
131130

A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Atividades: Pense nestas duas citações:

“A nossa confissão da Sua fidelidade é o meio escolhido pelo Céu para revelar 
Cristo ao mundo ... mas o que será mais eficaz é o testemunho da nossa própria 
experiência.” – Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, PserVir, p. 285. 

“No mundo pós-moderno, precisamos de contar a nossa própria história pes-
soal: conspurcada, rude e grumosa, não espremida numa fórmula. Precisamos 
de relatar as histórias das nossas experiências, de modo que os pós-modernos 
consigam perceber o sentido por detrás dessas histórias – a nossa fé.” – Ed 
Hindson e Ergun Caner, eds., The Popular Encyclopedia of Apologetics (A Enci-
clopédia Popular de Apologética). Eugene, Oregon: Harvest House Publishing, 
2008, p. 400.

Peça à classe que se divida em pares. Convide cada par a analisar a quem 
gostaria de falar durante a próxima semana acerca da respetiva história pessoal 
de salvação. Sugira que, à vez, cada um ensaie o que vai dizer do seu próprio 
testemunho sobre a fidelidade e presença de Deus. Juntem-se de novo como 
classe e debatam o seguinte: O que é que soube bem ao falar do modo como 
Deus tem dirigido a vossa vida? O que é que foi mais difícil? O que é que poderia 
tornar a experiência mais fácil?

Reflexão: Leia Efésios 6:19 e 20 e, depois, leia de novo a lista de obstáculos 
ao testemunho que a classe criou no passo 1. Convide os membros da classe 
que o desejarem fazer a orar sobre desafios específicos que tenham na lista, 
pedindo a Deus coragem para “falar com ousadia” em Seu nome, sejam quais 
forem as circunstâncias.

  LIÇÃO 10        3 a 9 de junho de 2012    

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: I João 4:18 e 19; Romanos 3:19 e 20; 
João 15:13; Romanos 5:6-8; João 6:28 e 29.

VERSO ÁUREO: “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.” 
João 14:15.

PENSAMENTO-CHAVE: Temos o dever de trabalhar para ganhar pessoas para 
Cristo; a pergunta que precisamos de fazer a nós mesmos é: “O que é que nos 
motiva a fazer isso?”

EMBORA O VERSO ÁUREO SEJA MUITAS VEZES visto como uma refe-
rência aos Dez Mandamentos, há também outros mandamentos, não sendo o 
menor deles o que diz: “Portanto, ide, ensinai todas as nações” (Mat. 28:19).

A motivação que temos para o testemunho e o evangelismo deve vir princi-
palmente da graça de Deus que nos foi manifestada e não de um sentimento 
de culpa, por mera obrigação ou por querermos pagar uma dívida. Não temos 
de ser psicólogos comportamentais para saber que praticamente tudo o que fa-
zemos como seres humanos fazemo-lo em resposta a qualquer coisa. Isto é 
verdadeiro também no que diz respeito ao nosso envolvimento no testemunho 
e no evangelismo. Pode-se descobrir qual a motivação que temos perguntando-
-nos simplesmente qual é a razão por que fazemos o que fazemos. Que razão 
nos leva a envolvermo-nos nas estratégias de testemunho e de evangelismo da 
igreja? Ou, na realidade, por que razão não nos envolvemos?

Esta semana vamos explorar a motivação certa para o envolvimento na obra 
de Deus, e também expor os perigos de trabalhar por uma motivação errada, 
como seja obrigação, culpa ou vergonha. Vamos aprofundar a razão por que o 
evangelismo e o testemunho devem ser a nossa resposta de amor à dádiva que 
Deus nos fez da salvação.

Uma Resposta de Amor

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 31-33; Lucas 2:41-51; DTN, cap. 8.
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DOMINGO, 3 de junho    MOTIVADOS PELO AMOR

Já alguma vez pensou na razão por que tantas vezes parece difícil motivar as 
pessoas a um envolvimento a longo prazo em projetos da igreja? Talvez a resposta 
se encontre ao pensarmos nalgumas situações em que é evidente um elevado 
grau de motivação e de entrega. O que é que motiva um pai ou uma mãe a doar 
um dos seus rins para salvar a vida do seu filho? Que razão leva as mamãs e os 
papás a despenderem uma pequena fortuna para providenciar a melhor educação 
possível para os seus filhos? Será que estas coisas se fazem porque os pais iam 
sentir-se culpados se o não fizessem? Sentem eles que são devedores destas 
coisas aos filhos? Claro que não são estas as razões.

Ainda que os pais tenham de facto o sentido da responsabilidade pelo bem-
-estar dos filhos, a principal força motivadora é certamente o amor. Os pais fazem 
o que fazem porque amam. Não nos cansamos de dizer: fazemos coisas por Deus 
porque O amamos e porque sabemos que Ele nos ama.

Leia I João 4:18 e 19. O que significam estes textos? Escreva em palavras 
suas o significado que têm estes versículos?

