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Capítulo 01  

Discípulo ou Seguidor?  
  

Sempre chegam momentos em nossas vidas que precisamos fazer escolhas, a 
vida do homem é feita das decisões que tomamos, somos hoje o resultado de todas as 
escolhas que fizemos no passado, seremos amanhã o resultado das escolhas que 
fizermos hoje.   

  
E como tudo na vida, o evangelho não é diferente, chega um momento que 

precisamos fazer a mais importante escolha da nossa caminhada após a conversão, 
temos que decidir se seremos discípulos de Jesus, estes são os que fazem diferença no 
mundo, ou seremos apenas seguidores, que andam de um lado para o outro apenas 
para receber, estes não preocupam tanto o inferno.  
  

18 Então, Jesus aproximando-se deles lhes assegurou:  
 “Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.   

  
19 Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os 

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;    
  

20 ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado.   
E assim, Eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.  

Mateus 28.18-20  
  

Podemos ver na passagem acima, que Jesus enviou os Seus discípulos com a 
ordem de fazer outros discípulos em todo o mundo, mas antes de enviá-los Jesus lhes 
"assegurou", ou seja, Ele garantiu que havia recebido poder e que estaria com eles em 
todo o tempo. É notório em toda a bíblia que os discípulos do Senhor Jesus podiam 
curar, expulsar demônios e salvar, exatamente como o Mestre fazia, eles herdavam o 
poder diretamente, por que não eram apenas seguidores, eram discípulos 
dedicados. Deus tem interesse que discípulos sejam formados, homens e mulheres 
capazes de gerar outros para serem usados por Ele, que façam as mesmas coisas que 
Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra!  
  

O significado da palavra discípulo é: "O que segue as idéias ou imita os 
exemplos de outro, que recebe instrução". Assim deixamos mais fácil também o 
significado do que é ser um discípulo no evangelho. Jesus pegou homens de idades e 
características diferentes, e fez com que se comportassem e pensassem da mesma 
forma, tendo os mesmos poderes e atos Dele, até mesmo entregando as suas próprias 
vidas para a morte. Vemos assim que grande operar teve o discipulado para os 
apóstolos, homens comuns que tornaram-se discípulos e depois poderosos da mesma 
forma que o mestre.  
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Seguidores não são discípulos, seguir Jesus de um lado para o outro não prova 

que você é um discípulo Dele, quando vemos as multidões que seguiam o mestre, 
observamos que poucos discípulos trabalhavam para muitos seguidores receberem as 
suas bênçãos. Um seguidor não anseia ser como o mestre, não arde em seu coração 
fazer as mesmas coisas que Jesus, os discípulos deixam as suas vidas para 
servir aqueles que apenas seguem.  
  

Somos discípulos de Jesus, mas podemos tomar como exemplos as vidas de 
outros homens? É claro que sim! A Bíblia diz com clareza que os apóstolos e outros 
homens de Deus eram motivo de inspiração para muitos novos discípulos, hoje em dia 
temos muitos pastores e evangelistas que realmente fazem a obra de Deus, que 
busquemos discernimento pelo Espírito Santo para que o Senhor nos direcione aos 
homens corretos para tomarmos como exemplo para as nossas vidas! Que busquemos 
separar as más influências das boas para sempre seguirmos nos edificando e 
crescendo na Presença de Deus.  
  

Veja aqui algumas diferenças entre discípulos e seguidores:  
  
• O seguidor espera pão e peixe, o discípulo cede o que tem para que o mestre os 
multiplique e ainda trabalha servindo.  

"Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes." Mateus 14.17  
  

• O seguidor luta por crescer e buscar seus próprios interesses, o discípulo por 
multiplicar-se e abençoar vidas.  

"...e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis,   
que sejam idôneos para também ensinarem os outros." 2 Timóteo 2.2  

  
• O seguidor entrega parte dos seus desejos, o discípulo entrega toda a sua vida.  

"Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim,   
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me;" Mateus 16.24  

  
• O seguidor gosta do afago, o discípulo do sacrifício e do serviço.  

"E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás,   
é apto para o reino de Deus." Lucas 9:62  

  
• O seguidor vale porque soma, o discípulo por multiplicar.  

"Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,   
e do Filho, e do Espírito Santo;"  Mateus 28.19  

  
• O seguidor é condicionado pelas circunstâncias, o discípulo aproveita as 
dificuldades para exercitar a sua fé.  

"Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a 
fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?  

Como está escrito:Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia;Somos reputados como 
ovelhas para o matadouro.  
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Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.  

Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem 
as potestades, nem o presente, nem o porvir,  

Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor 
de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor."   Romanos 8:35-39  

  
• O seguidor se entristece com os problemas e quase sempre se entristece e 
questiona, o discípulo nega a si mesmo e segue o caminho da obediência pela fé.  

"E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite,   
nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede."  Lucas 5.5  

  
  
O seguidor sonha com a igreja ideal, o discípulo luta para fazer a igreja 

onde está um lugar ideal.  
  

É muito comum encontrarmos em qualquer ambiente de relacionamentos 
pessoas que mais atrapalham do que ajudam, pode ser no trabalho, na família, 
em ciclos de amizade ou dentro da igreja, onde tivermos relacionamento humano 
teremos pessoas assim. A igreja não foge dessa regra, mas Jesus busca por pessoas 
que realmente queiram ser um canal de benção e não um problema a mais.   
  

