Resolvendo os Problemas da Vida

LIÇÃO
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Encontrando
Soluções - Uma
Abordagem Bíblica

“O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado
no Senhor; a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos,
porquanto me alegro na tua salvação.” (1 Samuel 2:1).
As palavras acima parecem ter vindo de alguém
profundamente desesperado por causa dos grandes problemas
da vida? Não! Soam como testemunho de alguém que está a
viver em vitória e confiança. Estas palavras foram ditas por
Ana, uma mulher cuja vida estava cheia de problemas. Era
casada com Elcana - que tinha uma outra esposa - e não podia
ter filhos. Por ser estéril, Ana tinha que aguentar as
provocações da outra esposa do seu marido, que a gozava e
irritava. Ana foi tomada por uma profunda tristeza e chorava
muito por causa destes problemas, chegou até a perder o
apetite. A sua tristeza era um problema também para o seu
marido porque a amava muito.
Como poderia uma mulher com tantos problemas falar as
palavras de 1 Samuel 2:1? É simples: Ana entregou os seus
problemas a Deus. Ela fez o compromisso que o Senhor estava
à espera de ouvir. Só de fazê-lo, o seu coração encheu-se de
paz, mesmo antes do seu problema ser resolvido. “Assim a
mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não
era triste.” (1 Samuel 1:18). Um tempo depois, Deus deu-lhe
o filho que ela há tanto desejava. A sua vida mudou
completamente quando ela resolveu levar os seus problemas ao
Senhor.
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Nesta lição estudaremos a abordagem bíblica de como
encontrar soluções para os nossos problemas. Deus dá-nos
muitas indicações de como encontrarmos as soluções. Se Lhe
entregarmos os nossos fardos, com um coração obediente e
sincero, nós também poderemos declarar, juntamente com
Ana: “O meu coração se regozija no Senhor”.

Esboço da Lição
Resolva Primeiro o Problema do Pecado.
Deixe a Bíblia Ser o Seu Guia
Use os Outros Recursos que Você Tem

Objetivos da Lição
Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
• Aplicar os princípios dados para solucionar o problema do
pecado à sua situação particular.
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• Citar duas razões pela qual a Bíblia deve ser o nosso guia ao
procurarmos soluções para os nossos problemas.
• Identificar exemplos de mandamentos quebrados e os
problemas resultantes dessa desobediência.
• Reconhecer atitudes que são opostas àquelas que nos
ajudarão a evitar problemas.
• Fazer um esboço do que o amor É e o que ele NÃO É; o
que ele FAZ e o que ele NÃO FAZ, usando o texto de 1
Coríntios 13:4-8.
• Identificar, a partir da Bíblia, como a oração e o Espírito
Santo nos ajudam a solucionar problemas.
• Selecionar exemplos que ilustrem o uso do senso comum
ou da razão, para solucionar problemas.
• Reconhecer afirmações verdadeiras sobre o uso correto da
consciência e do domínio próprio.
• Analisar os seus sentimentos quando tem de pedir ajuda a
outras pessoas e comparar as suas reações com as atitudes
sugeridas nesta lição.

Atividades de Aprendizagem
1. Como suporte para esta lição, leia Êxodo 20:1-17 e os
capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus. Leia também todos
os outros versículos indicados, durante o desenvolvimento
da lição.
2. Estude a lição seguindo o plano de estudo que
apresentamos nas atividades de aprendizagem da lição 1.
3. Não se esqueça de ver as definições das palavras-chave que
não conhece. Você encontra-as no glossário, no fim do
livro.
4. Faça o autoteste e confira as suas respostas.
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Palavras-chave
Atitude
Cobiçar
Confessar
Consciência
Discórdia

Domínio
Manso
Perceção
Perspetiva
Princípios

Psicológico
Punição
Reconhecer
Revogar
Sensível

Importância do Conhecimento
Objetivo 1

Aplicar os princípios dados para solucionar o
problema do pecado à sua situação particular.

O maior problema que todos nós teremos que solucionar é
o problema do pecado. Ainda bem que existe uma solução
para ele! Na lição anterior, lemos vários versículos que
mostram que todos os homens pecaram, que somos todos
culpados diante de Deus pelos nossos erros e que não há um
justo sequer na terra. Também vimos que a punição para o
pecado é a morte - separação eterna de Deus.
Antes de podermos abordar os demais problemas sob a
perspetiva correta, precisamos primeiro solucionar o problema
do pecado. Da mesma forma, antes de ajudar os outros a
encontrar soluções para os problemas que enfrentam,
precisamos primeiro mostrar-lhes que eles também precisam
solucionar o problema do pecado nas suas vidas. Jesus Cristo é
a única solução para este problema. Ao buscarmos o Senhor,
recebemos Dele o perdão, quando confessamos o nosso pecado
e cremos que Ele é fiel. Pela obediência mantemos a nossa
relação com Ele como nosso Senhor e Salvador.