O amor que temos por Deus deve enraizar-se no Seu amor por nós. Deus já 
existia antes de nós e tem manifestado o Seu amor para connosco de forma su-
prema desde a criação da humanidade. É só em resultado do amor e em resposta 
ao amor que o amor pode brotar. A obediência ao grande mandato do evangelho 
por qualquer outra razão que não seja o nosso amor é totalmente infrutífera. É por 
esta razão que, ao pretendermos envolver-nos em testemunho e evangelismo, a 
preparação espiritual é tão essencial.

O amor que temos por Deus, e a nossa disponibilidade para trabalhar com Ele na 
salvação de pessoas, depende do conhecimento que temos d’Ele. Não é vulgar ter-
-se amor por pessoas que nos são desconhecidas. Por conseguinte, é fundamental 
que, para obedecer a Deus por amor, tenhamos de O conhecer pessoalmente.

O que é que os seguintes textos revelam acerca do amor por Deus e da 
motivação para Lhe obedecer e trabalhar por Ele? Jos. 22:5; Lucas 7:41-43; 
João 14:23; II Cor. 5:12-18.

O amor e a obediência são inseparáveis desde que ocorram nesta ordem. O 
verdadeiro amor por Deus resultará sempre em obediência à Sua vontade revela-
da, mas a obediência não levará necessariamente ao amor (embora possa acon-
tecer). Se pretendemos que as pessoas trabalhem para Jesus, devemos ajudá-las 
a criar uma relação amorosa com Ele.

Até que ponto o seu amor por Deus motiva aquilo que faz? Esse amor 
é de facto uma motivação para si? O que é que a sua resposta revela 
acerca do seu relacionamento com Ele e daquilo que precisa de mudar?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 34-36; DTN, cap. 9.

SEGUNDA, 4 de junho             NÃO POR SENTIMENTO DE CULPA

Ao longo dos séculos, o sentimento de culpa tem sido utilizado como meio de 
motivar pessoas a agir de certa maneira. Os dirigentes do evangelismo lembram-nos 
frequentemente que Deus nos confiou uma responsabilidade e que devemos aplicar 
os talentos e os dons concedidos por Deus. É-nos dito que Deus ou a igreja conta 
connosco. Se Deus fez tanto para nos salvar, como é possível continuarmos evan-
gelisticamente inativos? Todos estes esforços para nos levar à ação, apresentados, 
sem dúvida, com as melhores intenções, apelam subtilmente ao nosso sentimento 
de culpa e à dívida que temos para com Deus. A motivação parece tornar-se sempre 
contraproducente quando retiramos a ênfase daquilo que Deus fez e a colocamos 
naquilo que nós devemos fazer.

Leia Romanos 3:19 e 20. O que é que o apóstolo Paulo queria dizer quando 
afirmou que todo o mundo é culpado [ou “condenável”] diante de Deus? Que 
ponto queria ele enfatizar?

O modo como Paulo usa a palavra condenável nesta passagem transmite a ideia 
de responsabilidade. Paulo já afirmara antes, em Romanos 3:10, que “não há um jus-
to, nem um sequer”, e, no versículo 19, ele confirma que a Lei torna “todo o mundo” 
culpado diante de Deus.

A função da Lei tem sido muitas vezes comparada à de um espelho que revela a 
nossa condição pecaminosa, mas que não consegue providenciar o sabão e a água 
para a limpar. Olhando para a Lei de Deus, tornamo-nos conscientes da nossa peca-
minosidade e, ao mesmo tempo, somos levados ao Salvador, a fim de receber o Seu 
perdão gratuito e a purificação.

Depois de irmos a Cristo, deixamos de ser motivados pelo sentimento de culpa por-
que a culpa foi lavada, coberta pela justiça de Jesus. N’Ele, estamos perfeitos, ilibados 
e perdoados. Sim, é verdade que somos pecadores, mas fomos perdoados, a nossa 
culpa foi expiada; agora – com base na salvação que temos por meio de Cristo – somos 
motivados a dar testemunho diante dos outros sobre aquilo que Cristo fez por nós.

Leia Tiago 2:10. Qual é o ponto principal que Tiago tenta salientar? Como é 
que explicaria este versículo a um crente recente?

O facto de uma só ofensa, num único ponto, nos tornar culpados de desafiar o Deus 
que ordenou toda a Lei sublinha a futilidade das tentativas de obter aceitação aos olhos 
de Deus por meio da guarda da Lei. A violação da Lei, mesmo ao mais pequeno nível, 
revela um desejo subjacente de fazer a nossa própria vontade em vez da de Deus.

