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Lição 14 
A Vida do Cristão 

 
     O país estava em guerra civil e havia combates por todo o lado. Um jovem foi capturado por um 
bando de bandoleiros e bandidos e a sua vida ameaçada se não renunciasse ao Cristianismo. 
     Num momento de desespero, cedeu e renunciou à sua fé. Foi então forçado a acompanhar os 
bandoleiros que esperavam que ele também cooperasse com eles. Ficou tão envolvido com o bando 
que se tornou um dos cabecilhas. 
     Os meses passaram-se. Então um dia entraram em combate e um dos seus homens matou-o. Que 
perca! – tanto nesta vida como na futura! 
     Teria sido melhor se esse jovem tivesse ficado firme nas suas convicções. Poderia ter perdido a 
vida mas teria ganho a vida eterna. Fracassou na sua responsabilidade para com Deus e para com o 
próximo. Também fracassou na sua responsabilidade para consigo próprio. 
     Este capítulo irá ajudar-nos a compreender o que devemos a nós mesmos e como obedecer a Deus 
que deseja que as nossas vidas tenham valor tanto no tempo como na eternidade. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Negando-nos a Nós Mesmos 
Purificando-Nos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Compreender que o nosso maior ganho consiste em nos negarmos a nós mesmos. 
Descrever a necessidade de todo o Cristão ter mente e corpo puros e limpos. 
 
NEGANDO-NOS A NÓS MESMOS 
Objectivo 1: Saber o que significa para um Cristão “negar-se a si mesmo”. 
     A vida de um crente cristão não lhe pertence. O Senhor Jesus é o dono da vida do Cristão porque a 
comprou com o Seu próprio sangue. 
 
“Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã 
maneira de viver... Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 
encontaminado” (1 Pedro 1:18-19). 
 
     1 Coríntios 6:20 também nos fala do sacrifício que Jesus pagou na cruz: “... fostes comprados por 
bom preço...”. Se Cristo pagou um preço por nós, devemos também pagar o preço. A Bíblia diz-nos 
que ser Cristão significa esquecermo-nos de nós mesmos e seguirmos Cristo. Em Lucas 9:23, as 
palavras do Senhor são: “... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua 
cruz, e siga-me.” 
     Negamo-nos a nós mesmos quando fazemos a vontade de Deus e não a nossa. Jesus Cristo deu-nos 
o exemplo e as Suas palavras em João 6:38 são: “Porque eu desci do céu, não para fazer a minha 
vontade, mas a vontade daquele que me enviou.” 
 
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do 
meu Pai que está nos céus!” (Mateus 7.21). 
 
     Como Cristãos, devemos escolher fazer o bem todos os dias mesmo que isso vá contra os nossos 
desejos ou vontade: “Mas, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas 
concupiscências” (Romanos 13:14). 
     Negarmo-nos a nós mesmos soa a algo de negativo? Espero que não porque o Senhor nunca nos 
exige nada sem nos dar algo melhor em troca. É como a história do cão e do osso. O dono tentou tirar-
lhe o osso mas o cão zangou-se e começou a rosnar. O osso era tudo quanto possuía e não queria ficar 
sem ele. Mas quando o dono lhe deu um bom pedaço de carne, o cão abandonou de imediato o seu 
osso. 
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     Por vezes, ficamos demasiado preocupados em nos agarrarmos ao nosso “osso” – as coisas que 
pensamos querer. Mas temos de compreender que o Senhor nos oferece algo melhor.  
Quando os discípulos se preocuparam com o que haviam negado para seguirem o Mestre, Jesus deu-
lhes uma resposta muito clara: 
 
“E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou 
terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna” (Mateus 19:29). 
 
       Em outra passagem, Jesus disse que viera a este mundo para termos vida e a termos em toda a sua 
plenitude (João 10:10). Vida em toda a sua plenitude! É isto que o mundo procura mas que só Deus 
pode dar. 
 
“E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a 
plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além 
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, A esse glória na igreja, por 
Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Ámen” (Efésios 3:19-21). 
 

Para Fazer 
 
1 Leia Lucas 14:27. 
 a) Este versículo compara negar-se a si mesmo  a carregar uma      
 
                      
 
 b) Segundo este versículo, devemos amar a Deus acima de      
 
                 
 
2 Negarmo-nos a nós mesmos ou carregar a nossa cruz significa 
 a) não possuir bens materiais. 
 b) vender tudo o que possuímos e dá-lo à Igreja. 
 c) fazer a vontade de Deus e não a nossa. 
 
3 Quais das seguinte afirmações são VERDADEIRAS? 
 a) Jesus deu a Sua vida por nós, não para aumentar o nosso fardo mas para nos livrar da nossa 
     culpa. 
 b) Obtém-se a plenitude da vida quando se é completamente cheio da natureza de Deus. 
 c) Negarmo-nos a nós mesmos significa deixar de prestar atenção à nossa natureza      
      pecaminosa. 
 
4 Leia Mateus 11.28-30. Levar a cruz de Jesus não é um peso mas, ao contrário, é 
  
             
 
PURIFICANDO-NOS 
Objectivo 2: Optar por um apropriado comportamento cristão relativamente a manter puros a mente 
e o corpo. 
     Um Cristão deve manter puros e limpos tanto o corpo como a mente. A Bíblia diz-nos a razão. 
 
“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de 
Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1 Coríntios 6:19). 
 
     Hábitos e vícios como fumar e usar drogas fazem mal à saúde, podem prejudicar tanto o corpo 
como a mente e encurtam a vida. O viciado pode pensar que lhe será fácil parar quando quiser mas 
isso não é verdade – ele torna-se um escravo dos seus vícios. 
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“Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a 
quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?” (Romanos 6:16). 
 
     Talvez já tenha cedido a algumas tentações. Frequenta lugares que não agradam ao Senhor ou lê 
livros e revistas de que se envergonharia se Ele os visse? Os vícios podem ser vencidos se pedirmos a 
Deus que nos ajude a mudarmos os nossos hábitos. 
     Diga ao Senhor que não consegue vencer o mal com a sua força e Ele irá ajudá-lo. Peça-Lhe que o 
cure interiormente. Depois, aprenda o seguinte versículo e repita-o sempre que for tentado. “Posso 
todas as coisas, naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
 

Para Fazer 
 

5 Que faria nas seguintes situações? Responda SIM ou NÃO a cada uma das perguntas. 
  
    a) Foi convidado para uma festa de um amigo (que é incrédulo) onde deverá 
        participar em actividades que vão contra as suas convicções cristãs. Deve ir 
        apenas uma vez para não ofender o seu amigo? 
    b) Diversos membros da sua igreja pediram-lhe que fosse a um lugar onde se 
        espera que faça coisas que sabe não serem do agrado do Senhor. Aceita 
        para que eles não pensem que está a tentar ser “mais santo” que eles? 
    c) Vários incrédulos pediram-lhe que fosse a uma festa em casa deles e desse 
         o seu testemunho de conversão. Iria porque é uma oportunidade para 
         testemunhar? 
 
6 Um novo crente confessa-lhe que não consegue deixar de fumar. Qual das seguintes atitudes 
 tomaria? 
 a) Dizer-lhe que ele não vai para o céu se não deixar de fumar. 
 b) Dizer ao Pastor para não baptizar o novo crente. 
 c) Orar com ele e ajudá-lo a ir ao Senhor e à Sua Palavra em busca de poder para vencer este 
      vício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