50

Resolvendo os Problemas da Vida

Confissão
1 Leia 1 João 1:9 e Romanos 10:9,10. Quais são as duas
coisas que o pecador precisa confessar?
_____________________________________________
2 O que acontece quando confessamos os nossos pecados ao
Senhor?
_____________________________________________
Confessar significa estarmos dispostos a reconhecer que
somos pecadores, que estamos arrependidos dos nossos
pecados e que concordamos abandonar tais práticas. É
reconhecer que queremos que Cristo seja o Senhor e Mestre
das nossas vidas, e que estamos dispostos a entregar-nos
completamente nas Suas mãos.

Crença
3 Em que é que o pecador precisa crer? (Ver Romanos 10:9.)
_____________________________________________
O plano de redenção foi consumado quando Cristo morreu
na cruz e ressuscitou dos mortos. Assim a nossa comunhão
com o Senhor pôde ser restaurada. Cristo fez-se expiação pelos
nossos pecados. A sua ressurreição foi parte essencial no plano
de redenção. Em 1 Coríntios 15:17, 21,22 lemos as seguintes
palavras:
“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis nos vossos pecados... Porque, assim como a
morte veio por um homem, também a ressurreição dos
mortos veio por um homem. Porque, assim como todos
morrem em Adão, assim, também, todos serão vivificados
em Cristo.” (Acréscimo da autora).
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Quando nós reconhecemos que Cristo venceu a morte e a
sepultura, estamos a reconhecer também que Ele providenciou
um caminho para que pudéssemos receber perdão dos nossos
pecados e ter vitória sobre eles. Cremos que Ele é poderoso
para nos ajudar a vencer a tentação e a viver uma vida íntegra;
que Ele dirige a nossa vida quando depositamos a nossa
confiança Nele e que nos irá preparar para vivermos com Ele
na eternidade, no céu.
4 Porque é que a morte de Cristo é importante para a nossa
salvação? Relacione isso com pecado de Adão.
_____________________________________________
_____________________________________________

Obediência
Uma vez que confessamos os nossos pecados e
reconhecemos Jesus como o nosso Mestre e Senhor
ressuscitado, devemos viver uma vida de obediência a Ele e à
Sua palavra. Esta é a forma de mostrarmos o nosso amor por
Ele. Jesus enfatizou a importância da obediência quando falou
aos Seus discípulos: “15 Se me amardes, guardareis os meus
mandamentos… 21 Aquele que tem os meus mandamentos, e
os guarda, esse é o que me ama; e, aquele que me ama, será
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele… 23
Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a
minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e
faremos nele morada” (João 14:15,21,23).
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Na próxima secção desta lição vamos estudar alguns dos
ensinos de Jesus e veremos como a obediência aos Seus
mandamentos nos ajudarão a evitar muitos problemas e a
solucionar outros.
5 Você já resolveu o problema do pecado na sua vida? Faça
um teste marcando a resposta mais apropriada para cada
afirmação em baixo com um SIM/NÃO.
SIM

NÃO

a) Reconheço que todos os homens são
pecadores; incluindo eu mesmo.
b) Confessei os meus pecados a Deus.
c) Já confessei que Jesus é o meu Senhor.
d) Creio que Cristo ressuscitou dos mortos e
que por isso obtenho a vitória sobre o
pecado, a morte e a sepultura.
e) Creio que, se Cristo é capaz de resolver o
problema do pecado na minha vida, Ele
pode também ajudar-me a encontrar
soluções para todos os meus outros
problemas.
f ) Quero ser obediente a Cristo e à Sua
Palavra.
g) Creio que a minha obediência a Ele vai
ajudar-me a evitar muitos problemas.
O estudo do livro Vivo em Cristo, de David Duncan,
também publicado pela GU-EED, será muito enriquecedor
para si, caso queira estudar mais sobre este assunto, uma vez
que o livro trata em profundidade do problema do pecado e os
passos envolvidos na sua solução deles.
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Deixe a Bíblia Ser o Seu Guia
Objetivo 2

Citar duas razões pela qual a Bíblia deve ser o
nosso guia ao procurarmos soluções para os nossos
problemas.