Precisamos amadurecer e entender que problemas existirão na igreja, que as 
pessoas irão cometer erros, e errar para o ser humano está dentro da normalidade até 
certo ponto, por isso Jesus morreu para nos salvar. Eu vejo muitas pessoas insatisfeitas 
e críticas demais por problemas pequenos dentro da igreja, coisas que são irrelevantes 
para se tornar um problema de verdade, normalmente quem aponta muito as falhas 
dos outros e até da própria igreja apresenta poucas soluções, tenha certeza de que 
não são os discípulos dentro do padrão bíblico que Jesus escolheu.  
  

Discípulos de verdade trabalham para tornar a igreja o lugar ideal dentro do 
conceito bíblico, consertando o que está errado e cooperando para que todos se 
sintam bem, os seguidores não se importam com isso, desejam sentar na igreja aos 
domingos e receber a benção que foram buscar. Lembre-se sempre que a 
multidão(seguidores) era servida pelos discípulos, recebiam a cura pelas mãos dos 
discípulos, eram libertos através da oração feita pelos discípulos e em tudo eram 
abençoados pelos homens que escolheram se tornar discípulos genuínos.  
  

Homens e mulheres de Deus precisam viver dentro do “sim” e “não”, Deus 
busca discípulos que façam da igreja o que ele deseja, que estejam dispostos a 
entregar a vida para abençoar outras pessoas.  
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Capítulo 02 

O verdadeiro evangelho 

  
“A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de 

sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder; para que a vossa fé não se apoiasse 
na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.”    

1 Coríntios 1.4-5  
  

  
A pregação sobre o evangelho consiste em um único tema, possui somente um 

objetivo e aponta para uma única meta, a “salvação do gênero humano”. Toda 
palavra ou pregação que fugir deste plano divino não provém de Deus, os verdadeiros 
homens e mulheres de Deus não perdem seu tempo com um evangelho que não é 
verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo tem como propósito a salvação do homem e é 
baseado no poder de Deus.  
  

O Senhor Jesus teve aproximadamente três anos para nos deixar a Palavra de 
Deus de uma forma poderosa, deixando-a como uma arma contra as forças malignas, 
mas a Palavra Dele somente teve resultado por não estar só, sempre que ministrada 
era acompanhada pelo poder de Deus. Não existe verdadeiro evangelho sem a unção, 
sem as manifestações espirituais desse poder através do Espírito Santo. Por isso, o 
apóstolo Paulo fez questão de registrar o caráter da sua pregação, palavras belas mas 
vazias não transformam vidas, não salvam, não libertam, não curam, não restauram 
famílias, somente o poder de Deus é capaz de tais maravilhas.  
  

"Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios,  
de modo algum crereis.”   

João 4.48  
  

Infelizmente ao andarmos pelas igrejas podemos assistir muitos shows, bons 
palestrantes, palavras motivacionais e templos que mais parecem teatros do que 
lugares onde Deus é cultuado, a pregação do verdadeiro evangelho tem sido cada vez 
mais rara, por isso devemos filtrar o que ouvirmos à luz da Palavra de Deus, a bíblia 
contém a direção da verdadeira Vontade Dele.   
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O sacrifício da Cruz  

  
 Ao contrário do que muitos pensam, o Senhor Jesus não passou por tanto 

sofrimento e dor para nos dar uma vida confortável financeiramente e nos servir como 
um empregado que está pronto para fazer tudo o que pedirmos, Ele passou por tudo 
para nos salvar e purificar do pecado, dar ao homem uma oportunidade de um dia 
morar com o Pai no céu. Quantas pregações colocam Deus como um 
mordomo! Parece que Ele existe para satisfazer nossas vontades, nunca se 
esqueça: Nós servimos a Deus! Nós precisamos de Deus! Nós existimos para cultuá-
lo! Ele nos abençoa! Esse é o verdadeiro evangelho ensinado por Jesus, qualquer 
palavra diferente dessa deve ser evitada em nossas vidas.  

  
Falar da cruz de Cristo não é algo que as pessoas gostem de ouvir, pois envolve 

a salvação e isso nos faz pensar no motivo pelo qual precisamos ser salvos, e então 
encontramos nossos pecados e a sujeira dentro de nós. Mas o evangelho nos 
faz pensar: “como Deus nos limpará do pecado se não expusermos a nossa sujeira?”, 
por isso o verdadeiro evangelho incomoda e muitos preferem pregar facilidades ao 
invés de mostrar a verdade, mesmo que seja dolorosa. A verdade é a única forma de 
conseguir viver a plenitude da Vontade de Deus.  

  
A Palavra expõe nossos pecados, a cruz coloca luz em nossos erros, pois não 

existe outra forma de ajudar uma pessoa a mudar se não confrontá-la com a 
verdade, está ai o motivo de o verdadeiro evangelho incomodar tanto. Viva o 
verdadeiro evangelho, ensine o verdadeiro evangelho, liberte as pessoas da mentira e 
faça com que a Palavra de Deus seja pregada de forma com que proporcione mudança 
na vida de quem precisa, esse é o foco da mensagem do Senhor Jesus Cristo.  

