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INTRODUÇÃO 

Por Pr. Alex Oliveira 

 “Ser como Cristo foi, andar como Cristo andou; eis o nosso dever e destino!” 

Qual é o grande propósito de Deus para os homens? Pense!  

Alguns diriam: a Salvação! Mas, na realidade, a Salvação é apenas o ponto de partida; o começo do 

propósito! O apóstolo Paulo nos revela em vários textos qual é este propósito, vejamos: 

“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho... ”. (Romanos 8:28,29) 

“Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós”. 

(Gálatas 4:19) 

 Com o Sacrifício de Cristo vem a Reconciliação e o Pagamento da dívida;  

 Com o pagamento da Dívida, vem a Salvação; 

 Com a Salvação vem uma Nova oportunidade; 

 Com o Batismo vem a Nova vida; 

 Com a Nova vida o Espírito Santo vem morar em nós; 

 Com o Espírito Santo em nós, somos regenerados; 

 Com a regeneração começa o processo de transformação/santificação; 

 E o processo de Transformação/Santificação é a Formação do Caráter de Cristo em nós. 

O apóstolo João em sua primeira epístola 2:6 nos mostra que para o cristão não é opcional, antes é 

uma obrigação viver e buscar a ser como Cristo, não só em palavras, mas, de fato, em tudo!  

O Apóstolo Paulo diz: “Tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em nós, a 

aperfeiçoará até o dia da volta de Cristo” (Filipenses 1:6). Isto significa duas coisas: 

a) Deus completará sua obra/propósito em nossa vida 

b) Este processo durará até o fim de nossa vida ou até que Jesus volte 

Citando ainda o Apóstolo Paulo; o mesmo diz que referente às coisas de Deus: “Porque nós somos 

cooperadores de Deus...” (1 Coríntios 3:9). Isto significa que devemos cooperar com o Espírito 

Santo e nos submeter a Ele em sua obra de Santificação e Transformação em nossa própria vida! 
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1. C-A-R-Á-T-E-R 

Acho que é necessário antes de vermos a Importância do Caráter de Cristo em nós, buscarmos 

entender qual a raiz etimológica e o significado da palavra Caráter, sem pretenciosamente querer 

esgotar o assunto. Meu intuito é dar apenas um ensaio básico e inicial, seja por senso comum ou 

científico, para que possamos prosseguir no estudo da Palavra de Deus no que concerne ao seu 

Plano para nós. Isto posto, tenho certeza que enriquecerá ainda mais nosso aprendizado. 

Etimologia: 

A palavra Caráter, no português, equivalente do Latim CHARACTER, do Grego KHARAKTER, 

significa: “marca gravada, sulcada”, metaforicamente “marca, impressão ou símbolo na alma”, 

“qualidade que a define”, de KHARASSEIN, “gravar”, de KHARAX, “instrumento pontiagudo”, 

do Indo-Europeu GHER-, “riscar, sulcar”.  

(Fonte: http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/carater/). 

Neste ponto, já temos a impressão de algo “gravado” no nosso ser; uma “marca” gravada e 

registrada. Característica, portanto, seria “o que é particular, próprio e característico de algo ou de 

alguém; qualidade capaz de identificar, denifir alguém ou alguma coisa. 

Dicionário Informal: 

Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um 

indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das 

qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu 

caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e 

comportamento. Uma pessoa conhecida como "sem caráter" ou "mau caráter", geralmente é 

qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, 

uma pessoa "de caráter" é alguém com formação moral sólida e incontestável. (Fonte: 

http://www.significados.com.br/carater/) 

Psicologia: 

 “É o termo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante 

de agir peculiar a cada indivíduo... O conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo lhe 

determinam a conduta e a concepção moral; seu gênio, humor, temperamento; este sendo resultado 

de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares, 

pedagógicas e sociais. Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. Caráter, em sua 

definição mais simples, resume-se em índole ou firmeza de vontade. As culturas antigas 

costumavam declarar quando de uma pessoa de índole confiável: "Pessoa de caráter forte". 