Depois de nos tornarmos cristãos, não ficamos
simplesmente à procura de uma solução para nos “tirar do
aperto”. Procuramos as soluções na Palavra de Deus, que sejam
coerentes com a maneira cristã de viver. A maneira como o
crente resolve os seus problemas é muito importante.
Em primeiro lugar, Um cristão tem o compromisso de uma
vida de obediência a Jesus Cristo. Por isso, todas as soluções
possíveis devem ser examinadas à luz das Escrituras e,
especialmente, os ensinos de Jesus e seus discípulos. Muitas
Escrituras são claras sobre o assunto de ações corretas e
honestas. As soluções contrárias às Escrituras devem ser
rejeitadas!
Em segundo lugar, a Bíblia é o manual de instruções que
Deus nos deixou. Quando um fabricante vende uma peça de
uma máquina complicada, ele fornece um manual de
instruções que explica como manter a máquina em boas
condições de funcionamento. Estas instruções devem ser
seguidas se a máquina está a funcionar corretamente. Da
mesma maneira, as pessoas foram feitas por Deus, e Ele sabe o
que é preciso para tornar a vida humana bem-sucedida. A
Bíblia é o “manual de instruções” que Ele nos proporciona.
Quando rejeitamos ou ignoramos as instruções indicadas por
Deus “convidamos” os problemas para a nossa vida. Como
vimos na lição 1 que a desobediência traz a desgraça!
Seria impossível citar aqui todos os versículos que falam da
maneira como devemos viver. À medida que prosseguirmos no
nosso estudo vamos observar problemas específicos, e veremos
o que a Bíblia nos tem a dizer sobre eles. Entretanto,
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encontramos algumas orientações gerais nos Dez Mandamentos
(Êxodo 20:1-17) e no Sermão do Monte, proferido por Jesus
(Mateus 5-7), que vamos observar rapidamente.

6 Explique brevemente duas razões pelas quais a Bíblia deve
ser nosso guia.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Os Dez Mandamentos
Objetivo 3

Identificar exemplos de mandamentos quebrados e
os problemas resultantes dessa desobediência.

Existe um ensino popular que diz: “Uma vez que Cristo
pagou o preço do nosso pecado, não estamos mais sob a lei, e
temos total liberdade para viver como nós escolhemos.” É
verdade que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, mas,
vamos examinar o que Ele disse em Mateus 5:17-18:
“Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim
ab-rogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que,
até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se
omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.”
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Jesus não acabou com a Lei. Pelo contrário, Ele dá-nos
poder para obedecê-la. Pare por uns instantes para ler Êxodo
20:1-17 e Mateus capítulos 5 a 7. Você vai ver que Cristo
espera que os Seus seguidores observem diligentemente os
Seus mandamentos e que deem um passo em frente,
determinando para si mesmos que evitarão as coisas que
possam levá-los à desobediência.
O nosso objetivo é ajudá-lo a encontrar soluções para os
seus problemas. Para que você tenha uma boa base para lidar
com os problemas, sob uma perspetiva cristã, precisa conhecer
o que a Bíblia tem a dizer a fim de ajudá-lo nessa tarefa. Para
começar, vamos comparar os Dez Mandamentos (a Lei moral
de Deus) com as escrituras relacionadas no Novo Testamento.
Estes textos bíblicos falam do nosso comportamento, ou seja,
daquilo que devemos fazer. Procure cada passagem na sua
Bíblia e leia cada uma delas cuidadosamente.
Os Dez Mandamentos
Êxodo 20:3-17

1. v.3 “Não terás outros
deuses diante de Mim”
2. v.4, 5 “Nã o farás para ti
imagem de escultura…
Não te encurvarás a elas
nem as servirás”.
3. v.7 “Não tomarás o nome
do Senhor, teu Deus, em
vão”

Textos Relacionados do
Novo Testamento
Mateus 19:17-19
Romanos 13:8-10
1 Coríntios 6:9-11
Mateus 12:29-30
Mateus 4:10; 1 João 5:21

Mateus 5:33-37; Mateus 6:9;
Tiago 5:12; Tiago 3:10
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4. v.8 “Lembra-te do dia do
sábado, para o santificar”

Lucas 4:16, Hebreus 10:25
(Nota: Jesus ressuscitou dos
mortos no primeiro dia da
semana. Desde então, muitos
cristãos deixaram de lado esse
dia como o dia do Senhor Veja
Atos 20:7; Apocalipse 1:10...)
5. v.12 “Honra o teu pai e a Mateus 15:4; Efésios 6:1;
tua mãe”
Colossenses 3:20; 1 Timóteo
5:1-2
6. v.13 “Não matarás”
Mateus 5:21-25; 19:17-19;
Romanos 13:8-10; 1 Pedro
4:15
7. v.14 “Não adulterarás”
Tito 1:6; Mateus 5:27-28,
31-32; Mateus 19:4, 9;
Romanos 7:3; 1 Coríntios 6:9
8. v.15 “Não furtarás”
Mateus 19:18; Romanos 13:9;
Efésios 4:28; 1 Peter 4:15
Mateus 5:43-44; 19:18;
9 .v.16 “Não dirás falso
testemunho contra o teu
Colossenses 4:6; Tito 2:8;
próximo”
James 3:2-10
10. v.17 “Não cobiçarás a casa Marcos 12:31; Romanos
do teu próximo, não
13:10; Romanos 15:1-2;
cobiçarás a mulher do teu Gálatas 5:14; Tiago 2:8
próximo… nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem
coisa alguma do teu
próximo”