  
24. “…e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira 

justiça e santidade.  
25. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois 

somos membros uns dos outros.  
26. Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira;  
27. nem deis lugar ao Diabo.  
28. Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é 

bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade.  
29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a 

necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem.  
30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da 

redenção.  
31. Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, 

bem como toda a malícia.  
32. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns 

aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.”   Efésios 4.24-32  
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O verdadeiro evangelho transforma o pecador em praticante de boas obras e 

santidade, uma pessoa que recebe dentro de si a verdadeira Palavra de Deus sente a 
necessidade de mudar, agir e pensar diferente, fazendo com que nos sintamos 
incomodados com o pecado, exigindo transformação. O mentiroso não mente mais, o 
ladrão não rouba mais, a prostituta sente vergonha e deixa a prática, filhos rebeldes 
tornam-se uma benção para os pais, a infidelidade conjugal acaba, quem não 
perdoava agora perdoa, esse é o verdadeiro evangelho que está na bíblia, essa é a 
vontade verdadeira de Deus para todos nós.  
  

Nem sempre a verdade é algo que as pessoas gostariam de ouvir, por vezes os 
cristãos preferem ouvir um evangelho que não é verdadeiro, em troca de satisfazer os 
desejos dessa vida com coisas materiais ou que não importam para a eternidade, mas 
é preciso fazer uma escolha. Qual escolha você faz? Está mesmo decidido a ser um 
discípulo de Jesus Cristo?  
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Capítulo 03  

O Caráter de Jesus  
  

Deus é tão maravilhoso que não apenas nos deixou ensinamentos de como 
proceder corretamente, mas nos enviou o maior dos exemplos para que pudéssemos 
seguir, Jesus Cristo é esse grande exemplo, o próprio Filho de Deus nos deixou a Sua 
vida como modelo de conduta e caráter.  

  
A estadia de Jesus na terra foi o acontecimento mais extraordinário da nossa 

história, o modelo perfeito de como Deus deseja que o homem seja andou entre nós, 
ensinou, pregou, curou, se entristeceu, ficou irado e até chorou. Jesus tinha a dosagem 
perfeita de emoção e ação para cada momento, viveu na terra sem cometer um único 
pecado, nenhum erro sequer, dando-nos exemplo de que é possível copiar o caráter 
Dele com a ajuda do Espírito Santo, Ele não disse que seria fácil, mas é totalmente 
possível.  

  
  

“Mas o fruto do Espírito é: Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fé, mansidão, temperança.”   

Gálatas 5.22  
  
  

É crucial para a vida do cristão estudar e verdadeiramente buscar compreender 
os passos de Jesus, focar em cada traço do caráter de Cristo para então copiá-lo. 
Parece realmente impossível encontrar uma pessoa que consiga amar, perdoar, ter 
paz, ser bondosa, ter fé diante de qualquer situação, ter mansidão e temperança, tudo 
isso junto e em todo momento, cada fruto do Espírito se manifestando de forma 
correta em situações adversas, realmente não temos como imaginar alguém tão 
perfeito assim. Somente alguém divino poderia ter todas qualidades no 
caráter. Somente o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo.  

  
  

“E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve      fome;”   
Mateus 4.2  

  
“Jesus chorou.”   

João 8.35  
  

“E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a  entristecer-
se e a angustiar-se muito.   

Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte;  ficai aqui, 
e velai comigo.”    

Mateus 26.37-38  
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“E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e 
compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração; mas 

vós fizestes dela covil de salteadores.”      
Lucas 19.45-46  

  
Quando estudamos o caráter e o modo de agir de Jesus, podemos constatar 

emoções humanas e ao mesmo tempo atitudes divinas, Ele era Filho de Deus mas 
tinha fome, chorava, se entristecia, se angustiava, ficava irado em alguns momentos e 
precisava ser enérgico ao ponto de expulsar pessoas do templo, podemos dizer que Ele 
possuía atitudes bem humanas para alguém divino.   

  
Essa é a grande jogada do evangelho, Jesus viveu como homem e se sujeitou as 

limitações da carne humana para nos provar que é possível viver aqui e não pecar, 
viver dentro deste corpo corruptível e continuar tendo um caráter como o de Cristo. 
Ele sofreu tentações, recebeu propostas, precisou administrar problemas entre os 
discípulos, absolutamente tudo que uma pessoa normal está sujeita, mas mesmo 
assim preservou o caráter que agradara a Deus.  

  
No ministério Ele era o melhor sacerdote, não existiu pastor tão 

cuidadoso, como filho de sua mãe era ótimo, realizou o discipulado mais poderoso que 
os homens já testemunharam, era um ótimo amigo, honesto, cumpridor de Suas 
obrigações como cidadão através do pagamento de impostos, zeloso pela Obra de 
Deus, sábio, não conseguia deixar os pobres com fome, tinha compaixão dos enfermos 
e os curava, libertava as pessoas da opressão dos demônios. Qual foi o homem que 
pisou na terra e foi perfeito como o Senhor Jesus? Por isso devemos observar o caráter 
Dele, buscando inspiração para segui-lo e praticar Suas obras no evangelho.  

  
Quer chegar o mais próximo da perfeição? Então siga o exemplo de quem foi, é 

e sempre será perfeito! Jesus Cristo!  
  