Quando o caráter - presença inerente no ser - é forte, significa que por mais maravilhosos ou 

recompensadores os caminhos possam parecer, há sempre um sentimento de alerta dentro, que 

indica aquele como um caminho errado, mesmo que no momento possa parecer o correto. O 

caráter faz ver além, nas consequências dos atos de hoje, e não pode ser adquirido ou estudado ou 

mesmo aprendido”. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1ter) 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/carater/
http://www.significados.com.br/carater/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndole
http://pt.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1ter
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Resumindo as definições acima podemos propor que a índole (caráter) de uma pessoa se expressa 

não só pela exterioridade dos atos, mas também das disposições interiores. As perguntas a seguir 

nos auxiliarão a refletir sobre isto: 

- O que você faz quando ninguém vê? De que forma você agiria se soubesse que ninguém poderia 

ver ou saber o você que faria? 

A resposta a estas perguntas mostram qual o tipo de índole ou caráter que você tem! 

2. PORQUE PRECISAMOS SER COMO CRISTO? 

Os cristãos precisam não somente saber que necessitam ser como Cristo, mas, entender o porquê 

(?!). Isto é o que este material se propõe!  

Tendo isto em vista, a Bíblia no declara três das estratégias mais bem sucedidas de Satanás, que se 

opõe ao conhecimento e obra de Deus na vida do ser humano:  

a) Manter o homem escravizado ao Pecado – Para que possa ter domínio sobre ele;  

b) Cegar os olhos daqueles que estão dominados por ele – Para que não vejam a Luz do Evangelho 

e para que não enxerguem sua condição miserável; 

c) Relativização dos Padrões Morais estabelecidos. A famosa inversão de valores! 

Diante das duas primeiras estratégias (a e b), o inimigo faz com que o homem não veja e não saiba 

que necessita de uma mudança, fazendo com que eles permaneçam no mesmo estado. E, é sabido 

que não há mudança sem a manifestação do saber e do querer (Os 4:6) 

A terceira estratégia é de igual importância para seus malignos intentos, visto que, o 

Comportamento e Caráter de uma Pessoa são norteados pelos seus valores e os valores da sociedade 

onde está inserido (Teoria dos Valores). E se há inversão de valores, significa que não há coerência 

e nem firmeza de comportamento, pois o que era errado antes passa a ser certo agora, e vice-versa. 

De acordo com Max Scheler, existe uma “escala dos valores”: 

> ÉTICO: é o juízo sobre o bem e o mal. Diz daquilo que é vital/Vida.   

> MORAL: é a ação normativa do comportamento, costumes, hábitos, normas, leis. 

> MATERIAL: é o juízo sobre o que é necessário para a sobrevivência humana.  

> RELIGIOSO: é o juízo  sobre o que é bom para o espírito e diz das coisas da alma.  

> ESTÉTICO: que opera um  juízo  sobre o belo e o feio. 

> UTILIDADE: que se refere ao juízo do que é melhor e pior. 
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As duas frases abaixo podem nos mostram melhor, a importância e o significado de um “Valor”. 

Não é atôa que eu disse que os “valores” norteiam nossas ações! 

“Os valores absolutos, universais da verdade, da bondade, do ser, do amor, da justiça, da 

honestidade da solidariedade e da vida, hoje não brilham mais em nossas consciências e nem em 

nossa sociedade. Com o eclipse destes valores fundamentais, uma noite nebulosa, estendeu seu véu 

sobre nossa cultura e sobre nossas instituições. Sem estas estrelas-guia agora andamos tateantes 

num mundo confuso, desorientado, caótico, desesperado”. (B.Mondim) 

“Atribuir Valor a uma coisa, é não ficar indiferente a ela. Isto é a principal característica do 

valor”. (Westerley Santos) 