Ao reconhecer os erros pessoais, temos de os entregar a Jesus, pedindo 
a Sua justiça, o Seu perdão e a Sua graça, independentemente de quão in-
dignos sejamos. E, para que não haja enganos, nós somos mesmo indignos, 
mais do que podemos imaginar. Se assim não fosse, a salvação que nos 
é oferecida não seria pela graça, mas seria um meio de saldar uma dívida 
de Deus para connosco (veja Rom. 4:1-4). Ora, achamos nós realmente que 
Deus nos deve alguma coisa?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Mateus 3:1-12; Lucas 1; DTN, cap. 10.
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TERÇA, 5 de junho                MOTIVADOS PARA SERVIR

O que é que pensaria de alguém que constantemente dissesse alto e bom som 
que estava motivado e, no entanto, continuava a não fazer nada? E que dizer de 
alguém que afirmasse ser dedicado e, contudo, nunca revelasse a quê, ou a quem, 
é que era dedicado? Como vimos, o amor é o mais poderoso motivador; mas limi-
tarmo-nos a declarar o nosso amor, mesmo o nosso amor a Deus, não tem signifi-
cado nenhum a menos que atuemos com base nesse amor. Noutras palavras, é de 
esperar que o amor seja revelado através das ações. Neste sentido, o amor é um 
termo ativo na medida em que se revela através de atos de amor.

Leia João 15:13; Romanos 5:6-8. O que é que estes versículos nos re-
velam sobre o amor de Jesus manifestado nas Suas ações? De que modo 
devemos nós pegar nos princípios aqui revelados e torná-los manifestos na 
nossa própria vida?

Que maravilhoso Salvador é Ele, que deliberada e voluntariamente deu a Sua 
vida pelo grande amor que tinha por nós. Este é o exemplo supremo em que 
aquele que ama é levado a agir em favor daqueles que são amados. Que dirí-
amos se Jesus tivesse prometido o Seu amor e tivesse ficado no Céu? Ou se 
Ele tivesse declarado o Seu amor, mas não nos fizesse qualquer promessa nem 
qualquer provisão para nós?

Leia João 14:21. O que é que este versículo nos diz a respeito do amor em 
ação, tanto da parte de Jesus como da nossa?

Não estamos simplesmente a falar aqui de amor; estamos a falar de um rela-
cionamento de amor. Em qualquer relacionamento de amor, a nossa motivação é 
agradar a quem é o objeto do nosso amor. O decisivo ato redentor de Jesus em 
nosso favor foi motivado apenas pelo Seu amor por uma raça que tinha quebrado 
a sua ligação com Deus. Qualquer coisa que façamos para Deus que não brote de 
um motivo similar indica que não entendemos realmente o que é ter um relaciona-
mento de amor com Deus. Deus não quer que estejamos envolvidos em testemu-
nho e evangelismo por pensarmos que Lhe devemos alguma coisa. Ele deseja an-
tes que a nossa ligação com Ele seja de tal modo que nos motive a fazer as coisas 
que Lhe agradam e a estar em sintonia com as coisas que Lhe interessam. Deus 
deseja que O amemos tanto que saiamos à procura das pessoas a quem Ele ama.

Como é que podemos ter a certeza de que fazemos coisas para Deus 
com a motivação correta? Será possível sermos uma bênção para os ou-
tros, mesmo que estejamos erradamente motivados nas nossas ações? 
Se sim, de que modo? As boas ações por razões erradas são de qualquer 
modo boas ações? Seja qual for a sua resposta, leve-a para a classe no 
dia de Sábado e analisem-na.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 43-45; Mateus 3:13-17; DTN, cap. 11.

QUARTA, 6 de junho       A ARMADILHA DO LEGALISMO

Há um ditado em inglês que diz assim: “Almoço de graça é coisa que não exis-
te” – sendo a ideia a de que, se recebemos alguma coisa gratuitamente, não é 
realmente grátis porque algures, de algum modo, em algum momento, vamos ter 
de a pagar ou de a retribuir. Esta teoria de que nada é realmente grátis tem-se 
subtilmente infiltrado no pensamento cristão ao ponto de muitos tentarem ser me-
recedores da salvação concedida por Deus através da obediência à Sua vontade.

Legalismo, no vocabulário cristão, descreve a atitude daqueles que acreditam 
que a sua obediência a Deus vai levá-l’O de algum modo a justificá-los aos Seus 
olhos. Embora a graça de Deus não negue a expectativa que Ele tem quanto à 
nossa obediência, é claro que a salvação se baseia unicamente na graça e nada 
mais, certamente nada mais que nos seja possível fazer.

O que é que os seguintes textos revelam sobre a compreensão errada da 
salvação, tão prevalecente na mente de muitos? Em que aspetos podemos 
nós próprios ser apanhados nesse mesmo tipo de pensamento? Que razão 
torna isso de facto extraordinariamente fácil? 