7 Identificar, no quadro a seguir, quais mandamentos foram
quebrados e sugerir possíveis problemas que poderiam
resultar de cada um dos seguintes comportamentos:
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Mandamento
quebrado
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Consequências
Possíveis

a) O emprego de José
passou a ser a coisa
mais importante da
sua vida; mais
importante do que o
seu relacionamento
com Deus e com a sua
família.
b) Um amigo do
Henrique roubou a
prova e deu-lhe uma
cópia para que ele
soubesse as respostas
antes de fazer a prova
na sala.
c) O Homero sente-se
atraído por uma
colega do trabalho que
é casada e está sendo
infiel à sua esposa.
d) A Marjorie está com
inveja porque o seu
vizinho comprou um
carro novo. Ela diz aos
amigos que ele
comprou o carro
através de meios
desonestos.

8 Agora, aplique este exercício aos seus problemas pessoais,
ou a problemas de pessoas que você conhece. Num
caderno, indique o comportamento que causou esse
problema, identifique o mandamento que foi quebrado e as
consequências desse comportamento.
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Deus não nos deu estes mandamentos por nos querer
tornar Seus escravos. Na verdade, Ele fê-lo porque sabe que, se
os cumprirmos, isso evitar-nos-á muitos problemas e ajudarnos-á a ter uma vida feliz e completa.

As Bem-Aventuranças
Objetivo 4

Reconhecer atitudes que são opostas àquelas que nos
ajudarão a evitar problemas.

Uma vez ouvi duas pessoas a conversar sobre uma mulher
que se havia mudado para longe de onde morava. Uma delas
disse: “A Srª Branco mudou-se porque estava muito infeliz
aqui”.
E a outra comentou: “Ah sim... Só que ela vai continuar a
ser infeliz onde está, porque ela teve que se levar a si mesma na
mudança!”
Há uma verdade importante neste comentário. Se a sua
atitude for errada, nenhum tipo de solução externa será capaz
de resolver permanentemente os seus problemas. No entanto,
se você tiver a atitude correta ao lidar com os problemas, pode
esperar a vitória sobre eles, independentemente da resolução
do mesmo ser a que você mais deseja ou não.
Jesus tinha muito a dizer sobre atitudes. As bemaventuranças, que são parte do Seu Sermão da Montanha, têm
sido muitas vezes chamado de “bem-aventuranças” porque eles
descrevem o que devemos ser.
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Se você estudou o primeiro curso desta série, Maturidade
Cristã, de Rick Howard (2001), então já estudou sobre as
Bem-aventuranças. Elas encontram-se em Mateus 5:3-10. Elas
expressam mudanças de coração e de caráter que o Espírito
Santo opera na vida dos que Lhe dão permissão para fazê-lo.
9 Na coluna da esquerda deste exercício apresentamos um
resumo daquilo que Rick Howard comenta sobre cada uma
das Bem-Aventuranças. Na outra coluna enumeramos as
atitudes que são opostas àquelas ensinadas por Jesus.
Relacione a atitude errada com a atitude correta contrária.
Já dá para perceber como as atitudes erradas podem ser
uma fonte de problemas ou até mesmo piorá-los? (Ver
Mateus 5:3-10.)
___a) Verso 3: Os humildes (pobres) de
espírito - atitude que demonstra
dependência de Deus.
___b) Verso 4: Os que choram - atitude de
tristeza por causa do pecado que leva
à confissão e ao arrependimento.
___c) Verso 5: Os mansos - atitude de
humildade e de submissão a Deus.
___ d) Verso 6: Os que têm fome e sede de
justiça – atitude de obediência.
___e) Verso 7: Os misericordiosos – atitude
de perdão.
___ f ) Verso 8: Os limpos de coração
– atitude de pureza.
___g) Verso 9: Os pacificadores - atitude
dos que querem promover a paz (Ver
Tg 3.17,18.)
___h) Verso 19: Os perseguidos por causa
da justiça – atitude de confiança em
Deus em todas as circunstâncias.

1. Voluntarioso
(quer que
tudo seja do
seu jeito)
2. Desobediente
3. Orgulhoso
4. Independente
5. Sem esperança
6. Pecaminoso
7. Que não
perdoa
8. Que cria
problema
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O Amor é a Chave
Objetivo 5

Fazer um esboço do que o amor É e o que ele NÃO
É; o que ele FAZ e o que ele NÃO FAZ, usando o
texto de 1 Coríntios 13:4-8.

