traçar seus planos e 

confia	que	a	ajuda	virá?	

Quebra-gelo
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Fique ligado!

Vamos conversar a respeito?

O	Salmo	108	é	um	pedido	de	socorro	de	Davi.	Ele	inicia	o	Salmo	glorificando	a	
Deus e exaltando o seu nome e, em seguida, deixa transparecer o seu desespero 
e o pedido de ajuda. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que 
sejam	libertos	aqueles	a	quem	amas	(Salmo	108.6).	Tamanha	era	a	confiança	de	
Davi	no	Senhor,	que	ele	afirma	com	todas	as	suas	forças	que	só	haveria	vitória	com	
a bênção dEle, sem isso, todo o resto seria inútil. Ele diz: Dá-nos ajuda contra os 
adversários, pois inútil é o socorro do homem (v.12). 

Davi sabia com quem estava falando e a quem pedia socorro. Não resta dúvi-
das	da	confiança	do	salmista,	assim	como	não	há	dúvidas	de	sua	necessidade	real.	
Tanto uma quanto a outra tem, nesse salmo, o mesmo peso, ou seja, observa-se 
a intensidade do louvor de Davi a Deus, assim como, o seu desespero. Ao pensar 
sobre isso, pode parecer incompatível que uma pessoa seja capaz de, ao mesmo 
tempo,	demonstrar	seus	medos,	preocupações	e	lutas	e	ainda	exaltar	e	glorificar	a	
Deus. Será que é?

1. As condições favoráveis alegram o nosso coração e nós louvamos a Deus. 
O que aprendemos com Davi a esse respeito?

2. Qual é a atitude que nos coloca mais perto de Deus? Como nos relacionamos 
com	Ele	a	ponto	de	confiarmos	nossos	medos	e	necessidades?
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3. Meu	coração	está	firme,	ó	Deus!	Cantarei	e	louvarei,	ó	Glória	minha!	(Salmo	
108.1).	Esta	afirmação	de	Davi	mostra	que	ele	se	sentia	“firme”	–	em	Deus	ele	se	
sentida seguro. Ele tinha absoluta certeza de que apesar dos problemas, Deus 
estava com ele e lhe daria a vitória. Como você se sente?

4. Como é possível ter uma vida de conquistas?

Nossa	atitude	deve	ser	sempre	a	de	confiar	em	Deus.	Diante	de	lutas	e	pro-
blemas não podemos nos entregar ao desânimo espiritual, de modo algum, pelo 
contrário, devemos exaltar a força do nosso Deus porque só Ele pode nos dar a 
vitória.	O	nosso	relacionamento	com	Deus	é	chave	para	a	confiança.	Você	confia	em	
alguém que não conhece? É assim com Deus. Precisamos conhecê-lo para, então, 
confiar	nEle.	O	caminho	para	esse	conhecimento	você	já	sabe	–	é	a	oração.	A	leitura	
da Bíblia sagrada também vai ajudá-lo a conhecer Deus e o Seu poder.

Depois de saber quem é Deus, conhecer o tudo aquilo que ele já fez e se relacio-
nar com Ele, você jamais terá dúvidas e não nunca mais vai vacilar em buscar a Sua 
ajuda	em	qualquer	que	seja	a	sua	dificuldade:	dívidas,	prova	de	matemática,	carro	
novo,	colega	chato,	vizinha	difícil,	marido	agressivo,	mulher	ciumenta,	filhos	deso-
bedientes, igreja morna, emprego etc. Sua atitude será diferente e aí sim, sua vida 
poderá	ser	uma	vida	de	conquistas.	Isso	porque,	você	não	estará	confiando	apenas	
em	suas	forças,	mas	confiará	naquele	que,	de	fato,	pode	nos	socorrer	–	Deus.	
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Para	ter	uma	vida	de	conquistas	confie	em	Deus	com	todas	as	suas	forças.	
Faça	a	sua	parte!	Não	lute	com	as	suas	armas,	mas	confie	naquele	que	é	pode-
roso e te ama incondicionalmente. Para isso, relacione-se mais com Ele e esteja 
sempre aos seus pés, por amor.

#ficaadica

Minha iDentidade

Vivemos dias difíceis, é verdade, mas nós temos um Deus que é poderoso. 
Confie	sua	vida	totalmente	a	Ele.	Saiba	que	você,	por	si	só,	não	é	capaz	de	salvar-se,	
mas Cristo deu a vida você e por isso você tem direito a salvação. Essa precisa ser a 
sua	confiança.	Apesar	de	nossa	insignificância,	Deus	nos	ama	incondicionalmente.	
Devemos	amá-lo	com	todas	as	nossas	forças	e	confiar	nEle.

