Lição 10
Como Continuar na Comunidade
Um professor numa universidade europeia ensinava a sua turma de
alunos quando se iniciou a primeira Guerra Mundial. Obrigado a
interromper as aulas por causa da guerra, o professor não viu mais os seus
alunos durante vários anos. Quando finalmente houve oportunidade de
reiniciar os programas de estudos na faculdade, o professor começou assim
a primeira sessão de aula: “Como eu dizia...”
E continuou a aula interrompida anos antes! Tal espírito de continuidade
manifesta uma determinação toda especial. Nós também precisamos de tal
decisão e energia na manutenção da nossa relação com a comunidade que
nos rodeia.
Nesta lição, estudará maneiras em que pode pôr em prática os princípios
ensinados nesta matéria. O principal é de ser guiado pelo Espírito Santo.
Paulo disse a Timóteo: “... permanece naquilo que aprendeste...” (2 Timóteo
3:14). O Espírito Santo ajudá-lo-á a continuar a exercer o espírito
comunitário.
Nesta Lição Estudará...
Como Ser Autêntico
Como Tornar Pessoal o seu Testemunho
Como Depender do Espírito Santo
Ele revela-nos a verdade
Ele ensina-nos e lembra-nos as coisas essenciais.
Esta Lição Ajudará a...
Compreender a importância de manter um testemunho cristão pessoal e
digno de confiança.
Confiar no Espírito Santo, o qual o guiará na continuação do seu ministério
na comunidade.
COMO SER AUTÊNTICO
Objectivo 1: Explicar por que importa a nossa imagem recta e autêntica ao
representarmos Jesus Cristo na nossa comunidade.
Uma jovem preparava-se para viajar na qualidade de missionária, para
um país distante. Um locutor de rádio perguntou-lhe: “E que pretende fazer
lá?” Ao que ela respondeu: “Vou tentar ser o que digo que sou.”
É o que diz ser? É melhor ser autêntico, em vez de tentar representar
uma imagem falsa, por mais louvável que esta seja.
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A melhor maneira de influir na sua comunidade em nome de Deus é de
ser sempre cem por cento autêntico como pessoa. Se não está contente
consigo mesmo, peça que o Espírito Santo lhe dê uma nova imagem. Seja
sempre uma pessoa de valor, digna da confiança dos outros. Peça a Deus
que o faça tudo que deve ser e que Ele quer que seja.
Os seus semelhantes vêem em si uma pessoa caprichosa, que um dia
sorri alegre e no dia seguinte mostra-se taciturna e desagradável? Mantém
diariamente um testemunho constante e fiel apesar dos acontecimentos
desagradáveis do dia-a-dia?
A melhor testemunha é aquela pessoa que mostra sempre uma atitude
correcta e equilibrada. O Espírito Santo tem o poder de modificar a nossa
personalidade. Se não é, por natureza, uma pessoa animada e bem disposta,
peça a Deus que transforme a sua personalidade. Depois faça um esforço
por se comportar como sabe ser da vontade de Deus.
O meu amigo, o João, era um homem teimoso que se queixava a toda
hora. Mesmo sendo crente, ele desculpava-se dizendo que nada podia fazer
para melhorar. Mas um dia deu-se conta de que Deus podia ajudá-lo a ser
uma pessoa bem diferente. Ele tentou mostrar-se bondoso, agradável e
solícito, e acabou por ser assim.
Lemos em 1 Coríntios 14:8: “Porque, se a trombeta der sonido incerto,
quem se preparará para a batalha?” A nossa vida deve reflectir uma clara
imagem da presença de Cristo. Se os seus semelhantes não vêem em si um
comportamento cristão digno de confiança, não irão respeitar o seu
testemunho quando lhes falar de Cristo. Sejam claros e transparentes o
nosso viver e o nosso testemunho, e outros seguirão a chamada de Cristo.
Para Fazer
1. De que maneira uma pessoa pode modificar a sua personalidade se não
está contente consigo mesma?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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2. Por que é importante desenvolver uma imagem correcta se desejar
representar bem a Jesus Cristo na sua comunidade?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. O melhor testemunho é dado por pessoas que
a) estudam a melhor maneira de se aproximarem das outras pessoas.
b) trazem sempre consigo as suas Bíblias.
c) mantêm sempre uma atitude correcta.
COMO TORNAR PESSOAL O SEU TESTEMUNHO
Objectivo 2: Identificar elementos de um bom testemunho pessoal.
Aos 17 anos, completei os estudos de segundo grau e fui trabalhar numa
grande companhia na minha cidade. No primeiro dia de serviço, a minha
mãe disse-me logo antes de eu sair de casa: “Lembra-te, filho, qualquer
peixe morto flutua com a corrente; só o peixe vivo nada rio acima!”