Por toda a Bíblia, o amor é visto como o segredo para se
encontrar soluções para os problemas. Certa vez alguém
perguntou a Jesus: “ Qual é o primeiro de todos os
mandamentos?” (Marcos 12:28). Vejamos o que Jesus lhe
respondeu: “E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os
mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único
Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e
de todas as tuas forças: este é o primeiro mandamento. E o
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a
ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes..”
(Marcos 12:29-31).
10 Leia 1 Coríntios 13:4-8 e escreva na coluna apropriada
aquilo que diz o que o amor é e o que não é; o que ele faz e
o que não faz:
AMOR
É

AMOR
NÃO É

AMOR
FAZ

AMOR
NÃO FAZ

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Imagine quantos problemas poderiam ser evitados se
tão-somente nos dispuséssemos a demonstrar o amor que
Paulo descreveu! Esta é a atitude que Deus quer que
tenhamos; e se agirmos assim, não precisamos preocupar-nos
se estamos a desobedecer à Lei. Em Romanos 13:8-10, Paulo
disse o seguinte:
“A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco;
pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com
efeito: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; não
cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta
palavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti
mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De modo que o
amor é o cumprimento da lei.”
11 Como Cristo cumpriu a Lei? Com .....................................
12 E nós? Como podemos cumpri-la? Com ............................
Nesta secção, procuramos mostrar resumidamente como a
Bíblia dá diretrizes para solucionarmos os nossos problemas.
Mais á frente, será interessante voltarmos aos textos lidos e
continuarmos a buscar na Palavra as soluções para problemas
específicos. Os ensinos de Jesus e dos apóstolos são ricos em
instruções práticas para o nosso viver diário. Certamente
vamos beneficiar-nos se lermos diariamente a Sua Palavra e
aplicarmos as verdades bíblicas às situações que enfrentamos.
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Use os Outros Recursos Que Você Tem
Oração e Orientação do Espírito Santo
Objetivo 6

Identificar, a partir da Bíblia, como a oração e o
Espírito Santo nos ajudam a solucionar problemas.

O Próprio Deus ajuda-o a resolver os seus problemas,
ministrando de maneira pessoal ao seu coração. Duas coisas
podem acontecer quando você entrega os seus problemas a
Deus, em oração: ou Ele mostra a solução de forma que você
sabe como deve agir, ou então trabalhará através das
circunstâncias, para que o problema seja resolvido de outras
formas. Para ter este tipo de relacionamento com o Senhor,
desenvolva o hábito de falar com Ele com frequência.
13 Leia os versículos numerados na coluna da direita e
identifique o que cada um deles diz sobre como a oração
pode ajudar-nos. Feito isso, relacione o versículo
correspondente, na coluna da esquerda.
… a) Vencer a tentação
… b) Receber alegria
… c) Desenvolver perseverança
… d) Receber força
… e) Aliviar a aflição (sofrimento)

1. 1 Crónicas 16:1
2. Mateus 26:41
3. Tiago 5:13
4. Efésios 6:18
5. João 16:24

A Bíblia promete-nos em João 16:13 que o Espírito Santo
guiar-nos-á a toda a verdade. Você pode também contar com
Ele para dirigir o seu caminho diariamente. Ele sempre o
conduzirá de acordo com os princípios bíblicos.
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o
meu caminho. Jurei, e cumprirei, que hei de guardar os
teus justos juízos.” (Salmos 119:105-106).
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A oração frequente, oferecida com louvor e gratidão, deve
ser acompanhada de obediência. Já falamos sobre a obediência
antes. Você notou, no Salmo que acabou de ler, que o Salmista
relaciona a luz para o seu caminho ao fato de ter jurado
guardar os juízos do Senhor? A oração respondida e a
obediência caminham de mãos dadas. Problemas impossíveis
podem sim ser resolvidos através da oração!
14 Leia Lucas 12:12, João 14:26, 1 Coríntios 2:13 e explique
o que estes versículos dizem que o Espírito Santo fará por
nós.
_____________________________________________
_____________________________________________

Senso Comum e Razão
Objetivo 7

Selecionar exemplos que ilustrem o uso do senso
comum ou da razão, para solucionar problemas.

