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  LIÇÃO 6        4 a 10 de novembro de 2012  

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Efésios 1:18-22; Romanos 8:26-39; 
Tiago 4:7; I Pedro 5:6-10; Lucas 10:1-20; Atos 5:12-16.

VERSO ÁUREO: “Mas em todas estas coisas, somos mais do que vence-
dores, por aquele que nos amou.” Romanos 8:37.

PENSAMENTO-CHAVE: Em Cristo, temos a vitória sobre todas as forças que nos 
podem oprimir.

NALGUMAS PARTES DO MUNDO, A RELIGIÃO é basicamente uma fonte 
de força, que pode ser considerada nada mais do que uma forma de ajudar 
alguém a enfrentar os desafios da vida diária. A ideia cristã da salvação do pe-
cado, por exemplo, é estranha a muitas religiões tradicionais. Nesses lugares, o 
Cristianismo arrisca-se a ser visto principalmente como um meio para ajudar a 
resolver os problemas da vida de cada dia.

Embora haja, naturalmente, muitas vantagens práticas num estilo de vida cris-
tão, devemos lembrar-nos sempre de que o Cristianismo tem uma perspetiva “de 
outro mundo”. O Cristianismo vê uma outra dimensão da realidade para lá do 
mundo material. Ambos são importantes, e em ambos há forças que estão em 
confronto umas com as outras. Como devemos estar agradecidos por podermos 
estar do lado das promessas de vitória em ambos os domínios!

Realçamos uma vez mais que é necessário que a narrativa abrangente do 
grande conflito entre Cristo e Satanás constitua o pano de fundo da nossa com-
preensão do mundo e do nosso lugar nele como cristãos. No meio deste conflito, 
o Cristianismo não deixa os seus seguidores à mercê das forças opositoras. Pelo 
contrário, em Cristo temos a promessa de vitória sobre essas forças.

A Vitória Sobre As Forças 
do Mal

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Filémon 1; Atos 28; Atos dos Apóstolos, cap. 43.
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DOMINGO, 4 de novembro     O CAMPO PREPARADO PARA  
A NOSSA VITÓRIA

O cristão não teria esperança nenhuma de vitória sobre as forças do mal se o 
campo não estivesse já preparado para ela. No estudo feito na semana passada 
tornou-se claro que Cristo, mediante a Sua morte na cruz e a Sua ressurreição 
da sepultura, obteve a vitória sobre todos os tipos de mal e sobre os “poderes” 
contrários a Deus. Num sentido muito real, o desmascarar e o desarmar desses 
“poderes” impôs-lhes um limite. O facto de esses “poderes” terem sido subjugados 
preparou o campo para a vitória do cristão.

Estude Efésios 1:18-22. O apóstolo Paulo ora para que os olhos dos cris-
tãos em Éfeso sejam iluminados. Segundo Paulo, o que fez Cristo por nós? 
Como entendemos essas palavras no contexto do grande conflito? Que pro-
messas nos são feitas nesta passagem? De que modo tornamos essas pro-
messas reais na nossa experiência pessoal?

O apóstolo ora para que uma nova e profunda iluminação acompanhe o cristão. 
Quando isto tiver ocorrido, a sua vida será cheia de esperança cristã. O cristão 
saberá quais são os seus privilégios como herdeiro de Deus, e conhecerá, por 
experiência, o poder de Deus na sua vida, um poder que é da mesma magnitude 
daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos.

Repare particularmente em Efésios 1:20-22. O que é que podemos recla-
mar destas promessas para nós mesmos e para os nossos confrontos com 
forças que são mais fortes do que nós?

Em resultado da crucificação e da ressurreição de Cristo, todas as coisas, in-
cluindo principados e potestades, agem em sujeição a Ele. O campo está verda-
deiramente preparado para a possibilidade das nossas vitórias individuais sobre 
tudo aquilo que nos poderia oprimir espiritualmente.

Leia os versículos indicados para hoje. O que é que podemos retirar 
deles, sejam quais forem os conflitos que estejamos a enfrentar neste 
momento? Pense no que aí é dito e naquilo que nos é prometido em Cris-
to. De que maneira isto pode passar de mera teologia para a realidade da 
nossa experiência pessoal?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Tito 1-3; Atos dos Apóstolos, cap. 44.



