
 23 

LIÇÃO 5 
NOVA VIDA: NOVAS ACTIVIDADES 

 
Nesta Lição Estudará... 
Como costuma passar o seu tempo? 
Mudança de interesses 
Os seus novos interesses 
Frequência aos cultos 
Leitura bíblica 
A oração: quando orar 
A oração: como orar 
Testemunhar de Jesus 
Cantar ao Senhor 
A pregação do Evangelho 
A contribuição de dinheiro 
Ajudar da Maneira que Puder 
Participar da organização da igreja 
Excesso de actividades? 
 
COMO COSTUMA PASSAR O SEU TEMPO? 
     Cada um de nós é obrigado a dedicar determinado número de horas de cada dia às actividades 
rotineiras: trabalhar, dormir, fazer as refeições, etc. Mas o que costuma fazer com as restantes horas 
do dia? As actividades de lazer de um indivíduo são determinadas pelos seus interesses pessoais e os 
da sua família. Há pessoas que trabalham o tempo todo e outras que se divertem a toda a hora. 
Algumas vão à igreja, e participam no seu trabalho, ao passo que outras “não têm tempo para isso”. 
     Sem dúvida, não tem tempo suficiente para fazer tudo o que deseja fazer, mas provavelmente 
encontra as horas necessárias para as actividades que mais lhe interessam. 
 

Para Fazer 
 

1 As actividades das suas horas de lazer são geralmente determinadas por... 
 a) os seus interesses principais. 
 b) aquilo que os outros dizem. 
 c) a hereditariedade. 
              
MUDANÇA DE INTERESSES 
     Já não se interessa pelos brinquedos e jogos infantis que adorava em criança. Agora dedica-se a 
coisas de adulto. Quando os interesses de uma pessoa mudam, as suas actividades reflectem esta 
mudança. 
     Os seus amigos antigos podem surpreender-se com o facto de já não estar interessado em “divertir-
se” com eles em actividades prejudiciais à sua saúde física e espiritual. Não conseguem entender que 
já iniciou uma nova vida de profundo contentamento, cheia de actividades que valem a pena e que lhe 
trazem imensa satisfação. 
     Deve voltar atrás para as actividades que não satisfazem? Pergunte isso a alguém que costumava 
alimentar-se de restos de lixo, mas que depois foi convidado a almoçar diariamente em casa de um 
amigo rico! 

Para Fazer 
 

2 Os seus interesses pessoais têm-se modificado depois de se entregar a Jesus Cristo como seu  
  
 Salvador?            
 
3 As suas actividades também têm sofrido mudanças?       
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OS SEUS NOVOS INTERESSES 
     Como filho de Deus tem novos interesses. Estes interesses conduzi-lo-ão para certas actividades 
em grupo e certas responsabilidades pessoais. Continuará a desempenhar as actividades rotineiras de 
sempre – trabalhar, comer, dormir e cuidar dos afazeres em casa – mas a sua vida verdadeira girará 
em torno dos seus interesses. 
     Antes de mais nada, é óbvio que gostamos de estar perto das pessoas que amamos e queremos 
fazer aquilo que possa agradar a estas pessoas. Se ama realmente Deus, vai querer passar muitas horas 
na Sua companhia, bem como agradar-Lhe em tudo. 
 

Para Fazer 
 

4 O interesse principal de um filho de Deus deve ser... 
 a) tentar ganhar muito dinheiro. 
 b) divertir-se. 
 c) passar muito tempo com o Pai celestial e agradar-Lhe em tudo. 
 
     Sentimos um interesse vivo no Reino que o nosso Pai está a estabelecer na Terra. Ele reserva uma 
responsabilidade ou tarefa para cada um de nós. Juntos estamos a preparar o caminho para Jesus 
Cristo que vem reinar sobre todas as nações em justiça e paz. 
 

Para Fazer 
 

5 Que reacção sente ao saber que Deus está a contar consigo para apressar a vinda de Jesus? 
 a) contente por receber esta honra e privilégio. 
 b) triste por ter que fazer algo para o reino de Deus 
 
6 Se marcou o item a) da pergunta 5, dê graças a Deus pelo privilégio de ter uma parte no Seu  

reino e obra. No entanto, se marcou b), deve orar a Deus para transformar a sua atitude  
pessoal. 
 

