Lição 3: O Que é Realmente a Vida?
A Bíblia diz que Deus criou o Homem e o colocou num local onde havia
harmonia e concórdia. A tarefa do homem era cuidar do jardim. Também
Deus o criou para louvá-Lo.
Como já vimos, essa harmonia foi quebrada pelo pecado que manchou a
obra de Deus, principalmente a Sua obra-prima – o ser humano.
Hoje, apesar de caído e de tocado pelo pecado, o Homem ainda tem em
si a marca do seu Criador. Só que, por si só, no estado actual, o Homem não
consegue recuperar a situação privilegiada que tinha no princípio, uma
relação de comunhão com Deus.
Neste confronto, cada uma das partes – Deus e o Homem – tem de fazer
alguma coisa para refazer essa harmonia perdida. Deus já fez o que tinha a
fazer. A Bíblia diz, em João 3:16, que “Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o Seu Filho Unigénito para que todo aquele que n’Ele crê não
pereça mas tenha a vida eterna.”
Agora, falta ao Homem fazer a sua parte: É da sua responsabilidade
exclusiva a escolha. Assim, o
Homem tem duas opções, você e eu temos duas opções: ou aceitar a oferta
de Deus e voltar a recuperar a comunhão com Ele tornando-se um filho de
Deus, ou não aceitar essa oferta, e continuar longe da comunhão com Deus,
com todas as consequências.
Nesta lição, vai estudar...
• Porque é Que Nasci?
• Em Que é Que se Parece com Deus?
• Que Diferenças Há entre Si e Deus?
• Que Tipo de Pessoa Deseja Ser?
• Como Saber se é Filho de Deus?

Porque é Que Nasci?
É Preciso Saber: O que é que pensaria de uma pessoa que usasse um
chapéu de palha como uma panela? Ou uma garrafa de vidro como martelo?
Ou que gastasse toda a vida antes de saber a que fim ela se destinava?
Enquanto não orientamos a nossa vida de acordo com o planto de Deus,
somos como o chapéu em cima do fogo ou como a garrafa usada como
martelo. Destruímo-nos a nós mesmos sem encontrarmos satisfação ou
realização.
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Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Ele tem um trabalho
para si na terra e reserva-lhe um maravilhoso lar no Céu. Ao nascer já tinha
um lugar no plano de Deus.
Nasceu para Ser Filho de Deus: Já aprendeu que foi criado pela vontade
de Deus, para ser Seu filho, agradar-Lhe, desfrutar do Seu amor e, por sua
vez amá-Lo. Em tudo o mais que fizer, se não tiver esta ligação com Deus,
não estará a realizar o principal propósito da sua vida.
Salmo 16:11 Far-me-ás ver a vereda da vida; na Tua presença, há
abundância de alegrias; à Tua mão direita, há delícias perpetuamente.
Nasceu para Crescer e Tornar-se Semelhante a Deus: Para si, um filho
de Deus, a vida terrena é uma espécie de escola para prepará-lo para a
Eternidade. As suas experiências são lições que o preparam para o papel
que terá de desempenhar no Reino de Deus. Os problemas e outras coisas
que presentemente sofre servem para lhe ensinar a paciência, a fé e a
obediência. Ajudam-no a crescer espiritualmente a fim de se tornar cada vez
mais semelhante ao seu pai Celestial.
Deixe que Deus faça de si a espécie de pessoa com quem Ele possa
contar e usar tanto agora como no mundo vindouro.
2 Timóteo 2:12 Se sofrermos, também com Ele reinaremos.
Nasceu para Trabalhar com Deus: Nasceu no lugar, no momento e ao seu
modo a fim de poder ser uma bênção para a sua família, para a sua
comunidade, para o seu país e para o mundo.
Deus quer que seja Seu companheiro e que trabalhe com Ele. Ele ajudálo-á a levar outros a Jesus Cristo e dar-lhe-á uma vida melhor com Ele.
Efésios 12:10 Porque somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para
as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
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Exercícios:
1. Completar as frases com estas palavras na ordem certa:
trabalhar, filho, semelhança.
Deus deu-me vida para que eu possa: ser Seu

;

crescer na Sua
e
com Ele como Seu companheiro.
2. Interrogue-se a si mesmo: Sim ou Não
a) A minha vida agrada realmente a Deus?

Sim ou Não

b) Aceito o sofrimento como uma oportunidade para desenvolver a
paciência e o carácter? Sim ou Não
c) Estou a fazer o que posso para ajudar o próximo?

