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LIÇÃO 6 
Novos Padrões de Conduta 

 
Nesta Lição Estudará... 
Quem estabelece os padrões? 
Onde se encontram os padrões? 
Como satisfazer a expectativa divina? 
A medida do sucesso 
 
     Num lar, são os pais que estabelecem os padrões de conduta para os seus filhos. O pai faz com que 
os filhos saibam o que devem ou não devem fazer. Se eles desobedecem, corrige-os e se recusam 
obedecer, ele é obrigado, às vezes, a castigá-los. Embora membros da família, estes filhos sofrem os 
problemas resultantes da sua desobediência. 
     O nosso Pai celestial estabelece o padrão para a conduta dos Seus filhos, avisando-os daquilo que 
devem ou não devem fazer. Por vezes, também é obrigado a castigar os filhos para lhes ensinar 
melhor, o caminho certo da bondade e da obediência. 
 

Para Fazer 
 

1 Quem estabelece os padrões de conduta num lar? 
 a) as crianças 
 b) os vizinhos 
 c) os pais 
 
2 Quem tem o direito de avisar os crentes de como nos devemos comportar? 
 a) o nosso Pai celestial 
 b) a cultura em que vivemos 
 c) nós mesmos 
 
     É na Bíblia que Deus define o Seu padrão, para a vida cristã. Encontrará elementos deste divino 
padrão através de toda a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. 
     Para que não houvesse dúvidas acerca da vontade do Pai para a conduta dos Seus filhos, Deus 
enviou o Seu Filho Jesus à terra. Jesus Cristo levou uma vida perfeita à vista de todo o mundo e 
ensinou-nos como viver, revelando-se como o nosso modelo na fé e na conduta. 
     Jesus descreveu os padrões para a vida cristã no Seu grande “Sermão do Monte”, que se encontra 
nos capítulos 5, 6, e 7 do Evangelho segundo Mateus. 
 

Para Fazer 
 

3 Quem nos dá o perfeito modelo da vida cristã? 
 a) o pastor 
 b) Jesus Cristo 
 c) outros crentes 
 
4 O “Sermão do Monte” encontra-se nos capítulos... 
 a) 5, 6, e 7 de Mateus 
 b) 5, 6 e 7 de Marcos 
 c) 5, 6 e 7 de João 
 
5 No “Sermão do Monte” Jesus... 
 a) falou da fé que remove montanhas. 
 b) descreveu as montanhas em redor de Jerusalém. 
 c) ensinou os padrões de conduta cristã.    
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     Em primeiro lugar, Jesus falou das bênçãos especiais que Deus dá aos humildes, aos que são puros 
de coração e amam a paz – àqueles que dão sempre a primazia a Deus e estão dispostos a sofrer por 
amor a Ele. 
     Jesus ensinou-nos a amar os nossos inimigos e a orar por eles, a pedir perdão àqueles que temos 
ofendido e a praticar o bem com àqueles que nos maltratam. As instruções dadas por Jesus para as 
relações humanas não têm paralelo neste mundo. 
 

Para Fazer 
 

6 Leia o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. 
 
7 Como parte do seu padrão de conduta, Jesus ensina-nos a... (Escolha duas respostas) 
 a) ser humildes. 
 b) dar primazia a Deus, fazendo aquilo que Ele quer. 
 c) fazer tudo para a nossa própria satisfação. 
 
8 Em Mateus 5:13-14, Jesus ensina-nos que os filhos de Deus... (Escolha duas respostas) 
 a) são como o sal para a humanidade. 
 b) nunca se enganam. 
 c) são como luz para o mundo inteiro. 
 d) são como lindas flores. 
 
9 Em Mateus 5:21-30 Jesus advertiu contra... (Escolha duas respostas) 
 a) o jogo. 
 b) o ódio e a vingança. 
 c) o adultério e os pensamentos imorais. 
 d) o dízimo. 
 