Deus deu a cada um de nós a capacidade de refletir sobre
fatos evidentes e de avaliá-los. Sendo assim, Ele espera que
façamos uso dela. Provavelmente, você usa o senso comum e a
razão diariamente para solucionar muitos problemas. Na
verdade, isso torna-se tão familiar que pode até passar
despercebido.
Vejamos um exemplo: uma das minhas amigas teve um
problema com algumas crianças do seu bairro. Todas as
manhãs sete delas iam brincar, rotineiramente, com os seus
dois filhos, no quintal da sua casa, e muitas vezes ficavam lá o
resto do dia. Primeiramente, a minha amiga considerou todos
os fatos envolvidos na questão:
1. Por um lado era bom, porque os seus filhos estavam
sempre por perto e assim ela sabia o que eles estavam a
fazer.
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2. Os Seus filhos precisavam ter contato com outras
crianças com uma certa frequência.
3. Por outro lado, muitas vezes aquele grupo de crianças no
seu quintal durante todo o dia acabava por ser, para ela,
algo desagradável e inconveniente.
Há várias formas de se solucionar este problema pela via do
senso comum. A minha amiga optou por limitar o tempo que
as crianças poderiam ficar a brincar no quintal. Ela escolheu
uma solução razoavelmente simples para o problema.
É verdade que às vezes enfrentamos situações em que as
soluções que Deus nos dá são bastante incomuns! Às vezes, Ele
pode guiar-nos de determinadas maneiras que se torna difícil
outras pessoas entenderem. No entanto, para a maior parte das
situações comuns da vida, o senso comum e a razão são
ferramentas importantes na solução delas.
15 Qual das seguintes soluções você consideraria absurda para
o problema que acabamos de descrever?
a) Chatear as mães das crianças por não manterem os seus
filhos nos seus próprios quintais.
b) Combinar com as outras mães um género de turno, de
forma a que as crianças brincassem cada dia num
quintal.
c) Proibir os seus próprios filhos de brincarem no quintal,
para que as outras crianças fossem embora.
d) Dizer às outras crianças que elas só poderiam brincar no
quintal depois lhe pedir permissão.
16 Qual das atitudes abaixo exemplifica o uso do senso
comum e da razão para solucionar um problema? Circule
as letras da afirmação que considera mais corretas.
a) Estudar com determinação para passar na prova.
b) Inventar desculpas para erros tontos que cometemos.
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c) Descansar após ter trabalhado muito.
d) Atravessar a rua para evitar encontrar alguém que nos
aborreceu (provocou).
e) Pedir perdão quando magoamos alguém.
f ) Esperar por ter pago todas as contas para comprar um
relógio novo.
g) Afastarmo-nos de pessoas que não são boa influência
para nós.

Consciência e Domínio Próprio
Objetivo 8

Reconhecer afirmações verdadeiras sobre o uso
correto da consciência e do domínio próprio.