Nunca esqueci as palavras da minha mãe. Sempre tenho tentado ser um
“peixe vivo”, e não aquele morto que faz o que todos fazem. Às vezes é
muito difícil ser “diferente”. Pode ser o único crente da sua turma. Se
queremos ser boas testemunhas pessoais, devemos estar dispostos a
defender os nossos princípios cristãos quando seria muito mais fácil
acompanharmos a “corrente”.
Em 1 Pedro 3:15, o apóstolo aconselha-nos a estar “... sempre preparados
para responder, com mansidão e temos, a qualquer que vos pedir a razão da
esperança que há em vós”. Esta nossa fé é em Jesus Cristo, o qual morreu e
ressuscitou para que pudéssemos ter a vida eterna. Devemos manter sempre
um bom testemunho pessoal se desejamos levar outras pessoas a Jesus.
Já se deu conta de que Deus o conhece melhor do que a si mesmo? É
verdade! Pense no seguinte versículo bíblico:
“E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão
nuas e patentes, aos olhos daquele a quem temos de tratar” (Hebreus 4:13).
Deus está a depender de nós para mostrar o Seu divino carácter ao
mundo. Se fracassarmos, teremos que prestar contas a Ele mesmo. Faça o
seu testemunho de Cristo algo de muito pessoal. Pode ser o único crente
capaz de conduzir certas pessoas ao Senhor Jesus Cristo. A salvação
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daquelas pessoas dependerá do testemunho que você prestar. Que elas
vejam resultados da graça de Deus na sua vida.
Se deseja ganhar a sua comunidade para Cristo, tem que ser muito
“transparente” aos olhos dos seus semelhantes. Assim, todos poderão ver
como realmente é. As nossas vidas são livros abertos para todo o mundo
ler. O apóstolo Paulo disse: “Sede meus imitadores, como também eu de
Cristo” (1 Coríntios 11:1). Pode dizer o mesmo aos seus semelhantes na
comunidade?
Para Fazer
4. Quais dos seguintes exemplos reflectem o testemunho pessoal positivo?
a) Fazer algo que considera errado só para agradar aos amigos.
b) Recusar fazer as coisas que iriam prejudicar o seu testemunho cristão.
c) Mostrar como está contrariado quando os seus planos não se realizam
como previa.
d) Fazer mais que o trabalho necessário num determinado projecto.
e) Mostrar-se solícito e bondoso mesmo quando não sente vontade de ser
assim.
5. Qual das seguintes representa uma verdadeira preocupação pessoal por
aquelas pessoas que não conhecem Jesus?
a) Farei o possível para testemunhar de Jesus, mas a culpa não é minha se
os outros não se interessam pelo caminho de Cristo.
b) Quero que toda a minha vida testemunhe de Cristo àqueles que não O
conhecem, para que eu não seja a causa da alienação deles.
COMO DEPENDER DO ESPÍRITO SANTO
Objectivo 3: Enumerar três motivos de Jesus ao mandar-nos o Espírito
Santo.
Ele Revela-nos a Verdade
Antes de voltar ao céu, Jesus disse aos Seus discípulos: “... convém que
eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu for,
enviar-vo-lo-ei” (João 16:7). Um dos títulos do Espírito Santo é Consolador.
Quanto mais entendemos o ministério do Espírito Santo, mais confiamos
n’Ele. Por exemplo, se fôssemos colocar dois homens de países diferentes
na mesma sala, eles não poderiam entender-se mutuamente sem algum
meio de comunicação. Mas se eles falassem a mesma língua, poderiam
comunicar-se facilmente e logo conseguiriam tornar-se amigos.
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Neste caso, poderíamos dizer que a conversa ajudaria os dois
desconhecidos a entenderem-se. É assim com o Espírito Santo. Quanto
mais entender a Sua pessoa e o Seu ministério, mais aprenderá a confiar
n’Ele.
“Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei-de enviar,
aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim”
(João 15:26).
Outro propósito do Espírito Santo é de convencer do pecado e atrair o
homem para Deus. Jesus disse que o Espírito Santo falaria do
arrependimento. Também disse que o Espírito Santo convenceria “...o
mundo do pecado, e da justiça e do juízo” (João 16:8).
José nunca se tinha entregado a Deus. Um dia ouviu a história de Jesus e
do seu divino amor pelos seres humanos. Passou uma semana, e o José não
se conseguia esquecer da história. Porquê? Porque o Espírito Santo lhe
tinha revelado Jesus, e inspirara-lhe arrependimento do pecado. O José
sentiu a necessidade de fazer alguma coisa, e pouco tempo depois
converteu-se a Jesus e tornou-se crente n’Ele. O Espírito Santo tem a
missão de chamar homens e mulheres a Jesus Cristo. Que bom que Ele nos
convenceu da realidade de Cristo e nos levou aos seus pés! Ao prestarmos
testemunho aos nossos semelhantes, podemos ter certeza de que o Espírito
Santo fará a mesma obra nos seus corações!