  
  

“E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o  
 que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes.”   

Lucas 23.34  
  

Se realmente você está procurando alguém para se inspirar, a pessoa certa é 
Jesus Cristo, Ele tem o caráter perfeito. Pense por um instante na missão Dele: deixou 
a Sua glória no céu, desceu como homem se sujeitando as limitações do corpo 
humano, abriu mão dos privilégios e direitos como Filho de Deus para ensinar aos 
homens o caminho da humildade e humilhação (pois somente assim conseguiriam a 
salvação com Deus), curou e libertou um incontável número de pessoas, e no fim 
recebe ingratidão e traição, e ao invés de responder com ódio ou até mesmo justiça, 
ele responde ao mal com o bem, devolvendo perdão, realmente Ele não era desse 
mundo! O coração, a conduta, o comportamento e o caráter eram perfeitos demais.  
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Mesmo na cruz depois de ser tão humilhado e pisado, Ele pede ao Pai para 
perdoar os seus torturadores, e ainda advoga em favor deles, alegando para Deus que 
eles estavam agindo de forma ignorante, pois não sabiam o que estavam fazendo. De 
verdade Jesus foi o maior exemplo de caráter digno de ser copiado.   

  
Este exemplo de perdão nos faz pensar se realmente temos motivos para 

guardar mágoas, rancor ou sentir ódio de alguém. Creio que as injustiças que sofremos 
não podem se comparar com o sofrimento Dele naquela cruz. Qual é mesmo a razão 
para não conseguirmos perdoar?  

  
  

“E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os 
mortos, para que em tudo tenha a preeminência.   

Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse,”.  
Colossenses 1.18-19  

  
  

O apóstolo Paulo nos deixa a convicção de quem realmente era Jesus, e nos 
mostra a qualidade e origem divina do Seu caráter, mostrando para toda a igreja quem 
é o verdadeiro modelo que todos devemos seguir, deixando bem claro que Cristo é a 
cabeça, é Ele quem comanda, então a Sua vontade deve ser feita a qualquer custo, Seu 
exemplo deve ser o norte que guiará nossas vidas e a igreja até a Sua volta.  

  
  
  
  
  
  
6. “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida;   
ninguém vem ao Pai, senão por mim.  
 7. Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai;   
e já desde agora o conheceis, e o tendes visto.  
8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.   
9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, 
Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?”   

João 14.6-9  
  

Os discípulos pediram a Jesus para que lhes mostrassem o Pai, e Jesus disse que 
o Pai e Ele eram um só, quem via Jesus estaria vendo também a Deus, e que não seria 
possível chegar até o Pai sem que fosse por intermédio de Jesus Cristo. Para entender 
o motivo da perfeição do caráter de Jesus, precisamos compreender que é divino, 
temos que contemplar o poder e a glória que Ele possui. Jesus é Deus e é Filho ao 
mesmo tempo? São a mesma pessoa? Perguntas complexas mas que a bíblia responde 
para nós.  
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19. “Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si 
mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o 
Filho o faz igualmente.  
20. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores obras 
do que estas, para que vos maravilheis.  
21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica 
aqueles que quer.  
22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo;  
23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o 
Pai que o enviou.”           João 5.19-23  
  
“Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai.”   

João 8.38  
  

“Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que me enviou, ele me deu 
mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar.”  João 12.49  
  

“Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os  
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.  

Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também  
ao Filho ter a vida em si mesmo;”.          João 5.25-26  

  
  

Jesus e o Pai são realmente um só, temos um vasto número de referências na 
bíblia que nos provam isso, o Filho e o Pai são uma única pessoa, pois trabalham juntos 
em pensamentos e ações, o Filho não faz nada que o Pai também não faria, e todos os 
passos de Jesus estavam e estão em total conformidade com a Vontade de Deus, por 
esse motivo Deus confiou todo o poder a Jesus Cristo.  

  
Como está escrito em Colossenses que foi do agrado do Pai que toda a 

plenitude habitasse em Jesus, também vemos que quem honra a Jesus está honrando 
a Deus, por isso Eles são apenas um. Vontade, decisões, ações e o desejo de salvação 
para o homem são determinações do Pai que o Filho honra a Sua Vontade. O Caráter 
de Jesus é perfeito pois Ele faz apenas o que vê o Pai fazer, fala apenas o que o Pai o 
instrui para falar. Se esse caráter é perfeito e divino, não temos outro exemplo melhor 
a seguir do que o do Senhor Jesus Cristo.  
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Capítulo 04  

Atitudes e Comportamento de um Cristão  
  
  

“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, não;   
porque o que passa disto é procedente do mal.” Mateus 5.37  

  
Por vezes podemos identificar nos cristãos atuais uma certa crise de 

identidade, sobre quem realmente são e seus deveres como filhos e filhas de Deus. Ser 
considerado um filho de Deus é um privilégio que envolve também o compromisso em 
praticar atitudes e ter comportamentos dentro do padrão bíblico estabelecido 
por Ele. O que é preciso entender, é que uma vida cristã requer um esforço para 
podermos praticar o que a Vontade de Deus exige, atitudes e comportamentos 
diferentes de um mundo sem Cristo.  
  