Sim ou Não

d) Vivo como se a morte fosse o fim de tudo ou estou a usar a minha vida
como uma preparação para a Eternidade? Sim ou Não
e) Desfruto comunhão com Deus?

Sim ou Não

f) Estou a fazer aquilo para que nasci ou faço da minha vida um chapéu de
palha utilizado como uma panela? Sim ou Não

Em Que é Que se Parece com Deus?
Deus criou Adão do pó de terra e deu-lhe uma natureza terrena
semelhante à dos outros animais terrenos. Foi por isso que herdámos uma
natureza terrena.
Mas a vida interior de Adão, o seu espírito, veio do sopro de Deus. O
espírito de Adão era como o de Deus. O seu espírito também é como o de
Deus em muitos aspectos.
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Para Decorar
Génesis 1:26; 2:7 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem
conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da
terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida: e o homem foi feito alma
vivente.

Em Muitos Aspectos, o Seu Espírito é como o de Deus: Este espírito
especial torna-o diferente dos irracionais. Chamamos-lhe a imagem de Deus
no Homem.
Pode ver a imagem de Deus em si mesmo no seguinte:


Na sua natureza moral: o seu sentimento do certo e do errado.



Na sua natureza estética: o amor, e a beleza.



Na sua natureza intelectual: o desejo de conhecer a verdade e a
capacidade de raciocínio, a fala e outros meios de comunicação.



Na sua natureza criadora: o desejo de melhorar o meio ambiente que
o cerca. O Homem constrói casas, barragens, aproveita a
electricidade, inventa máquinas que trabalham para ele. Cria beleza
na música, na pintura, na escultura, na poesia, no canto, no
movimento e em toda a espécie de trabalhos manuais ou intelectuais.



Na sua natureza espiritual: o desejo de adorar e a capacidade de ter
comunhão com Deus.

Estas coisas que provêm da natureza de Deus e o tornam tão diferente
dos irracionais mostram que nasceu para ser filho de Deus e não para viver
apenas para agradar a si mesmo como fazem os irracionais.
Exercícios:
3. De onde recebeu o Homem o seu espírito? De Deus ou dos animais?
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4. No Homem, vemos traços da imagem de Deus,
a) no seu gosto pela beleza, ou seja a natureza est

.

b) na capacidade de raciocínio, ou natureza int

.

c) nas invenções ou natureza cri

.

d) no sentido do certo e do errado, ou natureza esp

.

5. Pense em cada uma destas cinco características e imagine os irracionais a
fazerem o que atrás mencionámos. Por exemplo: pense num macaco a
escrever um poema ou num porco a inventar um avião e a voar nele. Veja
quão ridículo é esse pensamento. Então, dê graças a Deus por cada
característica da sua natureza que o torna semelhante a Ele.