75

SEGUNDA, 5 de novembro     ESPERANÇA DE VITÓRIA

Não só tudo está preparado para a possibilidade da vitória do cristão sobre as 
forças do mal, como a Bíblia também nos dá explicitamente a esperança da vitória 
sobre elas.

Analise Romanos 8:26-39. Que ponto está o apóstolo Paulo a tentar 
apresentar aqui? Que razões apresenta Paulo para que o cristão olhe com 
confiança para o futuro? Repare em todas as maravilhosas promessas e 
palavras de encorajamento que se encontram nestes versículos. Uma vez 
mais, de que modo as podemos levar além da teologia, de uma coisa que 
soa bem, e viver de acordo com os ensinos claros da Palavra de Deus aqui 
apresentados?

Romanos 8:29 e 30 tem sido um campo de batalha para discussões sobre pre-
destinação. A passagem, porém, ocorre realmente no contexto de uma grande 
promessa. Paulo dá pelo menos duas razões sólidas para o cristão estar confian-
te no Senhor. Primeira, o Espírito ajuda-nos nas nossas provações e “gemidos”. 
Segunda, de acordo com o propósito eterno de Deus, todas as coisas, incluindo 
as provações, contribuem para o bem-estar supremo do cristão (por muito difícil 
que seja ver isso no momento presente). Confiar em Deus nas dificuldades é, na 
verdade, um componente crucial daquilo que significa viver pela fé e não pelas 
aparências.

Os versículos 29 e 30 são a maneira do apóstolo justificar a confiança expres-
sa no versículo 28. Nestes versículos ele mostra como o propósito de Deus para 
aqueles que O amam se desenrola, um propósito que inclui todos os processos 
da salvação.

De que modo o argumento de Paulo para apregoar a confiança do cristão 
atinge o ponto alto nos versículos 31-34? Veja especialmente o versículo 
31. No contexto do grande conflito, que podemos retirar, para nós mesmos, 
deste versículo?

Romanos 8:35-39 refere uma série de entidades sobre as quais o cristão pode 
ser vitorioso. Repare que “principados e potestades” estão incluídos na lista. A 
simples abrangência da lista de Paulo realça que não há nada no Universo sobre 
o qual o cristão não possa ser vitorioso, graças a Jesus.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Filipenses 1-4; Atos dos Apóstolos, cap. 45.
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TERÇA, 6 de novembro     CRISTÃOS CONTRA O DIABO

Leia Tiago 4:7. Que promessa clara é dada àquele que resiste ao diabo? 
Como é que alguém resiste a uma força que é muito mais poderosa do que 
nós somos? Veja também Deut. 4:4.

O cristão não é uma vítima indefesa, à mercê do diabo. (Consegue perceber 
também aqui por que razão é tão importante compreender a realidade literal de 
Satanás e dos anjos caídos?) O cristão, porém, é mais incitado a resistir ao diabo 
do que a opor-se-lhe. A palavra grega traduzida pelo verbo “resistir” é anthistemi, 
que significa “tomar posição contra alguma coisa”. É uma atitude que o cristão 
toma que leva o diabo a fugir. Essa atitude tem de ser uma atitude de completa 
entrega a Jesus, o Único que tem o poder de fazer com que o diabo fuja de nós.

Estude I Pedro 5:6-10. Que promessa é dada ao cristão face a um inimigo 
que é descrito como um “leão rugidor” à procura de quem possa tragar? Até 
que ponto estes textos nos ajudam a compreender o que Tiago escreveu no 
texto acima? Veja também Efésios 4:27 e 6:11.

O apóstolo Pedro escreveu estas palavras de admoestação aos cristãos que 
estavam a sofrer perseguição. É óbvio que ele sabia que, à espreita por detrás da 
perseguição que os seus leitores estavam a sofrer, estava o arqui-inimigo, Sata-
nás. O apóstolo admoestava os seus leitores a resistirem ao diabo. Aqui, Pedro 
utiliza o termo anthistemi, tal como fez Tiago, mas acrescenta o adjetivo stereoi 
(firmes). Deste modo, ele sugere que o diabo poderá fugir daqueles que apresen-
tam uma frente sólida, firme como uma rocha, contra os seus ataques. Não basta 
ter uma atitude cobarde. Mesmo assim, Pedro sabia que, apesar de uma posição 
forte, o sofrimento poderia perdurar durante algum tempo ainda; no entanto, o pró-
prio Deus aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fortificará o cristão (I Ped. 5:10).