Consciência é o termo que usamos para designar aquela voz
interior ou aquele “sentimento” que nos diz o que é certo ou
errado. Às vezes ela funciona como uma ferramenta para
ajudá-lo a solucionar os seus problemas. Digo às vezes porque
se você costuma ignorar a sua consciência, vai ter dificuldade
em receber a mensagem. Essa lamentável possibilidade é
ensinada em Romanos 1:18-32. O versículo 28 explica o
processo: “E, como eles se não importaram de ter
conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um
sentimento perverso...” Você faz mau uso da sua consciência
quando ela lhe manda advertências e você continua a ignorar.
Se você tem pedido ao Espírito Santo que o guie e tem
obedecido aos Seus ensinos, pode ter certeza de que a sua
consciência apontar-lhe-á aquilo que está errado. Aquele que
está sensível aos alertas da sua consciência, sentirá culpa
quando errar e desejará pedir perdão a Deus. Mantenha a sua
consciência sensível, dando atenção à voz interior que o
adverte! Só assim ela poderá atuar como uma ferramenta útil
na solução dos seus problemas. A sua função é ajudá-lo a
distinguir quais as soluções que deve descartar.
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Há três áreas do domínio próprio que nos ajudam a evitar
problemas ou a resolver os que já existem, os que temos
atraído para nós: os nossos pensamentos, a nossa língua e o
nosso comportamento. Optei por juntar estes assuntos ao da
consciência porque é ela que o alertará quando estiver fraco
em alguma destas áreas.
Os pensamentos são a raiz das palavras proferidas e dos atos
exteriorizados. Jesus ensinou que a origem do assassinato são
palavras e pensamentos de ira. De forma semelhante, o
adultério começa a partir de pensamentos impuros (Mateus
5:21-30). Você possui controlo direto sobre os seus
pensamentos. Pode recusar-se a alimentar pensamentos que
poderão gerar problemas. Siga o que a Bíblia ensina:
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o
que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.” (Filipenses
4:8).
Uma boa forma de encher a sua mente de pensamentos
bons é através da leitura de livros que podem inspirá-lo e
ajudá-lo. Há muitos livros evangélicos excelentes que nos dão
uma boa percepção dos problemas e das experiências de outros
crentes. Quando leio livros desse tipo e entendo como Deus
dirigiu outros na solução dos seus problemas, sinto-me
encorajado a crer que Ele também me guiará. O crente deve
ter muito critério na seleção dos livros, revistas, programas de
rádio, televisão e outras formas de entretenimento que entram
na sua casa, para que possa exercer um maior controlo sobre os
seus pensamentos.
Controlar a língua talvez seja a tarefa mais difícil de todas.
O apóstolo Tiago diz-nos em Tiago 3:2: Porque todos
tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em
palavra, o tal varão é perfeito, e poderoso para também refrear
(controlar) todo o corpo.” (Acréscimo da autora.) Leia os
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versículos de 3 a 12 deste mesmo capítulo. Eles enfatizam
como a língua pode funcionar como uma arma mortífera. Se
deixarmos de controlá-la, ela poderá causar-nos muita
confusão.
17 Leia Provérbios 10:19; 17:28 e 30:32. Qual é a mensagem
destes provérbios? Escolha a resposta correta:
a) Nunca converse com pessoas mais sábias do que você.
b) Tenha cuidado com o que fala – controle a sua língua.
c) Você pode mostrar o quanto é sábio, falando o que
pensa.
18 Qual é a mensagem de Provérbios 21:23 e 10:14?
_____________________________________________
_____________________________________________
Vejamos algumas consequências de uma língua sem
controlo:
1. Separa amigos (Provérbios 16:28): “O difamador separa
os maiores amigos.”
2. Provoca ferimentos mortais: (Provérbios 18:8): “As
palavras do linguareiro são como doces bocados; e elas
descem ao íntimo do ventre.”
3. Provoca contendas entre os irmãos (Provérbios 6:16, 19):
“16 Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua
alma abomina... testemunha falsa que profere mentiras; e o
que semeia contendas entre irmãos.”
Após aprender a controlar os seus pensamentos e a sua
língua, você será capaz também de controlar o seu
comportamento. Entretanto, para fazer qualquer uma destas
coisas precisará da ajuda do Espírito Santo, porque a sua
natureza pecaminosa o induzirá a fazer o que é errado. O
apóstolo Paulo reconheceu esta questão e discutiu-a em
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Romanos 7:18,19 e 24,25:
“De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o
pecado que habita em mim. 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… Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do
corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Assim que, eu mesmo, com o entendimento,
sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à lei do pecado.”
19 Circule a letra que precede as afirmações VERDADEIRAS
que dizem respeito à consciência e ao domínio próprio:
a) A minha consciência é uma “voz interior” que Deus me
deu para me guardar do pecado.
b) Mesmo quando eu ignoro minha consciência, ela ainda
me alertará de forma clara sobre aquilo que está errado.
c) Posso contar com minha consciência para me dar sinais
corretos, já que permito que o Espírito Santo me guie e
me ensine.
d) O que eu falo e faço tem origem nos meus
pensamentos.
e) O que leio e ouço não exerce nenhum efeito duradouro
sobre os meus pensamentos.
f ) Se eu aprender a controlar a minha língua, não terei
dificuldade em controlar as demais áreas da minha vida.
g) Preciso do poder de Jesus Cristo na minha vida, para
praticar com sucesso o autocontrole.
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Outras Pessoas
Objetivo 9

Analisar os seus sentimentos quando tem de pedir
ajuda a outras pessoas e comparar as suas reações
com as atitudes sugeridas nesta lição.