Romanos 10:1-4 

Romanos 11:5 e 6 

Gálatas 2:16 

Uma religião legalista leva o indivíduo a concentrar-se naquilo que a própria 
pessoa faz (e muitas vezes no que os outros fazem) em vez de na ordem do 
evangelho. As atitudes legalistas podem levar ao orgulho e à arrogância da parte 
daqueles que estão tão cegos que, na realidade, se consideram suficientemente 
santos para serem salvos. Ou, de igual modo negativo, as atitudes legalistas 
podem levar ao desânimo e ao desespero daqueles que percebem até que ponto 
estão longe do padrão divino. Dum modo ou doutro, o legalismo é uma armadilha 
que é preciso ser evitada, sobretudo por uma Igreja como a nossa, em que a 
obediência à Lei ocupa um lugar tão central na nossa compreensão daquilo que 
é o evangelho.

Leia João 6:28 e 29. De que modo revela Jesus a verdade da salvação 
pela fé nestes versículos? O que significa, porém, acreditar “naquele 
que Ele enviou”? De que maneira deve essa crença manifestar-se na 
nossa vida? Acha que, pessoalmente, manifesta bem essa crença, so-
bretudo quando ninguém está a ver?

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 46; Mateus 4; DTN, cap. 12.
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QUINTA, 7 de junho            LIVRE PARA SER ESCRAVO

A Bíblia mostra claramente que fomos em tempos escravos do pecado, mas, 
por meio de Cristo, fomos libertados (Rom. 6:6), tornados livres (Gál. 5:1), res-
guardados (I Tes. 1:10), adotados (Rom. 8:15) e nascidos de novo (I Pedro 1:23).

O obreiro eficiente para Deus é aquele que Lhe entregou o passado e aceitou o 
Seu poder para trabalhar no presente e no futuro. Noutras palavras, aqueles que 
foram libertados por Cristo têm a capacidade de ser Seus escravos. Se não perce-
bermos esta verdade, pode parecer estranho a libertação levar à escravidão, mas 
isto é tão verdadeiro como estas afirmações: “Para se ser espiritualmente cheios, 
devemo-nos esvaziar continuamente de nós mesmos” e “O caminho para a vitória 
é uma constante rendição.”

Leia Filipenses 1:1; Tiago 1:1; II Pedro 1:1. O que queriam dizer Paulo, Tia-
go e Pedro quando se anunciaram servos de Deus e de Jesus Cristo? Como 
é que devemos entender estas ideias na aplicação a nós mesmos?

Normalmente, os servos, ou os escravos, eram propriedade de alguém e eram 
obrigados a trabalhar sob as ordens de um senhor. Trabalhar para o Senhor, no 
sentido cristão, é uma decisão totalmente voluntária. Deus ama-nos demasiado 
para forçar a nossa vontade. Quando Paulo, Tiago e Pedro usaram aquelas pa-
lavras, estavam a indicar a sua total identificação com Cristo e com a Sua causa. 
Estavam a declarar sem reservas o seu serviço a Ele como seu Senhor. Estavam 
a renunciar à sua importância própria, de modo a que os outros se pudessem con-
centrar só em Jesus. Neste quadro da escravidão, vemos dedicados seguidores a 
consagrarem a sua lealdade e devoção mediante serviço abnegado.

Leia João 8:34-36. O que nos dizem estes versículos a respeito da escravi-
dão do pecado e do caminho para a liberdade?

Os ouvintes de Jesus sabiam perfeitamente bem que os escravos não tinham 
segurança nenhuma. Podiam ser vendidos conforme os caprichos do dono, en-
quanto o filho do senhor estava sempre seguro do seu lugar em casa. Nesta pas-
sagem, Jesus usa a situação da escravatura naquele tempo para transmitir uma 
importante verdade espiritual. Se o Filho de Deus nos libertar espiritualmente da 
escravidão do pecado, ficamos verdadeiramente livres. Era invulgar os escravos li-
teralmente libertados colocarem-se voluntariamente de novo em escravidão, mas, 
espiritualmente, é isto o que acontece quando somos libertados da escravidão do 
pecado e nos tornamos escravos de Cristo (Rom. 6:17 e 18). Se nos libertarmos 
das coisas que nos levam à concentração em nós mesmos, somos livres para pen-
sar nos outros e naquilo que temos e que os pode beneficiar. É nisto que reside o 
segredo de uma vida de serviço.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 47-49; Lucas 4:1-13; DTN, cap. 13.

SEXTA, 8 de junho

ESTUDO ADICIONAL: Manter-se no Trilho
Assim como qualquer bom automóvel acabará por avariar em resultado da 

falta de manutenção regular, também muitos bons e dignos ministérios da Igreja 
têm ficado pelo caminho devido à falta de manutenção intencional regular.

A fim de manter as suas atividades em bom estado e no trilho, pense em ob-
servar a seguinte lista de pormenores de manutenção:

1.  Mantenha a sua ligação pessoal. Lembre-se com frequência que está 
numa atividade em parceria com o Senhor.

2.  Mantenha a visão pessoal. Continua a sentir a importância da sua atividade? 
Os seus objetivos são claros e fortes como eram quando se envolveu nela?