Mesmo com todas as promessas que aqui nos são dadas, não nos 
é prometido ficarmos livres do sofrimento, pois não? Que cristão não 
conhece a realidade do sofrimento? Como seres humanos, parece que 
estamos destinados a sofrer neste mundo. Que diferença deve a nossa 
fé fazer em nós no meio de dor e tristezas?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Colossenses; Atos dos Apóstolos, cap. 46.
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QUARTA, 7 de novembro EXEMPLOS DE VITÓRIA

Até agora, tem-nos sido mostrado pela Bíblia a esperança e as promessas de 
vitória que o cristão pode ter. Para lá delas, temos, de facto, registados na Bíblia, 
exemplos reais de vitórias cristãs sobre as forças do mal. Começamos com o 
exemplo do ministério dos primeiros discípulos que Jesus enviou.

Leia Mateus 10:1-8; Marcos 6:7, 12 e 13; Lucas 9:1 e 2; Lucas 10:1-20. Re-
pare naquilo que estas pessoas foram incumbidas de fazer. Como devem 
ser entendidas estas passagens no contexto do grande conflito? Mais, o 
que é que estes textos nos dizem hoje, a nós, chamados a pregar ao mundo 
a respeito de Jesus?

É muito interessante que, quando Jesus enviou os doze a proclamar o evan-
gelho da vinda do reino de Deus, Ele tenha achado importante dar-lhes poder 
sobre demónios e espíritos imundos. Isto não é surpresa, pois a pregação apro-
priada do evangelho envolve necessariamente o desmascarar desses poderes. 
À medida que o evangelho fosse proclamado devia esperar-se a manifestação 
desses “poderes”, daí a necessidade de conceder aos doze poder sobre eles. É 
certo que as forças do mal se manifestaram enquanto os doze andavam a pre-
gar, e foi igualmente certo que muitos demónios e forças do mal foram expulsos.

Tanto quanto se pode ver dos relatos, Jesus não incumbiu, em termos es-
pecíficos, os setenta de expulsar demónios. Veja Lucas 10:9. No entanto, este 
foi o aspeto da missão que parece mais ter entusiasmado os setenta (Lucas 
10:17). Foi com alegria que os setenta relataram que, enquanto iam pregando 
o evangelho do reino, os demónios lhes eram sujeitos. Naturalmente que eles 
compreenderam que o que tornara isso possível fora o poder de Jesus a atuar 
por seu intermédio.

Embora muito posa ser discutido e debatido sobre estes textos e a forma 
como devem ser entendidos nos dias de hoje, o ponto importante é que, como 
cristãos chamados a proclamar o evangelho ao mundo, temos, mediante Cristo, 
o poder para o fazer. 

Leia Lucas 10:20. Que lição importante devemos retirar para nós 
mesmos das palavras de Jesus neste texto? De que modo a Sua res-
posta nos mostra o que deve ser importante na nossa vida? Como é 
que nos podemos certificar de que mantemos esta ênfase correta?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Timóteo 1-3; Atos dos Apóstolos, cap. 47.
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QUINTA, 8 de novembro          EXEMPLOS DE VITÓRIA – O Livro de Atos

Os exemplos de vitórias sobre forças demoníacas que estudámos na secção 
de ontem ocorreram nos dias do nosso Senhor aqui na Terra. As vitórias, porém, 
não ficaram limitadas a esse período. No livro de Atos encontramos a continua-
ção das vitórias dos seguidores de Jesus sobre forças demoníacas.

É claro que isto não nos deve surpreender, sobretudo com todas as promes-
sas que Jesus deixou aos Seus seguidores sobre o Espírito Santo estar com eles 
quando Ele próprio tivesse partido (ver, por exemplo, João 14:16).