Veja: https://sites.google.com/site/wwwconexaoaquarelacom/etica/valores---axiologia-ou-teoria-

dos-valores 

2.1. DE ONDE VEM NOSSOS VALORES (dos Cristãos)? 

A bíblia informa que o homem é a imagem e semelhança de Deus; isto significa que muitos dos 

atributos e características morais e valores que temos, herdamos do nosso Criador. Contudo, o 

Pecado trouxe (dentre outras conseqüências), marcas degradantes e profundas no caráter dos seres 

humanos, obscurecendo a imagem e semelhança de Deus em todos nós! Estas marcas na verdade 

são os Desvios de toda ordem, inclusive o de Caráter e Personalidade que todos nós temos. Além 

disto, estando aprisionado e cego, o homem não consegue enxergar e nem admitir sua condição e 

culpa; principalmente porque muito desta condição degradada é espiritual (não enxergamos com os 

olhos físico/carnais). O apóstolo Paulo identifica Adão como representante da Humanidade decaída 

da graça de Deus (Romanos 5:12-21). 

Há quem diga que uma personalidade ou caráter não se muda, no máximo se adapta! Todavia, eu 

creio na Palavra de Deus que é possível não apenas uma simples mudança ou adaptação, mas uma 

grande Transformação.  

De fato, é por isto que o Espírito Santo deseja e trabalha intensamente na vida dos homens, a fim de 

convencê-los, em tempo oportuno: “do pecado, da justiça e do juízo” (João 16:8 / Hebreus 3:7-15). 

A real transformação é iniciada com o processo de Conversão, o Novo Nascimento e a morada do 

Espírito Santo em nós, que nos impulsiona às virtudes de uma Nova Vida, em/com Deus! 

O apóstolo Paulo orava intensamente pelos seus filhos na fé, para que eles tivessem seus olhos e 

coração abertos e/ou iluminados para enxergarem a Luz do Evangelho, para que também fossem 

transformados (Efésios 1:16-23/ 3:14-21). 

Quando compreendermos um pouco da realidade acima começaremos a entender a necessidade de 

conformar o nosso caráter ao de Cristo.  

 Ele é a expressão exata do PAI (João 10:30/ Colossenses 2:9) 

 Quem vê a Cristo, vê o PAI (João 14:7-11) 

 Ele é o representante e o padrão de um Novo Homem, segundo Deus! (Romanos 15:20-22) 

https://sites.google.com/site/wwwconexaoaquarelacom/etica/valores---axiologia-ou-teoria-dos-valores
https://sites.google.com/site/wwwconexaoaquarelacom/etica/valores---axiologia-ou-teoria-dos-valores
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3. TIRANDO AS MÁSCARAS 

Tendo em vista o que estudamos no item 1 (Caráter), perceberemos de acordo com Genesis 3, que o 

homem, após a queda, obteve a tendência e a habilidade (?!) de se esconder da realidade; das 

conseqüências; de Deus; preferindo não assumir e nem admitir a sua condição; pelo contrário, 

sempre colocando a culpa um no outro. 

Entretanto, o processo de cura de toda a condição degradante ocasionada pelo pecado só se torna 

possível quando assumimos a culpa e admitimos nossa condição. Do contrário, só estaremos 

prolongando e piorando esta condição! O medo, o orgulho, a arrogância, são como Máscaras que 

escondem a verdadeira “face” da nossa Rebeldia para com Deus e a Escravidão ao pecado. 

Uma das primeiras coisas que aprendemos com Cristo é a qualidade e a habilidade de viver sem 

Máscaras (Sem hipocrisia); em outras Palavras – AUTENTICIDADE. 

Mascara, originalmente, era (e ainda é) um acessório utilizado para cobrir o rosto. A palavra tem, 

provavelmente, origem no latim “mascusou masca” = "fantasma", ou no árabe maskharah = 

"palhaço", "homem disfarçado".  