     Os seus novos interesses no Reino de Deus, vão mantê-lo ocupado e contente. Apresentamos a 
seguir algumas destas actividades que proporcionarão à sua vida novos incentivos e novo significado. 
 
FREQUÊNCIA AOS CULTOS 
     A família de Deus mantém congregações, nas quais os crentes de cada bairro ou área se reúnem 
regularmente para adorar Deus, prestar auxílio mútuo e desempenhar o trabalho que Deus lhes 
proporciona. 
     Estas reuniões, ou cultos, podem realizar-se em casas particulares ou salões públicos dedicados a 
Deus para este fim. Vai querer assistir regularmente a estes cultos, levando consigo os seus amigos, 
para ouvirem a pregação do Evangelho. Lá, vai desfrutar da comunhão com os seus irmãos em Cristo 
e a real presença do Senhor no meio do Seu povo. 
     Logo depois vai querer tornar-se membro de alguma congregação que esteja a servir Deus e a 
pregar o Evangelho. Faça parte activa dos seus programas, desfrutando das suas vantagens e bênçãos. 
Isto fará com que seja um membro frutífero e fiel. 

 
Para Fazer 

 
7 Se quiser trabalhar eficazmente na vinha do Senhor, desfrutando das bênçãos da comunhão 

cristã, deve... 
 a) manter-se longe das igrejas organizadas. 
 b) frequentar uma igreja, mas sem se tornar membro dela. 
 c) tornar-se membro de uma boa congregação e fazer parte activa do seu programa. 
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     Como seria se algum dia o pastor, ou outro crente, o ofendesse sem querer? Quando um filho 
ofende outro numa família, este não abandona a casa paterna. Mas quando acontece tal numa 
congregação, alguns crentes queixam-se: “Ele ofendeu-me! Não volto mais à igreja. Vou adorar o 
Senhor sozinho aqui em casa.” Cuidado! Uma das técnicas preferidas do diabo é tentar afastar o 
crente dos seus irmãos na fé, enfraquecendo-o e causando uma separação entre ele e Cristo. 
     Lembre-se de que o Pai espera que os Seus filhos se reúnam com Ele na Sua casa. O prédio pode 
ser muito humilde, talvez não concorde totalmente com o procedimento ou método utilizado; precisa, 
contudo, congregar-se com os seus irmãos em Cristo em redor da mesa do Pai, para receber o sustento 
espiritual de que a sua alma tanto precisa. 
 
“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos 
outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia” (Hebreus 10:25). 
 

Para Fazer 
 

8 Se o pastor disser alguma coisa que o ofenda deve... 
 a) deixar de frequentar a igreja. 
 b) tentar fazer com que se nomeie outro pastor. 
 c) perdoar-lhe e continuar a assistir aos cultos na igreja. 
 
9 Reflicta sobre Hebreus 10:25. 
 
LEITURA BÍBLICA 
     Já mencionámos a importância da leitura diária da Bíblia. Poderia, talvez, convocar os outros 
membros da sua família para participarem num período diário de oração e leitura bíblica? Tal prática é 
chamada “culto doméstico” e será de grande bênção para a sua família. A Palavra de Deus servirá a 
todos de guia, sustentando-os no dia-a-dia. Durante o culto doméstico, todos os crentes na família 
podem interceder diante de Deus em favor das suas necessidades pessoais e dos outros familiares. 
 

Para Fazer 
 

10 O termo “culto doméstico” significa... 
 a) um culto na igreja frequentado só por famílias. 
 b) uma ocasião em que os membros da família se reúnem em casa para leitura bíblica e  
                 oração. 
 
A ORAÇÃO: QUANDO ORAR 
A oração constitui uma das actividades mais importantes do crente. Quando ora e Deus responde, há 
uma colaboração entre si e Ele. Não deixe de orar muito! 
 

• Ao acordar, de manhã cedo, comece o seu dia em comunhão com Deus em oração; receberá 
energia física, moral e espiritual para enfrentar os problemas de cada dia. 