Ao mesmo tempo, como tão bem sabemos, o grande conflito entre Cristo e 
Satanás, embora decidido finalmente na cruz, deverá continuar até ao fim dos 
tempos. Por isso, os seguidores de Cristo, mesmo após a Sua partida, deveriam 
continuar envolvidos no conflito, sobretudo ao procurarem dar cumprimento à 
missão evangélica.

Leia os seguintes exemplos de algumas das vitórias sobre forças do 
mal. Que lições podemos daí aprender, para nós mesmos, no atual contex-
to de serviço missionário e de testemunho?

Atos 5:12-16

Atos 3:1-11

Atos 16:14-18

Atos 16:14-18 apresenta um caso invulgar. Quando a jovem escrava men-
cionou “o Deus Altíssimo”, as suas palavras expressaram uma grande verdade. 
No entanto, o apóstolo Paulo não queria ter nada a ver com isso. Ele conseguia 
aperceber-se do que estava realmente a acontecer. Os poderes sobrenaturais 
que a jovem manifestara, e que rendiam muito dinheiro aos seus senhores, não 
provinham do Senhor, e Paulo sabia disso. Quando ela proclamou que estes 
homens eram “servos do Deus Altíssimo”, ela não estava a falar do verdadeiro 
Deus, mas, muito provavelmente, de um deus cananeu que também era referido 
como Elyon (Altíssimo). Repare-se na facilidade com que, pelo mero uso de cer-
tos termos comuns, o erro poderia ter posto a verdade terrivelmente em causa. 

Preste de novo atenção a Atos 5:12-16, e àquela admirável parte em 
que as pessoas tinham a esperança de que “ao menos, a sombra de Pe-
dro” lhes pudesse tocar. Que avisos deve isto trazer a qualquer cristão, 
que esteja a trabalhar para o Senhor, sobretudo quando o seu trabalho 
é considerado “bem-sucedido”?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Timóteo 4-6; Atos dos Apóstolos, cap. 48.
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SEXTA, 9 de novembro

ESTUDO ADICIONAL: Leia, de Ellen G. White, “Não Se Turbe o Vosso Coração”, 
pp. 567-582, em O Desejado de Todas as Nações; “Tomando Posse da Justiça 
de Cristo”, p. 93, em Fé e Obras; “Ciência e Revelação”, p. 310, em Mensagens 
Escolhidas, Vol. 3.

“Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus, e diz-nos através 
do apóstolo: ‘Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos 
a Deus, e Ele se chegará a vós.’ Tiago 4:7, 8. Não podemos libertar-nos do poder 
do tentador; ele venceu a humanidade, e quando tentamos resistir na nossa pró-
pria força, tornamo-nos presa dos seus ardis; mas ‘torre forte é o nome do Senhor; 
para ela correrá o justo, e está em alto retiro’. Provérbios 18:10. Satanás treme e 
foge diante do mais frágil indivíduo que se refugia naquele poderoso nome.” – El-
len G. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 99. 

“A omnipotente força do Espírito Santo é a defesa de todo o coração contrito. 
Cristo não permitirá a ninguém que, com arrependimento e fé, tenha invocado a 
Sua proteção, caia sob o poder do inimigo. O Salvador acha-Se ao lado das Suas 
criaturas tentadas e provadas. Com Ele não pode haver tais coisas como fracas-
so, perda, impossibilidade ou derrota; podemos fazer todas as coisas por meio 
d’Aquele que nos fortalece. Quando surgem tentações e provas, não esperem 
ajustar todas as dificuldades, mas olhem para Jesus, o vosso ajudador.

Há cristãos que falam demais sobre o poder de Satanás. Pensam no seu ad-
versário, oram a seu respeito, falam nele, e assim ele aparece cada vez maior na 
sua imaginação. É certo que Satanás é um ser poderoso; mas, graças a Deus, te-
mos um poderoso Salvador, que expulsou do Céu o maligno. Satanás regozija-se 
quando lhe engrandecemos a força. Porque não falarmos de Jesus? Porque não 
exaltarmos o Seu poder e o Seu amor?” – Ellen G. White, O Desejado de Todas 
as Nações, p. 418.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Aproveite alguns dos exemplos do estudo desta semana que mos-

tram as vitórias reveladas na Bíblia. Em que aspetos vemos coisas seme-
lhantes a acontecer nos nossos dias? O que é que se pode fazer, se há 
alguma coisa a fazer, para vermos mais dessas vitórias?