Algumas maneiras pela qual se utiliza este acessório: 

a) Para esconder a sua identidade;  

b) Para se disfarçar 

Máscara x Hipocrisia 

As máscaras eram muito utilizadas nos Teatros Gregos e Romanos. Os atores gregos usavam 

máscaras de acordo com o papel que representavam numa peça teatral. Vem daí o termo 

hipócrita/hipocrisia, que vem do latim hypocrisis e do grego hupokrisis ambos significando a 

representação de um ator, atuação, fingimento (no sentido artístico). E designa alguém que oculta à 

realidade atrás de uma máscara de aparência. Essa palavra passou mais tarde a designar 

moralmente pessoas que “atuam” e/ou que fingem comportamentos. 

 

NOTA: No sentido moral, Máscara e Hipocrisia passaram a ser um termo pejorativo, com o 

passar do tempo. 

 Uma pessoa que usa mascara, não mostra verdadeiramente a sua identidade. 

 Uma pessoa hipócrita é a que demonstra ser o que não é. 

 

 

Todos nós usamos mascaras, todos nós sem exceção! 

 

Mas o perigo disto é que de tanto usá-las nos afastamos da verdade, da realidade, perdemos a nossa 

essência e não as tiramos mais. 
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 A máscara é algo que podemos colocar inconscientemente:  

- Por medo,  

- insegurança,  

- Por querer ser aceita no meio onde vive 

 Há quem a coloque propositalmente, quando assumem conscientemente o que não são 

- Pessoas que se fingem de boas, amigas, simpáticas, com intenções de prejudicar 

- Há pessoas que usam a mascara para se defender 

- há pessoas que usam para ter coragem de fazer as coisas que normalmente não fazem 

LOCAIS DE HIPOCRISIA 

- no lar,  

- no trabalho,  

- na igreja 

ATITUDES HIPÓCRITAS 

- Mateus 6.16 

- Mateus 23.28 

- Pedro (alta confiança, impulsivo, negou Jesus 3 vezes) 

As 4 piores conseqüências de carregar uma mascara por muito tempo?  

1) corremos o risco de fazer para a Deus e não ter intimidade com Ele. 

2) vida crista sem conversão  

3) Ser derrotado por si mesmo. 

4) Seguir enganando os outros, mas sendo enganado 

Concluindo 

Saber quem somos; saber reconhecer nossos defeitos sem mascará-los, e se empenhar em melhorar; 

e por outro lado, não querer provar para os outros que somos mais do que realmente somos ou 

aquilo que não somos, demonstram um caráter alinhado com o de Jesus, pois é isto que ele quer de 

nós. 

JESUS bem sabia quem ele era e para que viera; tanto que quando foi tentado pelo Diabo, ele 

demonstrou em atitude e palavra que não precisava transformar as pedras em pão para provar se Ele 

era realmente o filho de Deus, como o Diabo lhe sugerira! 
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4. O CARÁTER E AS CARATERÍSTICAS DE CRISTO 

Quero dizer com isto não só as atitudes e partes visíveis do seu caráter e ser, mas as disposições e 

motivações internas e as suas qualidades. Esforçar-nos-emos para estudar, se não todas, pelo menos, 

a maioria delas! 

4.1 HUMILDADE 

Ao estudar, na bíblia, a pessoa de Cristo (Novo Testamento), perceberemos que a humildade é uma 

das principais características de nosso Senhor; talvez, uma das mais marcantes! E é um tema 

bastante recorrente em toda a Bíblia, principalmente, no Novo Testamento. Somos exortados pelo 

apóstolo Paulo (em Filipenses 2:5-8) a humildemente aceitar e buscar viver este grande propósito. 

Ao tentar definir humildade perceberemos que é uma qualidade, virtude, sentimento. 

“Humildade vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias 

limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que 

não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A Humildade é 

considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom 

senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Características como cordialidade, 

respeito, simplicidade e honestidade, embora sejam frequentemente associadas à humildade, são 

independentes. Portanto, quem as possui não precisa necessariamente ser humilde. Humildade é 

muito confundida com a Modéstia, sendo esta o sentimento de velar-se quanto às qualidades 

intelectuais e morais (em oposição a um exibicionismo vaidoso)”. (Fonte: Wikipédia: “Humildade”) 

Nota: Humildade não tem haver necessariamente com condição social ou nível de riqueza. 