3.  Mantenha a comunicação. Relatórios regulares são importantes para um 
apoio continuado. As pessoas andam ocupadas e precisam de ser lem-
bradas de como vai a atividade e também de como é que elas próprias se 
podem envolver nela.

4.  Mantenha o entusiasmo. É verdadeiro este dito: “Nada desperta o en-
tusiasmo como o entusiasmo.” Demonstre que está animado com a sua 
atividade, e os outros vão animar-se também.

5.  Mantenha-se concentrado. Não se deixe desviar por outros deveres ou 
programas que o impeçam de dedicar o  tempo e a energia necessários à 
sua atual atividade, para que esta sobreviva e se desenvolva.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

Recapitulem na classe as respostas à última pergunta de terça-feira.
Que perceção vos traz a seguinte citação sobre a relação entre o 

amor a Deus e o serviço para Ele? “Um cristão alerta é o cristão que 
trabalha, procurando zelosamente fazer tudo o que está ao seu alcance 
para fazer avançar o evangelho. À medida que aumenta o seu amor pelo 
Redentor, também aumenta pelos seus semelhantes.” – Ellen G. White, 
Atos dos Apóstolos, p. 186, ed. P. SerVir.

“Os que nunca experimentaram o amor terno e cativante de Cristo 
não podem guiar outros à fonte da vida. O Seu amor no coração é um 
poder que constrange e que leva os homens a revelarem-n’O na conver-
sação, no espírito misericordioso e terno, na tarefa de reerguer a vida 
daqueles com quem convivem. Para terem êxito nos seus esforços, os 
obreiros cristãos devem conhecer Cristo; e, para O conhecer, precisam 
de conhecer o Seu amor.” – Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 394. Na 
classe, falem das vossas próprias experiências com o amor de Deus e 
da forma como O chegaram a conhecer pessoalmente.

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 50 e 51; João 1; DTN, cap. 14.

1
2

3
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O RAs Minhas Notas Pessoais

Texto-Chave: João 14:15

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:

 Aprender: A descrever o tipo de experiência pessoal necessária a fim de 
partilhar um testemunho convincente sobre o amor de Deus.
 Sentir: Abertura do coração ao amor de Deus – um amor que desperta, su-
aviza e adoça o amor pelos outros, levando a uma partilha de experiências 
de Deus com eles.
 Fazer: Servir Cristo em amorosa obediência, como Cristo ofereceu a Sua 
vida por si em amoroso serviço.

Esboço da Aprendizagem: 

I. Aprender: Amor Convincente
A.   Por que razão os sentimentos de culpa e do dever a cumprir não são bons 

motivadores para o testemunho?
B.  De que modo as experiências de ser libertado da culpa e da escravidão 

do pecado e de tornar-se um filho de Deus verdadeiramente feliz resultam 
num testemunho sentido e sincero da bondade de Deus?

II. Sentir: Um Amor Estimulante
A.  Por que razão é importante meditar no sacrifício de Cristo por nós, acreditar 

que Ele nos ama, aceitar o Seu amor e entregar-Lhe o coração?
B.  De que modo o Seu amor por nós estimula o nosso amor por Ele?
C.  Por que razão o amor é um pré-requisito tão essencial do verdadeiro 

testemunho?

III. Fazer: Amor Obediente
A.   Quando amamos e somos amados, de que modo se altera o nosso rela-

cionamento com os outros?
B.  Por que razão o verdadeiro amor resulta em obediência, e de que modo 

a nossa amorosa obediência demonstra um relacionamento de amor com 
Deus?

Sumário: 
O amoroso serviço de Cristo em nosso favor desperta um relacionamento de amor 
com Deus e é o fundamento no nosso testemunho autêntico sobre o amor de 
Deus por nós, tal como se reflete no nosso amorável serviço em favor de outros.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: O amor incondicional e 
abrangente de Deus pelos seres por Si criados é a pedra de toque da nossa 
fé e testemunho. Refletir, ainda que de forma ténue, esse amor divino é a 
essência do que significa ser embaixadores de Cristo.

Só para o Moderador: O campo complexo e muitas vezes recôndito da moti-
vação humana influencia todos os aspetos da nossa vida – tanto os físicos como 
os espirituais. Esta semana, ajude a classe a descobrir maneiras práticas de 
separar no testemunho os motivos sãos dos doentios.

Atividade de Abertura: Tem-se-lhe chamado uma das experiências “científi-
cas” mais bárbaras alguma vez realizadas. No século treze, Frederico II, impera-
dor do Sacro Império Romano, tentou descobrir que língua Deus dera a Adão e 
Eva no Jardim do Éden. Teorizou ele que, se os recém-nascidos fossem isolados 
de todas as línguas faladas, acabariam por crescer a falar a “língua natural” da 
humanidade. E foi nestes termos que o imperador preparou a experiência. Re-
tirou um certo número de recém-nascidos aos pais e entregou-os a tratadores 
que foram proibidos de falar, acariciar ou brincar com as crianças. Os bebés até 
eram pegados com instrumentos especiais, para garantir que nunca tivessem a 
experiência do toque humano.