Quando entregamos a vida para Jesus, é como se fizéssemos um pacto, um 
acordo com Ele, de verdade damos a nossa palavra para Deus dizendo que iremos 
cumprir o evangelho daquele momento em diante, e Ele nos garante uma vida plena 
com todas as promessas escritas na Palavra e ainda a salvação com uma vaga para 
entrar no céu. Na prática é isso, e é após este momento que muitos mesmo aceitando 
a Jesus, recusam o evangelho nas suas vidas. A palavra do cristão deve ser sim, sim; 
não, não, se o aceitar a Jesus vem junto com o evangelho, deve-se crer no Nome Dele 
e viver de acordo com a Sua Vontade. Se você já entregou a vida para Cristo, viva a 
Vontade Dele também, seja um servo do Senhor com integridade e então todas 
promessas serão derramadas sobre a sua vida!  
  

Ao falarmos sobre termos postura e cumprir o que tratamos com Deus (o sim, 
sim; não, não), estamos falando sobre integridade, requisito extremamente necessário 
para agradar a Deus e conseguir verdadeiramente ter boas atitudes e se comportar de 
maneira aprovada por Ele.  
  

  
“HAVIA um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e era este homem íntegro,   

reto e temente a Deus e desviava-se do mal.”     Jó 1.1  
  
  

Uma qualidade no homem que Deus busca e se agrada é a integridade, um 
homem íntegro não o é apenas com Deus, mas em toda a vida deve estar a nossa 
integridade, nos tratos, na palavra que damos, nos acordos, nas responsabilidades com 
a família, na honra com quem é devido, em tudo devemos ser íntegros, qualidade essa 
que Deus encontrou em Jó e então o elogiou.   
  

Jó era servo de Deus, havia dito que serviria ao Senhor independente do que 
possuísse em bens materiais, perdeu tudo o que tinha, sofreu muito mais do que 
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qualquer pessoa poderia suportar e mesmo assim não voltou atrás na sua palavra em 
servir ao Senhor, continuou firme com a sua fé no Criador e permaneceu confiando 
Nele, mesmo diante do sofrimento. Isso que é um homem de palavra! Alguém com 
integridade! É impossível conseguirmos cumprir a Vontade de Deus sem decidir se 
entregar por inteiro, precisamos colocar todo o coração nas mãos Dele, vai muito além 
de apenas frequentar a igreja ou ser chamado de cristão, a integridade que Deus busca 
é um hábito gerado na nossa alma em cumprir aquilo que realmente pode nos 
abençoar, que é praticar a Palavra todos os dias e em tudo o que fizermos, cada 
atitude deve ser um ato de glorificar ao Senhor.  
  

Não seja como as pessoas que declaram ter aceitado a Cristo mas não aceitam 
o evangelho Dele, muitos levantam as mãos e confessam a Jesus como Senhor e 
Salvador de suas vidas e só, não passam de palavras, de que adianta confessar a Jesus 
e não mudar as atitudes e comportamentos que nos afastavam de Deus? Somente 
viveremos a plenitude do que Deus tem reservado para nós se nos tornarmos novas 
criaturas de verdade, por completo!   
  

O que o cristão precisa entender de uma vez por todas, é que são as nossas 
atitudes e comportamentos que nos diferenciam de quem não é cristão, talvez seja 
uma grande injustiça o mundo esperar ver em nós uma perfeição impossível de ser 
vivida, mas essa é a expectativa sobre nós que somos chamados de filhos de Deus. É 
comum ouvir que não posso fazer isso ou aquilo por ser cristão, quando na verdade 
existem pecados que deveriam ser ilícitos para qualquer pessoa, mas é fato que existe 
uma cobrança maior para nós, devemos buscar ajuda em Deus para conseguir concluir 
essa missão com sucesso.   
  

Muitos cristãos ficam incomodados ao receberem críticas por suas atitudes, às 
vezes somos perseguidos na família, no meio dos amigos ou no ambiente de trabalho.  
Na verdade as pessoas nos criticam quando agimos corretamente, por causa das obras 
más que elas fazem, é simples, enquanto tudo está escuro ninguém pode ver a sujeira, 
até que surge a luz e tudo se revela, os erros e falhas das pessoas ficam expostos 
quando agimos corretamente.   
  

É preciso compreender que existem ambientes em que as pessoas não querem 
deixar de agir da forma errada, por isso nos atacam e criticam quando agimos 
corretamente, as nossas boas obras expõem as más obras de outros. Não fique 
incomodado quando criticarem você por agir certo, na verdade esse é o 
termômetro para saber se estamos no caminho certo, Jesus disse: “…Se a mim me 
perseguiram, também vos perseguirão a vós;…” João 15.20b, continue firme, pois o 
seu testemunho como cristão neste mundo perverso, fará com que toda a sua família e 
todos que cercam você sejam iluminados pela Graça de Deus.   
  