Perceba no Livro de Filipenses (2:1-16) o Pensamento e a Essência de Deus em Cristo 

 Sendo Deus, se fez homem  

 Sendo Rei, se fez servo 

 Sendo Santo, se fez pecado 

 Sendo Bendito, se fez maldito 

A mesma essência de Deus e Cristo podemos perceber na vida e nos escritos de Pedro, João, Tiago, 

Paulo . 

a) A pessoa genuinamente Humilde não age com Arrogância ou Orgulho.  

b) A motivação da pessoa Humilde não é se vangloriar ou ser elogiada. 

c) A pessoa humilde reconhece seus erros e falhas e procura progredir e melhorar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_senso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_senso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_senso
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordialidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Respeito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simplicidade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Honestidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9stia
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Jesus criticou e combateu os fariseus pela hipocrisia, arrogância, soberba e vanglória (Mateus 6:1-

6). E ele tinha autoridade para falar e criticar, pois foi o maior exemplo de humildade que já existiu! 

Ao lavar os pés dos discípulos nos deus uma grande lição: 

“Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: 

Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. 

Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. 

Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na 

verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele 

que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes”. (João 13:12-17) 

A palavra de Deus nos ensina que Ele ama aquele que suporta com humildade, confiança e 

perseverança as dificuldades e provações da vida, mesmo que por um tempo tenha que passar por 

humilhações; pois a este Deus honra e exalta, mas Ele abate o soberbo. Vejamos abaixo algumas 

passagens e exortações: 

> “O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade” (Pv 

15:33) 

> “A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito” (Pv 29:23) 

> “Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará” (Tg 4:10) 

> “E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado” 

(Mt 23:12) 

> “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de 

benignidade, humildade, mansidão, longanimidade” (Cl 3:12) 

> “Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros, e 

revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes” (1 Pe 5:5) 

> “Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em 

amor” (Ef 4:2) 

4.2 AMOR, COMPROMETIMENTO & RESPONSABILIDADE 

Estas características/qualidades/atitudes devem ser a marca registrada de todo cristão. De fato, Jesus 

disse que “nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amares uns aos outros” 

A grande questão é que muitos não têm uma definição exata do que é o amor, isto quando não o 

confundem com algum sentimento ou outras coisas.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/13/12-17
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/15/33+#v33
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/15/33+#v33
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/15/33+#v33
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/29/23+#v23
https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/4/10+#v10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/23/12+#v12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/12+#v12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/5/5+#v5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/4/2+#v2
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Lembra da velha estória da galinha e do porco (envolvimento x comprometimento).  

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele 

que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). 

“Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 

Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. 

Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 

pecadores”. (Romanos 5:6-8) 

Estas características e atitudes fazem parte do caráter de cristo e de todo cristão genuíno. 

Biblicamente, elas estão intimamente relacionadas; na ordem em que se encontram, uma leva e 

carrega a outra! 

Reflita: Devemos ou não agir como nosso Senhor? 

4.3 OBEDIÊNCIA E SUBMISSÃO 

Para refletir: “Só aprende a exercer autoridade, quem aprendeu a obedecer e a se submeter” 

A questão da obediência e submissão são importantes não por uma questão de hierarquia ou para 

mostrar que um “manda” ou tem mais autoridade que o outro, pois já estudamos anteriormente a 

necessidade e importância da Humildade na vida do Cristão. A questão é de equilibrio, ordem, 

cumplicidade, reciprocidade nos relacionamentos, que foram perdidos como consequencia do 

pecado.  

Vejamos: O que impede uma pessoa de ser Submissa, Obediente? 

- Orgulho 

- Falta de Humildade 

- Sentimento de superioridade 

- Rebeldia 

Desobediencia x Rebeldia 

Quero aqui exortar-vos do perigo e das consequencias da Rebeldia e Insubmissão! 