Contudo, Frederico nunca teve oportunidade de provar ou de refutar a sua 
teoria sobre a “língua natural”. Apesar de serem bem tratados, regularmente ali-
mentados, lavados e vestidos, cada um dos bebés morreu antes de atingir a ida-
de da fala. Porquê? Os estudiosos modernos atribuem a não sobrevivência dos 
bebés principalmente à falta de amor, tal como é expresso por meio do toque e 
da voz humanas. – Daniel G. Amen, Change Your Brain, Change Your Life (Muda 
o Cérebro, Muda a Vida). Nova Iorque: Three Rivers Press, 1998, p. 73.

Pense Nisto: No seu entender, por que motivo uma das necessidades huma-
nas mais fundamentais é tanto dar como receber amor? Pode isto ter alguma 
coisa a ver com o caráter d’Aquele que nos criou? Leia Sofonias 3:17; Lucas 
13:34; Apocalipse 3:20, dando particular atenção às imagens da linguagem. Que 
devemos pensar de um Ser de incalculável poder que anseia alegrar-se con-
nosco, aconchegar-nos como uma galinha aconchega os pintainhos, que está à 
porta do coração e bate? Dedique alguns momentos a pensar na natureza ex-
traordinária deste amor divino, o qual fomos chamados a partilhar com o mundo.

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: Conduza a classe numa exploração de importantes 
passagens bíblicas que revelam quão profundamente o nosso Senhor deseja 
que o “amor” marque a resposta que Lhe damos.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. “Revolução de Amor”
(Recapitule com a classe Romanos 5:6-8; I João 4:7-21.)

Agapê é a palavra grega utilizada repetidamente pelos autores do Novo Tes-
tamento para descrever o amor transcendente e abnegado que Deus manifesta 
para com a humanidade. Este conceito, porém, era estranho no meio do mundo 
pagão que circundava a Igreja Cristã do primeiro século. Na filosofia pagã, “mi-
sericórdia” e “piedade” eram olhadas como “defeitos de caráter”; era uma prática 
aceite de forma generalizada “descartar” meninas ao nascerem; e as divindades 
pagãs, acreditava-se, tinham tantas probabilidades de virem atormentar como de 
virem prestar auxílio aos seres humanos.

Neste contexto, o conceito cristão de amor agapê não era nada menos do 
que uma bomba cultural. Em vez de deuses pagãos egocêntricos, caprichosos, 
o Cristianismo assumiu que havia um ser divino que ativamente procurava um 
relacionamento de amor com a humanidade. E mais radical ainda era a ideia de 
que esse Deus esperava que os seres humanos se tratassem uns aos outros 
com o mesmo tipo de amor!

Tertuliano, um escritor cristão do segundo século, registou como o amor cris-
tão atraía a atenção pagã: “São principalmente, porém, os atos de um amor tão 
nobre que levam muitos a atribuir-lhe uma marca. ‘Vejam’, dizem eles, ‘como se 
amam uns aos outros.’” – Apology (Apologia), cap. 39. Até o Imperador Juliano, 
nada amigo da Igreja Cristã, reconheceu em 362 d.C, que “esses ímpios galileus 
prestam auxílio não só aos seus pobres, mas também aos nossos.” – Rodney 
Stark, The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History (O Surgimento 
do Cristianismo: Um Sociólogo Reexamina a História). Princeton, N. J.: Princeton 
University Press, 1996, p. 84.

Atividade: Peça aos membros da classe que imaginem, enquanto leem 
I João 4:7-11, que estavam a ouvir estas palavras através dos ouvidos de 
alguém mergulhado nas normas culturais e religiosas do paganismo. Qual é 
a reação a esperar deles, e porquê?

Pense Nisto: De que modo o maior conhecimento que temos daquele con-
texto cultural amplia a nossa compreensão da razão por que os cristãos dos 
primeiros séculos realçavam o amor agapê como fulcral para a sua identidade e 
o seu testemunho?

II. “Mais do que um Sentimento”
(Recapitule com a classe II Coríntios 5:14-21.)

“Amor” pode ter diferentes significados dentro de contextos diferentes. Então, 
qual é a natureza do amor que estimula o testemunho cristão? Leia II Coríntios 
5:14-21 e anote as várias facetas do amor cristão.

a. É irresistível (“Porque o amor de Cristo nos constrange” [v. 14]). A palavra 
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constrange está relacionada de perto com “coagir”, “forçar”, ou “exigir”. Pres-
supõe que a nossa escolha é de certo modo limitada. Acha pessoalmente que 
Paulo está a sugerir que o amor de Cristo nos força de alguma maneira? Se não, 
por que motivo acha que Paulo utiliza esta palavra específica para descrever o 
impacto do amor de Cristo na nossa vida?

b. Transforma (“As coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” [v. 17]).
c. Não vem sozinho; inclui uma missão específica (“De sorte que somos em-

baixadores da parte de Cristo” [v. 20]).
Pense nas palavras de Ellen G. White: “O amor não pode existir sem atos 

exteriores, assim como o fogo não pode ser mantido aceso sem combustível.” – 
Testemunhos Para a Igreja, vol. 1, p. 695.