• Dê graças a Deus pela comida na hora das refeições. 
• Faça o culto doméstico de manhã ou à noite. 
• Aproveite plenamente os intervalos de oração nos cultos e antes do início de cada culto. Deus 

diz: “A minha casa será chamada casa de oração”. 
• Dirija a sua oração a Deus em qualquer momento, agradecendo as bênçãos recebidas e 

pedindo a Sua orientação. Nem precisa articular palavras audíveis para assim orar ao Pai; Ele 
compreende perfeitamente os seus pensamentos. 

• Antes de se deitar, à noite, agradeça a Deus os Seus cuidados durante o dia. Peça perdão por 
qualquer pecado ou erro que tiver cometido, e entregue-se nas Suas mãos durante a noite. 
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Para Fazer 
 

11 Indique quais destas 6 oportunidades de oração acima enumeradas costuma aproveitar. 
 
A ORAÇÃO: COMO ORAR 
     É capaz de estar a dizer para si: “Mas eu não sei orar!” Não é difícil. Fale com Deus como falaria 
com um amigo íntimo. O Espírito Santo dar-lhe-á ajuda. 
     Pense naquilo que Deus tem feito por si e agradeça-Lhe essas bênçãos. Interceda pelas suas 
necessidades e problemas pessoais, e em favor dos entes queridos. Ore pela salvação dos seus 
parentes e amigos. Ore pelo pastor, pela congregação, por outros irmãos em Cristo, pela obra do 
Senhor em toda a face da Terra. Interceda pelos novos convertidos e os problemas que eles enfrentam. 
Ore pela Pátria. Simplesmente, comece a orar com fervor, e aprenderá a orar! 
     Jesus deu-nos um modelo de oração, que é útil decorar para usar nas orações particulares; 
chamamos a este modelo de “Oração Dominical”: 

 
“... Pai-nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu; o pão-nosso de cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos induzas à tentação; mas livra-
nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Ámem” (Mateus 6:9-13). 

 
Para Fazer 

 
12 Repita e reflicta sobre a Oração Dominical. 
 
TESTEMUNHAR DE JESUS 
     “Testemunhar” significa contar aos outros o que Deus tem feito por si. Pode fazer isto em casa, na 
cidade, na igreja ou por correspondência. Assim como outras pessoas falaram consigo acerca de 
Cristo, você pode conversar com os seus familiares e amigos. Ore para que eles se entreguem ao 
Senhor para evitar a condenação eterna. 
     A Bíblia enfatiza a necessidade de declarar em público a nossa fé em Cristo para que os outros 
saibam que Ele é o nosso Salvador. Cristo disse: “Sereis minhas testemunhas”. Se precisa de mais 
coragem, peça a Deus e Ele dar-lha-á! Milhares de pessoas tinham medo de falar abertamente de 
Jesus, mas venceram o seu temor e encontraram a bênção que proporciona o acto de testemunhar de 
Cristo. O Senhor Jesus disse: 
 
“Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está 
nos céus” (Mateus 10:32). 
 
“... qualquer que... se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se 
envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos” (Marcos 8:38). 
 

Para Fazer 
 

13 Deus quer que os Seus filhos... 
 a) guardem silêncio acerca daquilo que Ele faz por eles. 
 b) contem aos outros o que Ele tem feito por eles. 
 
CANTEM AO SENHOR 
     Em casa e na igreja, as canções que puder cantar em louvor a Jesus serão de bênção e animação 
tanto para si como para os seus ouvintes. Não importa que não tenha uma boa voz; o que importa é 
que esteja a louvar Deus de todo o coração. 
 
“... ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, 
cantando ao Senhor com graça em vosso coração” (Colossenses 3:16). 
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Para Fazer 
 

14 Para cantar devidamente, o aspecto mais importante é... 
 a) que tenhamos uma boa voz. 
 b) que cantemos na igreja. 
 c) que cantemos de todo o coração em louvor a Deus. 
 
A PREGAÇÃO DO EVANGELHO 
     Esta é uma das funções mais importantes da igreja. Alguns membros são chamados por Deus para 
dedicar-se ao ministério do evangelho em tempo integral, na qualidade de pastores, evangelistas e 
missionários. 
 