Houve um rei em Israel que tinha um grande problema com Rebeldia e Insubmissão, mas que 

aparentava uma “mascara” de humildade: O Rei Saul. (1 Samuel) 

Em duas ocasiões importantes e estratégicas, Deus, por meio de Samuel, havia dado ordens 

expressas a Saul que, em uma oportunidade, não cumpriu a ordem (1 Samuel 13:5-14) e, na outra, 

cumpriu em parte (1 Samuel 15:1-22). Conhecendo-lhe o coração, o Senhor, sabia que o que 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/5/6-8
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aparentemente era uma simples Desobediencia, na verdade, era um problema grande e grave de 

Rebeldia e Insubmissão: 

“Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como 

em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o 

atender melhor é do que a gordura de carneiros .Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e 

o porfiar é como iniqüidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te 

rejeitou a ti, para que não sejas rei”. (1 Sm 15:22, 23) 

Nota: As vezes a Obediência é um teste no qual muitos ficam reprovados! 

Por causa da Desobediencia, Rebeldia e Insubmissão, Deus rejeitou a Saul. O mesmo perdeu o 

favor do Senhor, perdeu o controle do reino, o rumo da vida e acabou morrendo em desgraça. 

(Romanos 2:8) 

Vejamos algumas atitudes dos Rebeldes (Como reconhecê-los?): 

> O rebelde só se importa com sua opinião 

> O rebelde não se “dobra”, não se submete as autoridades e aos outros 

> O rebelde não é humilde 

> O rebelde não faz caso das consequencias da desobediencia 

> O rebelde se preocupa mais com os homens do que com Deus 

Cristão x Obediência 

O Cristão é exortado e incentivado a desenvolver a obediência em toda a sua vida, primeiramente 

pelo exemplo do Mestre, pois Ele mesmo aprendeu a obedecer! 

> Ele aprendeu Obediencia- Hebreus 5:8 

> Ele Obedeceu ao PAI – João 17:4-6 

> Ele se Submeteu ao PAI – Mateus 26:39-45 

> Ele se sujeitou aos seus pais terrenos – Lucas 2: 51 

> Ele Obedeceu a LEI -  Mateus 5:17 

> Ele se submeteu a pagar Impostos: Mateus 17:24-27 

A quem Obedecer e se Submeter? 

 A Deus e sua Palavra (Tiago 4:7/ 1 João 2:5) 

 Aos Pais (Efésios 6:1/ Colossenses 3:20) 

 Aos Patrões (Efésios 6:5,6 / Colossenses 3:22) 

 Aos Pastores (Hebreus 13:17) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/5
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 As Autoridades (Romanos 13:1-7 /Tito 3:1) * 

 Aos mais experientes (1 Pedro 5:5) 

 Uns aos outros (1 Pedro 3:1-6/ 1 Corintios 16:16/ Efésios 5:21-24) 

* Nota: Entretanto, quando houver divergencia entre os homens e Deus; entre o Sistema Mundano 

e a Palavra de Deus, devemos seguir o que o Senhor orienta em sua Palavra (Atos 5:29)  

> O apóstolo Paulo elogiou a obediencia dos Romanos: 

“Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós; e quero que 

sejais sábios no bem, mas simples no mal”. Romanos 16:19 

Por fim: 

SE CRISTO, SENHOR DOS SENHORES, REIS DOS REIS, DESENVOLVEU A OBEDIENCIA, 

NÃO DEVEMOS NÓS TAMBÉM FAZER O MESMO? 

4.4 LONGANIMIDADE 

“Longanimidade é um substantivo que define alguém que possui a característica ou qualidade de 

grandeza de ânimo, uma pessoa que encara com coragem as adversidades a favor de alguém. Este 

termo está relacionado com o ato de ser bondoso ou generoso. É a disposição extrema para 

suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos também pode ser um exemplo de 

longanimidade”.  

 Em minhas palavras, a longanimidade é a característica da pessoa que tem um ânimo longo; algo 

muito difícil neste mundo de adversidades, aflições, problemas, fatalidades, etc.  