Para Fazer
6. O arrependimento é o acto de
a) conhecer uma pessoa.
b) sentir a culpa do seu pecado e confessá-lo a Deus com propósito de
deixá-lo.
c) sentir-se atraído a Deus pelo Espírito Santo.
7. Quando aprendemos a confiar no Espírito Santo, podemos
a) depender d’Ele.
b) deixar para ele a missão de ganhar almas para Cristo.
c) viver livres de todo pecado.
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8. Escreva três motivos de Jesus ao mandar-nos o Espírito Santo:
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
Ele Ensina-nos e Lembra-nos as Coisas Essenciais
Objectivo 4: Explicar o valor da dependência do Espírito Santo.
João 14:26 regista as seguintes palavras de Jesus: “... o Espírito Santo...
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito.”
Aqui vemos mais dois ministérios do Espírito Santo: Ele ensinar-nos-á o
que significa a Palavra de Deus e como ela se aplica aos nossos corações e
à nossa vida. O Espírito Santo é sábio, e Ele pode proporcionar-nos
sabedoria divina.
Tomé não tinha formação cultural, mas gostava de estudar e aprender.
Após o seu dia de trabalho, ele lia e estudava a Bíblia, e assim aprendia
muitas coisas. Ele e a sua esposa, Berta, tiveram dois filhos. As instruções
que o casal aprendia na Bíblia foram aplicadas na criação dos filhos, e estes
também aprenderam a amar e obedecer ao Senhor. Os dois rapazes já são
casados e têm filhos também; naturalmente, os filhos estão a aprender a
amar Jesus Cristo. Por estudarem a Palavra de Deus, deixando que o
Espírito Santo lhes ensinasse as valiosas lições nela contidas, a família do
Tomé e Berta tem sido muito abençoada.
A Bíblia mostra-nos muitas maneiras em que o Espírito Santo nos
ensinará. Procure os seguintes versículos na sua Bíblia e escreva-os para
conveniente referência futura:
1. Efésios 1:17 – Ele dá-nos sabedoria, e revela-nos Deus.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Efésios 6:18 – Ele ensina-nos a orar conforme a sua divina orientação.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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3. 1 Coríntios 2:10-12 – Ele ensina-nos muitas verdades acerca da pessoa e
propósitos de Deus.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Gálatas 5:16,22,23,25 – Ele dirige as nossas vidas, e produz em nós
amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, humildade e
domínio próprio.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Veja novamente João 14:26. Este versículo diz-nos que o Espírito Santo
nos fará lembrar as coisas que Jesus nos tem dito. Isto quer dizer que
enquanto continuarmos a estudar a Palavra de Deus, o Espírito Santo nos
lembrará os textos apropriados em momentos oportunos.
Não temos a capacidade de nos lembrarmos de tudo o que lemos na
Bíblia. Mas, na hora certa, o Espírito Santo traz à nossa mente os
ensinamentos que nos serão de ajuda especial.
Já teve a experiência de estar a falar com alguém acerca de Jesus e
perceber que vinham à sua mente todas as coisas apropriadas para dizer
àquele pessoa? Ou que lhe ocorriam os versículos bíblicos bem adequados
para aquela ocasião? É gratificante sentir a presença e apoio de Deus em
momentos assim. Sem a ajuda do Espírito Santo, iríamos sentir-nos muitas
vezes perdidos na tentativa de testemunharmos aos outros.
Se estamos a ser tentados a fazer coisas erradas, o Espírito Santo
lembra-nos a nossa responsabilidade de obedecermos a Deus. Ele ajuda-nos
a manter uma boa atitude em todas as nossas relações com as outras
pessoas. Às vezes esquecemo-nos de mostrar um espírito comunitário, mas
o Espírito Santo é fiel e far-nos-á recordar esta necessidade.

79

Para Fazer
9. Por que precisa de depender do Espírito Santo como o seu mestre e “voz
da memória”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Reveja esta lição e escreva as maneiras em que o Espírito Santo nos
ajuda. Ao rever a sua lista, sublinhe as maneiras em que Ele o tem ajudado
pessoalmente.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que as lições tenham sido de
ajuda e inspiração para si no seu viver. Deve ter ficado agora mais ciente do
ministério do crente na sua comunidade. Só poderá pôr em prática todos
estes ensinamentos ao deixar que o Espírito Santo o ajude. Só pelo poder do
Espírito Santo poderemos fazer aquilo que devemos fazer. Confie n’Ele, e
Ele ajudá-lo-á a aplicar estes ensinamentos na sua vida e ministério aos
seus semelhantes.
“... permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado...” (2 Timóteo
3:14).
“... o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós
permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no
Filho e no Pai” (1 João 2:24).
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