Que Diferenças Há entre Si e Deus?
Tem um Corpo Físico: Deus é um Espírito todo-poderoso, eterno e
infinito, não limitado nem pelo tempo nem pelo espaço. Ele nunca morre. O
nosso espírito vive num corpo com uma energia muito limitada, que só pode
estar num lugar de cada vez e que um dia perecerá. Todavia, é uma dádiva
maravilhosa de Deus que nos permite servi-Lo de várias maneiras, o que
seria impossível se fôssemos apenas um espírito sem corpo.
Deve cuidar do seu corpo porque é a habitação do nosso espírito e um
templo ao serviço e uso de Deus.
1 Coríntios 6:19,20 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de o
Espírito Santo que habita em vós?... Glorificai pois a Deus no vosso corpo.
Alguns consideram o corpo mau em si mesmo. Culpam os seus corpos
por causa das coisas más que praticam. Castigam os seus corpos, tentando
torná-los bons. Em si mesmo, o nosso corpo nem é bom nem é mau. É como
uma máquina movimentada pelo nosso espírito que decide o que ela deve
fazer, limitando-se o nosso corpo a obedecer. Podemos usar o corpo para o
bem e para o mal, ao serviço de Satanás ou de Deus.
Romanos 12:1 Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus.
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Certifique-se se o seu espírito domina o seu corpo. O corpo é um bom
servo mas um pobre patrão. Se, na nossa vida, dermos o primeiro lugar aos
seus gostos e enfados, estaremos a caminho da tragédia. Podemos mesmo
ficar escravizados por hábitos que nos destruirão a saúde e nos levarão o
espírito mais profundamente ao pecado.
Se deixarmos de cuidar da nossa alma, dando o primeiro lugar ao corpo,
tornar-nos-emos cada vez MENOS semelhantes a Deus.
O Pecado Arruinou a Sua Natureza: O pecado apagou a imagem de Deus
em mim e também em si. O Homem fica cada vez pior quando e sempre que
tenta dirigir sozinho a sua própria vida, em vez de permitir que Deus o
dirija.
Gálatas 5:19-21 O comportamento da natureza humana é bem claro.
Mostra-se em acções imorais, imundas e indecentes; na adoração de ídolos
e na feitiçaria. As pessoas tornam-se inimigos, lutam, tornam-se invejosas,
iradas e ambiciosas. Separam-se em grupos e partidos; ficam ciumentas,
embriagam-se, metem-se em orgias, e coisas semelhantes a estas. Eu vos
declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não
herdarão o reino de Deus. * O texto acima é uma tradução livre do
original.
Não Pode Ser Bom por Si Mesmo: Tudo o que é bom provém de Deus.
Se afastar Deus totalmente da sua vida, não poderá ser bom. Só poderá
ser bom quando o Espírito Santo de Deus vier habitar em si...
Romanos 7:18, 20 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem algum; e com efeito o querer está em mim mas não consigo
realizar o bem. Porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero,
esse faço... mas o pecado que habita em mim.
Está Tão Diferente de Deus Que Necessita de Ser Feito de Novo: A sua
natureza não pode ser nem remendada nem restaurada apenas com a sua
tentativa de ser bom ou por se unir a uma igreja ou religião. Igreja e religião
não salvam ou mudam a nossa natureza.
É preciso que Deus transforme a sua, a minha natureza, tornando-nos
naquele tipo de pessoa que Ele quer que sejamos.
Sendo assim, deixe que Deus implante de novo em si a Sua natureza.
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Exercícios:
6. Leia de novo esta secção e procure alguns dos aspectos em que difere de
Deus. Sublinhe as coisas que não quer que haja na sua vida. Ver
especialmente Gálatas 5:19-21!
7. a) O que é mais importante: o seu corpo ou o seu espírito?

b) Qual é que deve governá-lo?

c) A sua vida pode ser boa sem o auxílio de Deus?

Que Tipo de Pessoa Deseja Ser?
Com o mesmo barro, podemos fazer uma talha tosca ou um vaso fino.
Tudo depende das intenções do comprador e da capacidade do oleiro.
A natureza humana, abandonada a si mesma, vai de mal a pior. Torna-se
num vaso de imundície, de pensamentos odiosos e de acções perversas. Mas
nas mãos de Deus, o Oleiro por excelência, pode transformar-se em algo de
maravilhosa beleza e utilidade.
Jeremias 18:4, 6 Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão
do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso... Não poderei eu fazer de vós,
como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois
vós na minha mão.
Exercícios:
8. Deseja que Deus faça de si uma nova criatura?
Ore então a Deus e peça-Lhe que Ele realize em si esse seu desejo.
9. Se já é Crente, pode ser que deseje libertar-se das suas faltas e tornar-se
mais semelhante a Deus.
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Sendo assim, peça a Deus que o auxilie.

Como Saber Se é Filho de Deus?
No momento em que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus
aceita-o como Seu filho. Eis como Ele assegura tal certeza:


Por meio da Sua Palavra.



Por meio da certeza íntima que nos dá o testemunho do Espírito em
nós.



Por meio da transformação da nossa vida.

1 João 5:10, 12 Quem crê no filho de Deus, em si mesmo tem o
testemunho... Deus nos deus a vida eterna; e esta vida está em Seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida.
Romanos 8:16 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus.
1 João 3:14 Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque
amamos os irmãos.
Exercícios:
10. Já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal?
11. Sabe que é um filho de Deus?
12. Creia no que a Palavra de Deus diz sobre isto a agradeça-Lhe agora por
ter feito de si Seu filho.
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Parabéns! Agora que já completou as 3 primeiras lições. Assim, antes de
entrar na 4ª Lição, reveja esta e preencha o Relatório do Aluno
correspondente à Lição nº 3.

Soluções às perguntas na Lição 3:
1 a) filho
b) semelhança
c) trabalhar
2 As suas respostas.
3 de Deus
4 a) estética
b) intelectual
c) criadora
d) moral
c) espiritual
5, 6 As suas respostas.
7 a) espírito
b) espírito
c) não
8 - 12 As suas respostas.
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