III. “Estragadores”
(Recapitule com a classe Romanos 3:19 e 20; I João 4:18.)

Será que os motivos têm realmente importância? Muitos pensadores influen-
tes, ao longo da História – desde Niccolo Machiavelli a John Stuart Mill – têm dito 
que não. Estes pensadores assumiram uma posição “utilitária”, defendendo que 
importante é o resultado das ações, e não a motivação, nem a moralidade das 
próprias ações. Qual é a sua opinião pessoal?

Leia as palavras muito diretas de Cristo sobre hipocrisia, em Mateus 23:25-27. 
Neste passo, Cristo rejeita explicitamente a ideia de que se fazemos as coisas 
certas os nossos motivos são irrelevantes. Ele convida-nos a um viver integrado, 
em que não há desconexão entre os atos e as convicções. Por que razão, no seu 
entender pessoal, isso é assim tão importante para Ele? 

Pense Nisto: Leia Filipenses 1:15-18. Por que razão acha que Paulo diz que 
se regozija ainda, embora a motivação seja errada? Está ele a dizer que a mo-
tivação não tem realmente importância? Porquê? De que modo podem as pala-
vras de Paulo ser reconciliadas com as de Cristo, em Mateus 23?

Que “estragadores” são identificados nas Escrituras, os quais podem manchar 
os nossos motivos e subverter a nossa resposta de amor para com Deus? Por 
exemplo, medo de que nunca “estejamos à altura” (Rom. 3:19 e 20); um acentua-
do sentimento de culpa diante de Deus (leia-se “roupa suja” de acusações contra 
a natureza humana, incluídas em Romanos 3:10-19); o orgulho e todas as suas 
variantes, incluindo a inveja, a vaidade e a ambição (Fil. 1:15-17; João 12:43).

Atividade: O que é que o sentimento de culpa, o medo e o orgulho têm todos 
em comum? Qualquer deles nos leva a olhar para dentro e a ficar preocupados 
com as nossas próprias necessidades, desejos e interesses.

Escreva dois títulos no quadro, ou numa folha de papel: “Testemunho por 
Motivos Egoístas” e “Testemunho Motivado por Amor”. Peça à classe que pense 
em possíveis diferenças entre estas duas atitudes. Como é que qualquer delas 
pode “sair-se” em termos da metodologia de trabalho que escolhamos? E das 

nossas expectativas? Da nossa capacidade a longo prazo de cuidar de discípu-
los para Cristo? O que é que as palavras duras de Cristo, em Mateus 23:13-15, 
sobre a atitude dos Fariseus para com “o trabalho missionário” acrescentam a 
esta discussão?

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: De que modo se podem preservar os nossos motivos 
quando se trata de partilhar a nossa fé? Dirija a classe num debate sobre as ma-
neiras práticas de integrar os princípios bíblicos que temos analisado nos nossos 
processos diários de pensamento.

Sete Grandes Motivadores. Os profissionais de promoção de vendas estu-
dam a psicologia dos consumidores a fim de criar campanhas publicitárias mais 
eficazes. Como disse um destes promotores de mercado na Internet, por detrás 
de cada venda estará um dos “sete grandes motivadores” da publicidade: ga-
nância; medo; culpa; raiva; desejo de exclusividade; salvação e bajulação. – Joe 
Greenfield, “Use One of These 7 Great Motivators To Ensure Online Marketing 
Success!” (Use Um Destes 7 Motivadores para Garantir Sucesso de Comercia-
lização Online) em http://ezinearticles.com/?Use-One-of-These7-Great-Motiva-
tors-to-Ensure-Online-Marketing-Success! 

Atividade: Em que aspetos é evidente que o diabo se serve de uma atitude 
similar, adaptando as suas tentativas de corromper os nossos motivos com as 
nossas fraquezas pessoais em mente? Analise uma hipotética campanha pu-
blicitária que os inimigos de Cristo poderiam usar num esforço para separar as 
nossas atividades de testemunho do nosso amor por Cristo. Quais seriam as 
mensagens chave?

“É Só Mais Um Trabalho a Fazer”: O sociólogo alemão Max Weber foi quem 
cunhou primeiro a expressão “Ética Puritana do Trabalho”, no seu livro de 1905 
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (A Ética Protestante e o Espírito 
do Capitalismo). Ele seguiu uma cadeia de pensamento teológico desde Mar-
tinho Lutero até João Calvino e outros, a qual, defendia Weber, resultou numa 
forma de Cristianismo que exaltou o ideal de “trabalho árduo” como uma das 
virtudes fundamentais da vida piedosa.