10 Em Mateus 5:43-48, Cristo ordena-nos que... 
 a) amemos somente aqueles que nos amam. 
 b) amemos os nossos inimigos. 
 
     Jesus deu-nos um princípio fundamental para as nossas relações com as outras pessoas; é 
geralmente chamado “a Regra de Ouro”. 
 
“Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós...” (Mateus 7:12). 
 
     Não devemos, portanto, ser orgulhosos, egoístas, disputadores, nem acusadores dos outros. Não 
devemos admitir namoros ilícitos ou paixões indignas, nem nos nossos pensamentos. 
     O nosso interesse principal deve ser agradar a Deus e fazer o que Ele deseja. É impossível 
servirmos plenamente Deus, se o nosso objectivo na vida é enriquecermos; mas se procurarmos 
primeiro o reino de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E mais, por tudo o que fizermos por 
amor a Ele aqui na terra, receberemos o galardão eterno no céu. 

 
Para Fazer 

11 Leia Mateus 6. 
 
12 O princípio fundamental chamado “Regra de Ouro” manda que... 
 a) usemos o ouro para fins úteis. 
 b) tratemos os outros como eles nos tratam. 
 c) tratemos os outros da maneira que gostaríamos que eles nos tratassem. 
 
13 Em Mateus 6:19-21, Jesus disse que os crentes deviam acumular riquezas... 
 a) no céu. 
 b) na terra. 
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COMO SATISFAZER A EXPECTATIVA DIVINA 
     Jesus sabia que ninguém seria capaz de seguir os mandamentos dados por Ele sem a ajuda de 
Deus. Por isso ensinou os Seus discípulos, a orar ao Pai celestial, pedindo que Ele os guiasse e 
ajudasse. Em Mateus 6:9-13, Jesus ensinou-lhes uma oração modelo, normalmente conhecida como 
“Oração Dominical”. Repetimos esta oração com frequência ao conversarmos com Deus. 
     Antes de mais nada, o nosso Pai celestial enviou o Seu Espírito Santo para habitar em nossos 
corações. Vamos estudar mais sobre este assunto no próximo capítulo deste livro. Não se preocupe, se 
não puder satisfazer de forma exemplar todos os aspectos do Sermão do Monte, pois Deus irá ajudá-lo 
se quiser servi-Lo com sinceridade. 

Para Fazer 
 

14 Cristo deu uma oração-modelo que nos ensina a... 
 a) rezar aos santos. 
 b) dirigir preces aos nossos antepassados. 
 c) orar directamente a Deus. 
 
15 A oração dominical é... 
 a) uma oração feita por Cristo na cruz do Calvário. 
 b) uma oração-modelo encontrada no “Sermão do “Monte” 
 c) uma oração proferida por Jesus no Getsêmani. 
 
16 Leia Mateus 7. 
 
A MEDIDA DO SUCESSO 
     Jesus faz-nos saber que as instruções dadas por Ele constituem o padrão para uma vida bem 
sucedida. A nossa vida é como um edifício. Os nossos pensamentos, palavras e acções são o tijolo 
bem alinhado, em cima dos alicerces do ensinamento de Cristo, construindo assim, um carácter capaz 
de aguentar as tempestades da vida. 
     Aquele que faz como quer, vivendo ao sabor do vento, sem seguir os padrões estabelecidos por 
Jesus, será um fracasso; a vida dele é igual a uma casa construída na areia sem alicerces. Tal pessoa 
não poderá aguentar o temporal da vida. 
     Se quiser realmente ser um crente bem sucedido, edifique a sua vida sobre os ensinamentos de 
Cristo e siga os padrões estabelecidos por Ele. O Espírito Santo ajudá-lo-á. 
 

Para Fazer 
 

17 O crente que obedece aos ensinamentos de Cristo, fazendo deles o alicerce da sua vida cristã,  
 é igual a... 
 a) um homem que construiu a sua casa numa rocha. 
 b) um homem que construiu a sua casa sobre a areia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