O que é que significa “chegai-vos a Deus”, como acima citado de 
Ellen White? Como é que se faz isso? Analise na classe o que isso signi-
fica, como se faz e o que acontece quando se faz.

Imagine que era o apóstolo Pedro e que as pessoas queriam muito 
ser tocadas pela sua sombra. Pense no que isso lhe poderia fazer espiri-
tualmente. Qual é a sua única segurança numa situação dessas? 

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: II Timóteo 1-4; Atos dos Apóstolos, cap. 49.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Texto-Chave: Romanos 8:37

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:
 Aprender: A descrever a base sobre a qual os seguidores de Cristo podem 
conhecer por experiência a vitória sobre o diabo.
 Sentir: A realidade do poder de Cristo disponível para a mais fraca das almas 
que, mediante arrependimento e fé, pede a Sua proteção e força.
 Fazer: Entregar-se a Deus, aproximar-se d’Ele e ficar firme na Sua força, 
resistindo aos enganos de Satanás.

Esboço da Aprendizagem: 
I. Aprender: A Certeza de Vitória

A.   Que exemplos bíblicos demonstram a forma como seguidores de Cristo 
foram vitoriosos sobre o diabo?

B.  De que modo podem os cristãos recorrer às promessas de Deus para 
obterem poder e vitória em tempos de tentação?

II. Sentir: A Esperança Perfeita
A.  De que modo foi Cristo vitorioso sobre Satanás? De igual modo, como 

podem os seguidores de Cristo utilizar os mesmos meios para consegui-
rem a vitória?

B. Até que ponto podem os filhos de Deus estar confiantes na capacidade de 
Cristo de lhes oferecer todo o poder de que necessitam para resistirem ao 
diabo? Que esperança e alegria traz esta certeza?

III. Fazer: Ficar Firme como uma Rocha
A.   Que devem os cristãos fazer para enfrentar os ataques do diabo?
B.  Quem deve ser o principal foco de atenção quando a dificuldade sobrevém 

ao filho de Deus?
C. Que promessas de poder e vitória podemos solicitar diariamente?

Sumário: 
Mediante a submissão a Deus e fé no Pai, Cristo obteve a vitória sobre Sata-
nás. Do mesmo modo, quando os Seus seguidores procuram o poder de Deus 
para vencer a tentação, mediante submissão à vontade de Deus e fé na Sua 
Palavra, até a mais fraca das almas será vitoriosa.
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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: A morte de Cristo na cruz 
oferece a esperança de uma vida reconciliada com Deus, ao mesmo tempo 
que oferece ao crente a vitória sobre as forças do mal.

Só para o Moderador: O estudo desta semana fez uma reflexão sobre os 
principados e potestades do mal em relação com as promessas e exemplos bí-
blicos de vitória. Estes últimos são testemunho do facto de que, com o poder de 
Jesus Cristo, é possível a vitória sobre as forças do mal.

O objetivo neste 1.º Passo é animar os membros da classe a pensarem mais 
profundamente nas vitórias espirituais que já obtiveram na sua vida. Este é o 
momento de ter esperança e coragem, ao lembrar a atuação de Deus e as Suas 
promessas cumpridas em seu favor.

Vai ser necessário, para este passo, ter um quadro a giz ou outro para escrita, 
que seja visível a todos os membros da classe. (Em alternativa, se não estiver 
disponível um quadro, anotem a atividade de abertura num pedaço de papel ou 
simplesmente analisem-na na classe.)

Atividade de Abertura: Trace uma linha vertical a meio do seu quadro. No 
topo da coluna da esquerda escreva as palavras “Principados e Potestades”, e 
no da direita escreva a palavra “Vitórias”.

Agora, peça aos membros da classe que recordem a vida que tinham antes da 
conversão ou do batismo. Contra que coisas tinham eles de lutar espiritualmen-
te? Façam uma lista delas na coluna dos “Principados e Potestades”.

Depois, peça aos membros da classe que recordem o poder de Deus na sua 
vida e as maneiras como esse poder foi evidenciado em vitória. Escreva as res-
postas na coluna das “Vitórias”.