A CONTRIBUIÇÃO EM DINHEIRO 
     Uma vez que a pregação do evangelho é obra de toda a família de Deus, o Pai pede que cada um 
dos Seus filhos contribua com a décima parte daquilo que ganha para custear o trabalho do Senhor. 
Chamamos a esta parte o dízimo. O dinheiro destina-se a arrendar o salão para os cultos, construir um 
templo, apoiar o pastor para que possa dedicar o seu tempo integral à obra de Deus e pagar as 
despesas da luz, da água e manutenção da igreja. As nossas ofertas também ajudam a difundir o 
evangelho através dos meios de rádio, literatura evangélica, cursos de correspondência e trabalho 
missionário por todo o mundo. 

Para Fazer 
 

15 O dízimo consiste em dar a Deus...  
 a) a décima parte do que ganha. 
 b) a décima parte dos seus bens imóveis. 
 c) a quarta parte do que ganha. 
 
     Os seus dízimos e ofertas fazem parte da sua adoração a Deus. São uma maneira de Lhe dizer 
“obrigado” por todas as Suas bênçãos. A sua contribuição monetária, torna-o um colaborador com 
Deus na grande empresa de evangelizar o mundo inteiro. 
     Deus proporciona-lhe a energia necessária para trabalhar e ganhar o seu ordenado; por isso, 
entregue-Lhe a décima parte deste seu ordenado. Esta soma possibilita o andamento dos trabalhos da 
igreja, e por isso a contribuição do dízimo é uma maneira de pregar o evangelho. 
     A contribuição traz-lhe três grandes bênçãos: 

• A bênção espiritual. 
• A satisfação. Você mostra-se membro fiel da família de Deus, com a íntima satisfação de 

estar a cumprir a sua parte da responsabilidade familiar. 
• A prosperidade. Não pode dar mais do que Deus! Ele abençoa com prosperidade aqueles que 

entregam o dízimo e as ofertas. Milhares de crentes podem testemunhar este facto na base da 
sua experiência pessoal. 

 
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei 
prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre 
vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança” (Malaquias 3:10). 
 
“... Deus ama ao que dá com alegria” (2 Coríntios 9:7). 
 

Para Fazer 
 

16 Deus prometeu dar prosperidade material àqueles que... 
 a) economizam todo o dinheiro que podem. 
 b) pagam os dízimos. 
 
17 Decore Malaquias 3:10. 
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AJUDAR DA MANEIRA QUE PUDER 
     Qualquer trabalho que puder realizar por amor a Deus ajudá-lo-á a crescer espiritualmente, mesmo 
varrer a igreja ou abrir as portas da sua casa para um culto de oração ou uma Escola Dominical. 
Pergunte ao seu pastor se não há alguma coisa deste tipo que possa fazer. 
 

Para Fazer 
 

18 O crente deve... 
 a) colocar-se à disposição do pastor para ajudar na igreja. 
 b) esperar para ver se o pastor vai solicitar a sua ajuda. 
 
PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DA IGREJA 
     Dentro de uma congregação há certas organizações ou grupos específicos, de que pode fazer parte. 
Há, por exemplo, a Escola Dominical, da qual pode fazer parte de uma classe e estudar a Bíblia 
sistematicamente. Não perca esta oportunidade! Há também grupos especiais para homens, mulheres, 
jovens e crianças; nas reuniões destes grupos há adoração ao Senhor e muitos projectos especiais 
destinados aos interesses de cada faixa etária. Vai gostar de fazer parte de um destes grupos e será 
muito bem recebido pelos outros membros. Tais grupos desempenham um ministério especial para 
muitas pessoas necessitadas. Uma pessoa sozinha pode não fazer grande coisa, mas Deus opera 
através dos esforços dos Seus filhos unidos na divulgação do Seu Evangelho por todo o mundo. 
 

Para Fazer 
 

19 Pertence a algum grupo especial dentro da sua congregação?      
 
 Se não, gostaria de se integrar em algum destes grupos?       
 
 Qual deles?            
 
EXCESSO DE ACTIVIDADES? 
     Não se preocupe se não puder dedicar tantas horas como outras pessoas a certas actividades 
evangélicas. O Senhor entende perfeitamente, e ajudá-lo-á a fazer o possível. 
     Vai gostar das actividades da sua nova vida. Será gratificante saber que está a ajudar outros a 
escaparem do castigo eterno e a encontrarem a vida eterna. Tudo o que fizer por amor a Jesus nesta 
vida, Ele recompensará na vida vindoura. 
 
 
Faça agora o exame do aluno das lições 1-5 (página 56). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