Pense em uma pessoa que apesar das dificuldades e circunstâncias que porventura esteja 

acontecendo em sua vida, está sempre “animada”, nunca está “abatida”, sempre brincando, sempre 

simpática com os outros?  

E aí, lembrou de alguém? 

Outro aspecto importante da longanimidade é para com os “outros”. A maioria de nós não atingirá 

todo o potencial que temos sem a ajuda, auxílio e longanimidade de outro mais experiente que nós, 

correto?  

Muitas vezes somos longânimes em nós e para nós mesmos; mas, não somos com os outros!  

Ser longânime para com os outros, quer dizer: Investir nas pessoas, Não desistir delas, Auxiliá-las a 

atingir o potencial delas – e não “Desanimar” quando elas apresentarem maus hábitos, defeitos e 

dificuldades; não deixar tudo isto lhe abater ou te desanimar em seu objetivo de extrair o melhor 

delas! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/16
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 Olhemos para Deus: Não é assim que Ele age para conosco? 

 Olhemos para o Senhor Jesus Cristo: Não foi assim que Ele agiu com os Discípulos? 

Disse Jesus: “No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo” 

4.5. DOMINIO PRÓPRIO/PACIÊNCIA 

Ambas qualidades acima tem relação direta uma com a outra. Estudaremos cada uma delas para 

extrair o entendimento e torná-las aplicáveis à nossa prórpia vida. É importante ressaltar aqui, que 

todas as características, virtudes e qualidades que temos estudados devem ser desenvolvidas em 

nosso vida, diariamente. Mais que isto, ao estudá-las, temos a oportunidade de entender e refletir na 

razão pela qual devemos desenvolvê-las em nós! De uma forma direta e concisa: Devemos, porque 

perdemo-las com a queda; e a cada dia somos tentados neste mundo a afastar-se cada vez mais 

destas virtudes essenciais à vida Cristã! 

Leiamos: 

“Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele 

que toma uma cidade”. Provérbios 16:32 

“Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito”. 

Provérbios 25:28 

a) Domínio Próprio 

É a habilidade de dominar a si mesmo, os seus instintos, atitudes e suas emoções! 

Sabemos que com a desobediencia e a queda pelo pecado, uma das consequencias foi a perda do 

domínio de si, em detrimento de toda sorte de concupisciencias e tentações a que estamos sujeitos. 

Em outras palavras passamos a ser escravos do pecado, pois não conseguimos resistí-lo. 

Dois textos bíblicos, além dos que já lemos em Provérbios,  lançam uma perspectiva interessante 

sobre a questão do Domínio próprio: 

 Tg 3:3-11  

 Gn 4:5-8 

Obs.: Uma vez que perdemos a habilidade de autodomínio, necessitamos do auxílio do Espírito 

Santo, conforme Gálatas 5:16,17. 

Onde Aplicar esta Qualidade: 

No Falar, no Pensar, no Olhar, no Agir, no Sentir, etc. 

Resultado da Aplicação: 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/16/32
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/25/28
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Diminuição das quedas (em pecado); das Precipitações e suas consequencias; Maior Equilibrio em 

todas as esferas da vida, principalmente Espiritual. 

b) Paciência  

“Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando um 

indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma 

e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou 

diante situações e fatos indesejados. O ato de ter paciência pode também significar perseverança 

em relação a algo, como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para 

se concretizar. A expressão "perder a paciência" é utilizada justamente quando toda a tolerância e 

perseverança se esvaem, quando um indivíduo já não suporta esperar, suportar ou procurar por 

alguma coisa ou alguém”. 

“Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está 

próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o 

juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram 

em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a 

paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu; porque o Senhor é muito misericordioso e 

piedoso” Tiago 5:11. 