Pergunta para Reflexão: De que modo as minhas respostas influenciam a 
minha esperança de vitória sobre as forças do mal hoje?

2.º PASSO – ANALISAR!

COMENTÁRIO BÍBLICO

Só para o Moderador: Ninguém sofreu mais do que Jesus. O sofrimento, 
como parte do viver a vida cristã, compreende-se melhor no contexto da vida de 
personagens bíblicas, como Cristo e Paulo, que sofreram perseguição, dificulda-
des e adversidade enquanto viviam a sua fé.

As Escrituras tornam conhecidas, de Génesis a Apocalipse, as consequências 
do pecado e os ataques diretos contra o povo de Deus por parte de instrumentos 
de iniquidade. Mesmo assim, muitas vezes esquecemos e pomos em causa as 
nossas circunstâncias difíceis; por conseguinte, estamos em constante neces-



83

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

sidade de ser lembrados, por meio das promessas nas Escrituras, de que, em 
Cristo, é possível viver vitoriosamente no meio do sofrimento.

O objetivo desta secção é refletir mais profundamente sobre os tópicos do so-
frimento e dificuldades na vida do fiel seguidor de Cristo, bem como refletir sobre 
a esperança e a vitória que se tornam possíveis por meio da fé.

Por favor, leia todas as passagens das Escrituras e anime os membros da 
classe a lerem em diferentes versões da Bíblia, a fim de terem uma ideia e um 
significado mais claros do texto.

I. Viver e Sofrer por Cristo
(Leia com a classe I Pedro 4:12-19; 5:6-11.)

No primeiro texto, I Pedro 4:12-19, o apóstolo Pedro diz o seguinte, nos versí-
culos 12 e 13: “Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para 
vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas alegrai-vos no facto de 
serdes participantes das aflições de Cristo, para que, também, na revelação da 
sua glória, vos regozijeis e alegreis.”

Escrevendo nos tempos apostólicos, o discípulo Pedro sabia, por experiência 
própria, que identificar-se com Jesus resultaria naturalmente em perseguição e 
sofrimento. Para os irmãos e irmãs em Cristo que vivem presentemente em lo-
cais geográficos e em condições onde muito pouca perseguição e provação têm 
sido experimentadas em resultado de se ser seguidor de Cristo, é uma surpresa 
quando ocorrem adversidade e dificuldades na sua vida.

Repare-se cuidadosamente no esclarecimento e no comentário de Pedro  
(I Pedro 5:8-11) sobre o tópico do sofrimento, tal como vêm parafraseados em 
A Bíblia Viva: “Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Sata-
nás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta, como um leão faminto, que 
ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele 
atacar. Confiem no Senhor; e lembrem-se que outros cristãos ao redor do mundo 
inteiro estão passando por estes sofrimentos também” (vs. 8 e 9).

O sofrimento, por conseguinte, é uma ocorrência que deve ser esperada na 
vida dos cristãos, tendo em conta quem é o seu inimigo comum. Contudo, de 
igual modo importante é a promessa de vitória que Pedro partilha com os segui-
dores de Cristo nos versículos 10 e 11: “Depois que vocês tiverem sofrido um 
pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de 
Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, e tomará vocês e os colocará 
num lugar firme, e os fará mais fortes do que nunca. A Ele seja todo o poder so-
bre todas as coisas, para todo o sempre. Amém.”

Por favor, preste agora atenção a I Pedro 5:6 e 7. Repare-se nas palavras de 
Pedro, as quais trazem grande conforto e orientação em tempos de provação e 
aflições: “Se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, em sua 
ocasião oportuna Ele levantará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocu-
pações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o 
que se relaciona com vocês.”
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Pense Nisto: Peça aos membros da classe que parafraseiem I Pedro 5:6 e 7. 
O que é que estes versículos nos dizem a respeito de Deus?

II. Manter a Eternidade em Mente
(Leia com a classe II Coríntios 4:7-17.)

O apóstolo Paulo é um exemplo excecional do sofrimento por Cristo, e da 
passagem por muitas formas de dificuldades; como tal, ele é uma voz autorizada 
nos temas do sofrimento, da fé e da vitória em Cristo.