Seja	fiel	e	tenha	sempre	bom	ânimo,	pois	Deus	lutará	por	você!	Procure	fazer	
a sua parte. Saia da zona de conforto – procure o emprego, proponha diálogo, 
seja tolerante, seja humilde, reconheça o outro como sendo mais importante que 
você, ajude sempre que puder, contribua com aquilo que puder. Não seja apenas 
aquele que reclama, resmunga, murmura e não faz nada. Tudo o que temos vem 
de Deus – a Ele toda a glória!
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ESTUDO 8

Investindo na 
eternidade

[...] fixamos os olhos, não naquilo 
que se vê, mas no que não se 
vê, pois o que se vê é transitório, 
mas o que não se vê é eterno.

(II Coríntios 4.18 – NVI).

Você concorda ou discorda 
quando ouve este ditado popular: 

“O que os olhos não veem o 
coração	não	sente”?

Quebra-gelo
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Fique ligado

Vamos conversar a respeito?

O ditado popular citado a pouco é muito conhecido de todos nós. Ele, dentro 
de diversos contextos vem sendo usado inclusive para maquiar nossas dores de 
cotovelo e para refrear nossos sentimentos de posse. Olhando para ele de forma 
mais profunda podemos perceber que a frase fala também de desejo. O que o olho 
não vê o coração não deseja! Aqui está o grande dilema da nossa atualidade: só 
acreditamos, desejamos, queremos aquilo que podemos ver.

É por isso que o texto inicial se encaixa tão bem neste contexto. Somos con-
vidados pelo Espírito Santo, através de Paulo, a olharmos, desejarmos, buscarmos 
o	que	“não	se	vê”.	Isso	parece	utopia	em	nosso	dia-a-dia.	Parece	algo	que	não	faz	
sentido.	Mas	a	beleza	da	Palavra	de	Deus	é	que	ela	é	profunda.	O	texto	afirma:	as	
coisas que vemos (e desejamos somente porque vemos) são passageiras, se aca-
bam. Assim como nossos olhos um dia se tornarão pó, todas essas coisas materiais 
também passarão!

1. Discuta	com	o	grupo	a	afirmação	parafraseada	do	ditado	popular:	o	que	o	
olho não vê o coração não deseja! Faça os paralelos e interpretações que julgar 
necessárias.

2. O	texto	base	usa	o	verbo	“fixar”	por	uma	razão:	sempre	existe	o	risco	de	
desviarmos nosso olhar do que realmente interessa. Com isso em mente, 
responda: como isso se conecta com o título de nossa lição?
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3. Como você encara a direta orientação bíblica de que nosso foco deve estar nas 
coisas	eternas?	O	que	isso	significa	para	você?	Discuta	com	o	grupo.

4. Em	Hebreus	11.27,	lemos	sobre	um	dos	heróis	da	fé,	Moisés.	Leia	o	texto	e	
discuta com o grupo sua conexão com a nossa lição de hoje. Avalie o resultado da 
esperança de Moisés. Valeu a pena? Que lições podemos tirar dali?

Paulo estava convencido de desfrutaria no futuro de algo incomparável. Ne-
nhuma privação vivida aqui se compararia a glória da eternidade. Ele estava seguro 
de que Deus cumprira suas promessas. As coisas que se veem, as coisas que dese-
jamos, que lutamos para conquistar, passarão. Tudo passará, tanto as alegrias da 
conquista material, quanto as tristezas decorrentes destas mesmas coisas. 

Por outro lado, as coisas que não se veem estão fundidas com nossa fé, nossa 
esperança e nossas convicções (para muitos, utópicas). Estas coisas que perten-
cem ao céu e ao domínio exclusivo de Deus duram para sempre. Esse é o exemplo 
que recebemos de todos os heróis da fé descritos em Hebreus 11. Uma coisa é 
certa ali... valeu muito a pena manter os olhos na eternidade.
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Siga o exemplo de Paulo, de Moisés e de muitos outros. Deseje, invista, 
lute, resista, alegre-se, se for necessário sofra, pela eternidade, pelas coisas 
que não se vê. Nada e nem ninguém pode tomar de você a recompensa, a co-
roa,	a	glória.	Ela	é	entregue	por	Deus	a	você!	Basta	fixar	os	olhos	na	coisa	certa!	

#ficaadica

Minha iDentidade
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