  
“Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas  

e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus.”   Mateus 5.20  
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Agora que já sabemos a cobrança maior do mundo sobre nós, vamos absorver 

o que Jesus disse sobre isso, qual a cobrança que Ele próprio faz sobre nós. Ele mesmo 
disse para os discípulos que eles deveriam ter atitudes e comportamentos melhores do 
que os escribas e fariseus, em outras palavras: “se o mundo age errado, devemos agir 
certo, se o mundo age certo, devemos agir melhor”. A honestidade, o amor, a 
compaixão, a paciência, a integridade, o ter uma só palavra, ser bom pagador e não 
devedor, ter um bom casamento, criar bem os filhos, não mentir e falar a verdade 
sempre, tudo isso e muito mais são atitudes genuínas de um cristão. Você não deve 
ficar escondido, o mundo precisa ver essas obras para testemunhar que os discípulos 
de Cristo são realmente diferentes do mundo.   
  

Faça da sua vida um motivo para que o mundo glorifique a Deus e as pessoas 
que lá estão possam desejar Jesus por verem a virtude do evangelho em você!  
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Capítulo 05  

Amor ao próximo  
  

O que é amor?   
  

Uma pergunta simples mas que pode originar respostas bem diversas ou 
mesmo inexatas, falamos de amor ao longo da vida na área sentimental, falamos 
muito de amor nas religiões, alguns falam de amor quando se trata de sexo, outros 
citam o amor para justificar loucuras e até maldades com alguém, mas afinal de 
contas, o que é o amor verdadeiro que a bíblia tanto fala? Que sentimento é esse que 
tanto citamos quando falamos sobre Deus? Precisamos entender primeiro o que é o 
verdadeiro amor.  
  

De uma coisa sabemos: “o amor não define Deus, Deus define o amor”. Nós 
jamais conheceríamos o amor se não fosse através de Deus, em demonstrações de 
sacrifício por Jesus Cristo, em exemplos quando se tratando da humanidade ou 
mostrando a Sua misericórdia e paciência em amar e salvar o homem, até 
mesmo com quem O rejeita e desconhece. Mas Deus instituiu esse sentimento 
chamado amor como condição para ser filho, a presença do amor em nossas vidas 
mostra também que somos convertidos e temos o Espírito Santo.  
  

É possível uma pessoa acreditar em Deus indo frequentemente na igreja e 
mesmo assim não ser convertida? Sim, é totalmente possível! Os Frutos do Espírito 
Santo descritos em Gálatas 5.22 (“Mas o fruto do Espírito é: Amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.”) são o principal 
sinal de conversão verdadeira, dentre os quais o amor é o primeiro citado. Os frutos do 
Espírito Santo são uma grande evidência de que estamos no caminho certo e estamos 
cheios da Vontade de Deus nos tornando pessoas verdadeiramente espirituais.  
  

  
“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,   

fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem;   
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus;”        Mateus 5.44  

  
Quando lemos um versículo como este acima e olhamos ao mesmo tempo para 

o que o mundo ensina, vemos um princípio totalmente ao contrário dos padrões fora 
do evangelho, Jesus ensina a fazer o bem para as pessoas que nos fazem mal, se você 
tiver inimigos deve amá-los, se alguém te maltrata ou fala mal de você ore por essa 
pessoa, e se tivermos conhecimento de alguém que nos odeie devemos fazer o bem 
assim mesmo. Para cumprirmos tudo o que Jesus disse, realmente precisamos de uma 
centelha do amor divino, somente sendo muito convertido e exalando os frutos do 
Espírito Santo para tratar bem quem nos fez ou faz tanto mal. Somente sendo cheio do 
Espírito Santo!  
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Quer ser Filho de Deus? Está aí mais uma condição, amar a todos os seus 
inimigos e orar por eles, desejar de verdade o bem dos que te fazem mal. Não é fácil 
ser Filho de Deus, existem condições para receber tal honra, mas tenha a certeza de 
que vale muito a pena ter esse Pai maravilhoso!  
  

  
“Mestre, qual é o grande mandamento na lei?  
E Jesus disse-lhe: AMARÁS o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu pensamento.  
Este é o primeiro e grande mandamento.  
E o segundo, semelhante a este, é: AMARÁS o teu próximo como a ti mesmo.  
Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.”                   

Mateus 22.36-40  
  

Repare que nos dois maiores mandamentos de toda a lei estão presentes o 
amor, primeiro o amor a Deus e depois o amor ao próximo, Jesus ainda disse que o 
segundo é semelhante ao primeiro. Agora que já entendemos que precisamos amar 
até os inimigos, precisamos entender quem é o próximo e por que ele é tão 
importante.  
  

A Bíblia diz na prática que quem não ama o próximo não ama a Deus, “Se 
alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a 
seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este 
mandamento: Que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.” 1 João 4.20-21, ou 
seja, quer provar para Deus que o seu amor por Ele é verdadeiro? Comece amando ao 
seu próximo, isso é condição para se ter as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, todos 
precisam entender de uma vez por todas: “sem amor, todas as outras coisas não têm 
valor.”   
  

Quem é o próximo?   
  

“Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus:   
E quem é o meu próximo?”         Lucas 10.29  

  
O próximo é todo aquele que está no seu caminho, todos os que estão ao seu 

alcance para que os ajude, em outras palavras, o próximo é todo aquele que nos dá a 
oportunidade de demonstrarmos que temos o amor de Deus.   
  