Pergunta para Reflexão:

1.  Em vez de estarmos motivados pelo nosso amor para com Deus, de que 
forma abordamos por vezes o testemunho com uma clara “ética protestante 
do trabalho”? Como é que mostramos pelos nossos atos que acreditamos 
que trabalhar arduamente o suficiente e durante o tempo suficiente pode 
“terminar a tarefa”? Quais são alguns dos perigos para o testemunho e o 
evangelismo resultantes de uma atitude centrada nas obras? De que ma-
neiras poderemos nós ficar preocupados com “ganhar almas” em vez de 
com fazer discípulos? Quais são os perigos de elevar a nossa importância 
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e denegrir a função do Espírito Santo? Até que ponto isso pode levar ao 
desânimo, sobretudo se não se alcançarem os nossos objetivos?

2.  Ellen G. White escreve: “Deus poderia ter confiado aos anjos celestes a 
mensagem do Evangelho e toda a obra do ministério de amor…. Mas no 
Seu amor infinito preferiu tornar-nos cooperadores Seus.” – Aos Pés de 
Cristo, p. 79 (edição P.A., p. 77).

Como é que reagimos a esta afirmação? Para aqueles que estão envolvidos 
no evangelismo numa atitude centrada em obras, até que ponto esta revelação 
pode ser como um metafórico balde de água fria sobre a sua cabeça?

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Aproveite os poucos momentos finais do estudo da 
lição para orientar a classe de volta à pessoa de Cristo – a âncora da nossa fé e 
do nosso testemunho.

Num mundo ideal, o nosso compromisso com o testemunhar resultaria sim-
plesmente da nossa resposta ao sacrifício e ao amor de Jesus por nós. Contudo, 
segundo as palavras das Escrituras, e segundo a nossa própria experiência, 
vemos que há outras forças poderosas em ação – forças que conseguem sub-
verter as boas intenções que temos. Seremos nós alguma vez capazes de desa-
tar o desesperadamente complicado nó dos nossos motivos e desejos – sejam 
eles conscientes ou inconscientes? Será necessário fazê-lo? Ou bastará sim-
plesmente reconhecer a nossa incapacidade e entregar todo esse emaranhado 
confuso nas mãos amorosas do nosso Criador?

Atividades: Encerre a classe com a leitura do Salmo 51:1-13, escrito por 
David depois de se arrepender do pecado de adultério cometido com Bate-Seba. 
David reconheceu francamente que Deus o conhecia por dentro e por fora – o 
bom, o mau e o horrível. E então David entregou-se humilde, embora confian-
temente, à misericórdia de Deus. Leiam o salmo como uma oração, em espírito 
de meditação. Concentrem-se, sobretudo, nos versículos 10-13. De que modo 
essas poucas palavras resumem os temas principais da lição de hoje?

  LIÇÃO 11        10 a 16 de junho de 2012      

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Atos 4:1-31, 21:19-25; I Coríntios 
9:19-23; Números 13:17-33; Atos 11:1-18.

VERSO ÁUREO: “E os apóstolos juntaram-se a Jesus, e contaram-lhe 
tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado.” Marcos 6:30.

PENSAMENTO-CHAVE: O livro de Atos, como relatório dos esforços missioná-
rios da Igreja do primeiro século, está repleto de lições para nós hoje.

O INCRÍVEL CRESCIMENTO DA IGREJA DO PRIMEIRO SÉCULO tem mo-
tivado muitos a estudar o livro de Atos. Por conseguinte, muitas áreas da vida da 
Igreja têm sido analisadas à luz deste livro – áreas como o crescimento da Igreja, 
as missões no estrangeiro, a administração na Igreja e o evangelismo. Embora 
muito tenha sido recolhido do livro de Atos a respeito destes tópicos, há outra 
áreas, como seja a apresentação de relatórios, que não receberam a atenção 
que merecem.

A apresentação de relatórios no livro de Atos assenta na prática vinda dos 
Evangelhos e mostra que esta importante atividade da vida da igreja tem um 
impacto significativo no sucesso do testemunho e do evangelismo. Muito sim-
plesmente, precisamos de saber o que se está a passar, aquilo que funciona e 
aquilo que não funciona.

Vamos examinar esta semana o modo como os primeiros evangelistas apre-
sentavam relatórios aos seus dirigentes e à Igreja no seu todo. O objetivo é 
compreender a importância da apresentação de relatórios e ver onde é que isso 
promove as estratégias de testemunho e de evangelismo numa igreja local.

Dar a Conhecer à Igreja 

Leitura Bíblica e Esp. Profecia: Isaías 52 e 53; João 2:1-11; DTN, cap. 15.