Repare com atenção nos contrastes que ele traça nos versículos 8 e 9. Ele 
fala de sermos afligidos de todas as maneiras, mas não esmagados; intensa-
mente perplexos, mas não levados ao desespero; perseguidos, mas não nos 
sentindo abandonados por Deus; derrubados, mas não destruídos. 

Repare-se na palavra sempre no versículo 10. A reflexão sobre esta palavra 
dá prova de que Paulo suportou este tipo de sofrimento como experiência diária, 
habitual no decurso da sua vida e ministério. Observe-se, nos versículos 10 e 11, 
como o apóstolo Paulo mantém presente a vida e a morte de Jesus em relação 
com a sua própria experiência espiritual.

Como consegue Paulo suportar e viver nesse sofrimento intenso e constante? 
Leiam de novo os versículos 13 e 14: “E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, 
como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, por isso também fala-
mos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará, também, 
por Jesus, e nos apresentará convosco.”

Paulo tinha olhos de fé, que contemplavam a vida de uma ampla perspetiva 
eterna e não de um olhar momentâneo de curto alcance. Essa lente espiritu-
al dava a Paulo uma atitude de generosidade, como expressa no versículo15, 
“Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de 
muitos, faça abundar a ação de graças, para glória de Deus”.

É nos versículos 16-18 que Paulo exibe fé em abundante medida e coloca o 
sofrimento no seu lugar legítimo: “Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o 
nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, para nós, um peso eterno 
de glória muito excelente; não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas 
que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se não veem 
são eternas.”

Por conseguinte, Paulo dá testemunho da importância de focarmos a atenção 
em realidades eternas. Consequentemente, ele mostra como colocar as atuais 
circunstâncias de sofrimento e aflições no seu contexto apropriado, tendo em 
vista “um peso eterno de glória mui excelente”.

Pense Nisto: Como conseguiu Paulo evitar o desânimo face às suas contí-
nuas lutas diárias? De que modo o ter em mente a vida e a morte de Jesus nos 
ajuda a suportar aflição na nossa caminhada espiritual?
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3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: Este exercício dá a oportunidade de trabalhar com 
os temas do poder contrário, do poder de Deus, do sofrimento e da vitória. Por 
favor, conceda tempo suficiente para ler totalmente a narrativa das Escrituras e 
completar as respostas.

Vão precisar de papel e meios de escrita para cada membro da classe. Tam-
bém precisarão de um quadro de escrita que possa ser visto por todos os mem-
bros da classe. Faça quatro colunas e escreva o seguinte título em cada uma 
delas:

QUEM (lista de pessoas na história)
O QUÊ (aquilo que fizeram)
COMO (que resposta deram verbalmente)
QUAIS (que implicações encontra para a sua vida, tendo em conta o sofrimen-

to e a vitória?)
(Alternativamente, se não tiverem materiais disponíveis, divida simplesmente 

a classe em grupos e analisem as respetivas respostas às questões apresenta-
das acima.)

Atividade: Divida os membros da classe em grupos de (idealmente) 3-5 pes-
soas. Peça aos membros de cada pequeno grupo que leiam à vez os versículos 
de Atos 5:12-42. A seguir eles vão escrever as respetivas respostas às perguntas 
enumeradas no quadro de escrita.

Quando os grupos tiverem acabado de trabalhar na passagem bíblica, peça-
-lhes que se reúnam de novo num só e partilhem as respetivas respostas.

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: É importante recapitular e avaliar o que aprendemos 
expressando criativamente as noções espirituais que tocaram o nosso coração e 
a nossa vida. Vale a pena reconhecer como é enorme o alcance dos exemplos e 
palavras dos indivíduos retratados nas Escrituras – a maneira como continuam a 
inspirar, encorajar e a contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual e para a 
nossa fé. Esta compreensão é necessária a fim de vivermos uma vida de vitória 
em Cristo.

Atividade: Agrupe os membros da classe em pares e peça-lhes que criem e 
escrevam (se houver materiais disponíveis para isso) uma conversa imaginária 
com Pedro e os apóstolos. Peça-lhes que comecem essa conversa com as pala-
vras: “Pedro e apóstolos, hoje fortaleceram a minha fé por meio de …”