 “Qual é a minha força, para que eu espere? Ou qual é o meu fim, para que tenha ainda 

paciência?” Jó 6:11 

“Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da 

terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia”. Tiago 5:7 

“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor”. Salmos 40:1 

“E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa”. Hebreus 6:15 

“Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais 

alcançar a promessa”. Hebreus 10:36 

A Paciência (ou a falta dela) tem relação estreita com as Palavras, Atitudes e a Impulsividade (Agir 

sem pensar). Por isto, a manutenção e o aumento da Paciência é importante na vida do Cristão; 

principalmente pelas consequencias da Falta de Paciência e da Impulsividade. Abaixo estão alguns 

exemplos de pessoas que perderam a paciencia, e sofreram consequencias desagradáveis (Estude 

suas vidas): 

- Adão e Eva 

- Caim 

- Sara e Abraão 

Nota: Somos responsáveis pelas nossas ações e palavras, bem como suas consequencias (Gl 6:7).  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j�/6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/40
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/10
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Quais exemplos de Grande paciência você conhece na Bíblia? (Leiamos o Salmo Salmo 37) 

4.6. BENIGNIDADE/BENEVOLENCIA/ BONDADE 

Leiamos inicialmente: Mateus 18:23-31 

O que faltou para tal homem? É sobre isto que nos vamos falar hoje! 

Benignidade é: “Compreensão demonstrada por alguém; excesso de boa vontade para com outra 

pessoa. Que é tolerante ou demonstra tolerância; condescendência. Tendência natural para ser 

benévolo; tratar alguém de maneira bondosa; a manifestação dessa bondade”. 

Pela descrição acima podemos compreender que benignidade e benevolência são sinônimos ou pelo 

menos estão ligadas a: 

> Compaixão 

> Tolerância 

> Misericórdia 

> Empatia 

Podemos perceber também, olhando ao nosso redor, que essa qualidade/virtude está em falta no 

mundo, especialmente nos dias em que vivemos.  

O salmista disse: 

“Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo; esperei por alguém que tivesse compaixão, mas 

não houve nenhum; e por consoladores, mas não os achei”. Salmos 69:20 

Paulo nos exorta a agir como Cristo: 

“Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo...”. Filipenses 2 

Estas eram algumas das grandes Marcas de Cristo: 

“Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo, e não têm o que comer”. Marcos 

8:2 

“Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram; e eles o 

seguiram”. Mateus 20:34 

“Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão” 

Lucas 10:33 

“E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores”. Lucas 7:13 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/69
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/20
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/7
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“E, Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus 

enfermos”. Mateus 14:14 

Conclusão do Tópico 

A importância da Benignidade, Bondade, Compaixão se presume de tudo que foi falado, e por que: 

 É esse Sentimento que faz alguém intervir, se mover e agir em favor de outra pessoa! 

 Não seremos genuínos Cristãos e Pregadores da palavra de Deus se nós formos indiferentes! 

 A palavra mais correta para definir o oposto de Misericórdia e Compaixão é INDIFERENÇA! 

Deus espera que seus filhos haja em conformidade com o Caráter de Cristo. Isto está explicito na 

parábola do credor incompassivo: 

“Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia 

de ti?” (Mateus 18:33). 

Fica esta pergunta para refletirmos! 

4.7. CONCLUSÃO DA SÉRIE 

Tivemos a oportunidade, nesta série de Pregação/Estudo, de conhecer e entender melhor o 

Propósito de Deus, que é a Formação do Caráter de Cristo em nós! É importante que, nós cristãos, 

saibamos e busquemos proativamente este propósito em nossas vidas.  

Nesta mesma oportunidade entendemos um pouco mais das Características de nosso Senhor e 

indiretamente algumas “partes” do Fruto do Espírito (Gálatas 5). Como dissemos no início, não era 

propósito esgotar o assunto, antes estudarmos algumas características fundamentais para a nossa 

vida Cristã. 

Igualmente importante foi o fato de refletirmos, comparar e alinhar nossas características e 

personalidade as de Jesus. Com o Espírito Santo prosseguimos nesta jornada de aperfeiçoamento e 

amadurecimento! (Filipenses 1:6). 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/14