O vizinho chato, o irmão que está em depressão, o viciado em drogas que você 
julga e não ajuda, o traficante que vende drogas e que você fica indiferente quando 
morre, o irmão que está enfermo precisando de visita, o mendigo que você passa por 
ele todos os dias e não o ajuda. Nós podemos achar que quando as pessoas passam 
necessidades ou problemas é por que Deus está punindo elas, mas nosso papel é amar 
e não julgar, sendo mãos usadas por Deus para amparar os Seus filhos. “Sem amor é 
impossível fazer a Vontade de Deus.”  
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Quer ser um braço de Deus na terra? Ajude o seu próximo. Quer parecer cada 
vez mais com Jesus? Faça exatamente igual a Ele para com os pobres. O amor de Deus 
é demonstrado em atitudes e não em palavras, mostre para as pessoas que você não 
apenas declara com os lábios o amor por Deus, mas com obras, deixando claro que é 
verdadeiro o sentimento de amor divino na sua vida. 

 
“Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era 
estrangeiro, e hospedastes-me;  
Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes me ver. 
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te 
demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? 
E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? 
E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? 
E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um 
destes meus pequeninos, a mim o fizestes.” 
          Mateus 25.35-40 

 
Existe um trecho nos evangelhos que foi dito pelo próprio Senhor Jesus, que 

nos deixa um pouco curiosos e honrados, entendo como um ato de bondade da parte 
do Senhor para nos permitir ter um sentimento de utilidade em relação a Ele próprio, 
sabemos que Deus não precisa de nada que possamos oferecer, então como 
poderíamos fazer algo que O beneficie?  

 
Vemos na Palavra que Deus se preocupa muito com os pobres e necessitados, 

quando digo necessitados me refiro a todas as áreas da vida, espiritual, material e 
emocional. Diante deste cuidado Dele e sendo nós Seus discípulos, não podemos ficar 
indiferentes a este exemplo que Jesus disse, se importar com o próximo e entregar a 
vida para que Deus a use é primordial na caminhada do evangelho, por isso, pegue os 
seus talentos e coloque à disposição de Deus para salvar e ajudar as vidas que Ele 
tanto ama e se sacrificou por elas. 
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Capítulo 06 

Humildade 
  

 
“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que manso e humilde de 

coração e encontrareis descanso para as vossas almas”  
        Mateus 11.29 
 
 

  Uma das características que podemos citar como também sendo 
indispensável à formação do caráter cristão, sem dúvida, é a humildade, evidenciada 
pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive tendo Ele mesmo afirmado ser humilde. 

  O dicionário Aurélio dá o seguinte significado: “1 virtude de quem tem 
sentimento da própria fraqueza. 2 modéstia, pobreza”. Podemos afirmar da primeira 
parte que é o indivíduo que tem consciência das suas capacidades e  limitações. Mas ao 
analisar-mos a declaração feita por Nosso Senhor Jesus, sabendo quem Ele era e as 
atitudes que tomava, juntamente com Seus ensinamentos, podemos dizer que há uma 
profundidade maior na palavra humildade. 

  Ao ensinar às multidões, todos reconheciam que Ele tinha autoridade, e 
nisto também não temos dúvidas, pois perduram até hoje. Não só tinha firmeza no que 
falava, mas também sabia que as palavras que pronunciava davam vida a todos que a 
aceitassem e passassem a viver de acordo com elas. Sabia perfeitamente quem era, qual 
a Sua missão e todas as atitudes que tomava, as fazia com profunda convicção, haja vista 
os milagres realizados em todos os níveis. Dizia que era o pão da vida, que saciaria a 
sede de todos que viessem até Ele. Também afirmou categoricamente ser o grande “Eu 
Sou”, ser o caminho a verdade e a vida. Não abria mão de nenhum til de Suas palavras, 
afirmando inclusive que os céus e a terra passariam mas não as suas palavras, não dando 
nenhuma outra opção de salvação. Ninguém na história da humanidade teve tamanha 
autoridade e poder, a ponto de dividir a história, Antes de Cristo e depois de Cristo. O 
que significa toda esta afirmação de conhecimento e autoridade? O que tem em relação 
com a humildade? Tudo! 

  Quanto mais conhecimento verdadeiro se tem, mais consciência se tem 
de quem somos e quais as nossas limitações e capacidades. No caso do Nosso Senhor 
Jesus, além da submissão incondicional ao Pai, não hesitou em pedir a Seus discípulos 
que vigiassem enquanto orava. Por duas vezes a bíblia relata que comovido, chorou. 
Chorou quando da morte de Lázaro e ao ver a população da cidade de Jerusalém sem 
rumo.  

 

 



 

Igreja Projeto de Deus – Seguindo os Passo de Jesus 
Pr. Beto Almada (presidente) 

www.projetodedeus.org 

 

  Como Deus, não tinha limitações, mas como homem não teve nenhuma 
inibição em dividir seus problemas com os amigos. Nem ficou constrangido ao chorar 
diante de todos. Quando tinha que dormir, dormia. Quando tinha que descansar, 
descansava. Quando precisava da ajuda dos servos, não se constrangia em pedir-lhes, 
creio que mais para fazê-los sentirem-se importantes do que por necessidade, pois sabia 
que o maior serve o menor.  

  Vemos então que o Jesus tão firme, tão seguro e convicto de Sua posição 
e de Seu ser, não tinha nenhum problema em demonstrar afeto, carinho e amor pela 
multidão e amigos. Dependia deles para que Seu evangelho fosse propagado. 

  Depender dos outros para algumas pessoas parece a morte. Dependência 
não é sinônimo de carência. “Ter consciência de que somos dependentes um dos outros 
é sinônimo de humildade.” Ninguém chega a lugar algum sozinho, ninguém consegue 
superar obstáculos, vencer frustrações ou atingir objetivos sem ajuda. Alguém pode até 
dizer: preciso somente de Deus. Insensato e arrogante, e Deus usa o quê para te ajudar? 
Usa sem sombra de dúvida pessoas. Viemos ao mundo por intermédio de pessoas, 
pessoas nos amamentaram e nos sustentaram, pessoas nos educaram, e o que somos 
hoje é uma soma do que aprendemos com nossos pais, irmãos, parentes, a igreja através 
dos pastores e demais irmãos em Cristo, com amigos e até mesmo os inimigos 
conseguem nos acrescentar alguma coisa, com eles aprendemos a nos defender e a ter 
maturidade, principalmente espiritual. 

  O nosso senhor Jesus sabia disto. Utilizava-se deste vínculo porque era 
humilde. Quantas pessoas recebem alguma coisa de alguém, sejam bens materiais, 
orientação emocional ou ainda um ensinamento que os levam a alguma vitória em 
determinada área de suas vidas, e de maneira mesquinha, omitem isto só para não 
darem mérito a quem os ajudou? Arrogantes e ingratos, na realidade embutem uma 
arrogância, falta de humildade. Em nome do Nosso Senhor Jesus, não fere nem mata 
ninguém mencionar as pessoas que nos ajudaram, muito pelo contrário, expressa uma 
atitude de gratidão com o próximo e humildade. E quando não conseguem esconder 
que foram ajudados, procuram motivos para justificar os benefícios recebidos; “Eu 
também fiz por onde.” Ou; “É por que tinha algum interesse.” 

  O ego, o orgulho e a vaidade levam a auto exaltação, sentimentos que 
levaram lúcifer a se lançar em rebeldia contra Deus e que culminou em sua 
transformação em anjo das trevas, atrapalham e muito o desenvolver de um caráter 
humilde e um relacionamento puro e de amor com o próximo e uma comunhão perfeita 
com Deus. O Senhor Jesus nos deu algumas dicas de como poderemos treinar a 
humildade e ao mesmo tempo ir abatendo o ego:  

 

 



 

Igreja Projeto de Deus – Seguindo os Passo de Jesus 
Pr. Beto Almada (presidente) 

www.projetodedeus.org 

 

“E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; 
porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em 

verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 

 
Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, 

 
Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto; e 

teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.” 
 

                                                                                                               Mateus 6.16-18 

 

O princípio aqui é claro, o motivo pelo qual o cristão pratica os atos de justiça 
não devem ser para admiração dos homens, por motivos egoístas para alcançar uma 
exaltação e mostrar-se bom e melhor que os outros, toda a atividade do cristão deve ser 
para a honra e glória do nosso Deus. “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai, que está nos céus”. Mt 5.16. 

  Tudo está relacionado com o motivo, a intenção do nosso coração. Ao 
trocar-mos de carro, procurar-mos melhores posições, roupas melhores e mais caras, 
são na realidade para nossa satisfação e conforto ou para competirmos com os outros 
na tentativa de se colocar em posição superior? O humilde não carrega dentro de si este 
tipo de ansiedade, que o impulsiona a procurar sempre e nunca se saciar. 

  A palavra de Deus ainda nos adverte a buscar a humildade: “... 
preferindo-vos em honra uns aos outros os outros”. Rm 12.10 e ainda ”Portanto, daí a 
cada um o que é devido...a quem honra, honra” Rm 13.7. Existem àqueles que não 
conseguem chamar os outros pelos títulos, nem reconhecem nos outros melhores dons, 
procuram sempre as cabeceiras das mesas e os melhores lugares, fazem de tudo para 
negar os talentos dos outros, até se possível atacam e desdenham ou procuram 
evidenciar os defeitos alheios para lhes ofuscar o que não tem. Não evidenciam somente 
a falta de respeito, mas também um ego que os consome. A falta de humildade faz 
também brotar a inveja. 

  Tudo o que o nosso senhor Jesus fazia, o fazia para cumprir a vontade de 
Deus, para demonstrar Seu amor pelo homem, e nunca para uma auto exaltação. Tinha 
sempre um propósito altruísta e nunca egoísta. Ajudava, esforçava e até sustentava o 
próximo em amor.  

  Podemos declarar com base nas afirmações de nosso senhor Jesus Cristo 
que a humildade não é uma fraqueza, mas sim uma fortaleza! Todo aquele que deseja 
um verdadeiro crescimento diante de Deus, terá que trilhar o caminho da humildade, 
que é o da submissão à Sua vontade.    



 

Igreja Projeto de Deus – Seguindo os Passo de Jesus 
Pr. Beto Almada (presidente) 

www.projetodedeus.org 

 

  Que Deus abençoe você grandemente, que todos nós sejamos um canal 
de Deus para trazer paz a este mundo tão perturbado. Oramos para que Deus levante 
cada vez mais homens e mulheres com o caráter de Jesus Cristo. Amém! 

 

 
  
  
 