Você pode resolver muitos dos seus problemas seguindo o
que diz a sua consciência e utilizando-se do senso comum e da
razão. Outros problemas podem ser resolvidos através da
oração e da direção do Espírito Santo. Às vezes, um problema
é tão pessoal e tão complicado, que o melhor a fazer é dividi-lo
apenas com o Senhor e aguardar que Ele efetue a solução no
seu coração. Entretanto, muitas vezes Deus pode usar outras
pessoas como instrumentos para ajudá-lo a encontrar soluções
para os seus problemas.
Amigos e pessoas que se importam connosco: Você pode
começar por procurar um amigo sábio e temente a Deus
(alguém em quem você pode confiar os seus segredos). A
vantagem dos amigos é que eles não se envolvem
emocionalmente com o problema. Estando fora da situação,
são capazes de analisá-la de um ponto de vista diferente. De
qualquer forma, o conselho que lhe der deverá estar sempre de
acordo com o ensino bíblico.
Amigos cristãos podem ser uma bênção para si neste
sentido e vice-versa. Através de grupos de oração, na escola
dominical ou em grupos pequenos de comunhão na igreja,
você pode compartilhar os seus problemas e orarem juntos. Eu
mesma já testemunhei vários casos em que as soluções
maravilhosas surgiram como resultado da intercessão unânime
e do cuidado dos irmãos da igreja.
Por outro lado, você pode ser o amigo que alguém esteja a
precisar Espero que este estudo o ajude a ser mais sensível às
necessidades dos outros, e o capacite para ajudá-los a
encontrarem soluções para os seus problemas.
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Conselheiros profissionais. Há certos problemas que são tão
sérios, que a maneira mais prática que Deus usa para nos
auxiliar é através do conselho de alguém que possui um
conhecimento mais profundo e foi treinado para esta função.
Problemas de ordem médica e psicológica frequentemente
requerem este tipo de ajuda especializada. Alguns problemas,
por serem muito delicados, não devem ser compartilhados
com amigos, pode ser que eles nem tenham conhecimento
suficiente para ajudá-lo a encontrar a melhor solução.
Nestes casos, você deve procurar o conselho de um pastor,
de um conselheiro profissional cristão, de médicos ou de
pessoas que se tenham dedicado especificamente ao estudo de
casos como o seu. Deus pode usar a avaliação que eles fizerem,
da mesma forma que pode usar a sua. Ao procurar, contudo,
certifique-se de que ele é um conselheiro cristão; alguém que
não contrarie os princípios cristãos pelos quais você vive.
20 As pessoas pensam de formas diferentes em relação a
partilhar os seus problemas com os outros. Use a tabela
abaixo para analisar a forma como você pensa, ou a sua
experiência, e depois compare-a com as sugestões que
fazemos.
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Nesta lição falamos sobre como o crente deve buscar
soluções para os seus problemas. Na próxima lição falaremos
de princípios básicos para solucionar problemas e de como
você pode aplicá-los às situações que enfrenta. Que este estudo
possa encorajá-lo e enriquecer a sua vida.
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Autoavaliação
ESCOLHA MÚLTIPLA. Escolha a melhor resposta para
completar cada afirmação
1 Confessar implica em admitir que pequei e que:
a) Deus me ama.
b) Amo o meu próximo.
c) Jesus é Senhor.
2 O problema mais importante que sempre vou enfrentar na
vida é:
a) o egoísmo.
b) o pecado.
c) a falta de domínio próprio.
3 A ressurreição de Cristo é importante para a minha salvação
porque:
a) providencia o caminho para que eu seja liberto do
castigo da morte.
b) está relacionada ao pecado de Adão e à minha natureza
pecaminosa.
c) é a única prova de que Cristo é o filho de Deus.
d) dá-me vitória sobre o pecado.
4 Nós provamos que amamos a Cristo
a) dizendo que O amamos.
b) recusando-nos a ficar irados.
c) evitando problemas.
d) obedecendo à Sua Palavra.
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5 Todas as possíveis soluções de um problema precisam ser
examinadas à luz
a) do senso comum.
b) da consciência.
c) da Bíblia.
d) do conselho de amigos.
FALSO ou VERDADEIRO. Escreva V para as afirmações
VERDADEIRAS, e F para as FALSAS.
___6
___7
___8
___ 9
___ 10
___ 11
___ 12
___ 13
___ 14
___ 15
___ 16

A Bíblia contém as instruções de Deus para evitar
problemas.
Cristo veio para substituir a Lei.
Os ensinos de Cristo exigem menos de nós do que a
Lei do Antigo Testamento.
Jesus enfatizou que devíamos ser na mesma
proporção em que devíamos fazer.
Uma atitude errada pode piorar qualquer problema.
A oração e a direção do Espírito Santo só se fazem
necessárias quando o senso comum falha.
O mandamento mais importante é controlar a sua
língua.
A Lei é cumprida quando há uma atitude de amor.
A consciência da pessoa equivale à direção que o
Espírito Santo dá.
Precisamos manter os nossos pensamentos sob
controlo se quisermos controlar a nossa língua e o
nosso comportamento.
Uma boa maneira de saber se o conselho de um
amigo é bom ou não, é ver se ele está de acordo com
os ensinos bíblicos.
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Respostas às perguntas de estudo
11 Amor.
1 Os pecados e que Jesus é Senhor.
12 Amor.
2 Ele perdoa-nos, limpa-nos (purifica-nos), e livra-nos da
punição do pecado.
13 a) 2) Mateus 26:41 .
b) 5) João 16:24.
c) 4) Efésios 6:18.
d) 1) 1 Crónicas 16:1.
e) 3) Tiago 5:13.
3 que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos.
14 Ele nos ensinará.
4 A morte entrou no mundo através do pecado de Adão. Por
termos a sua natureza pecaminosa, nascemos em pecado. A
ressurreição de Cristo poupou-nos da punição do pecado,
que é a morte. Por causa de Cristo podemos ter vida eterna!
15 Eu consideraria as respostas a e c absurdas para solucionar
os problemas.
5 A sua resposta. Se você já resolveu o problema do pecado
na sua vida, terá condições de responder sim a todas as
afirmações. Você percebe que é necessário resolver primeiro
este problema, que é o maior deles, para depois tentar
resolver os outros?
16 a) Sim.
b) Não.
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c) Sim.
d) Não.
e) Sim. (Isto também pode envolver a nossa consciência.)
f ) Sim.
g) Sim.
6 Primeiramente, para que possamos obedecer a Cristo,
precisamos saber o que Ele quer que façamos. E saberemos
através dos Seus ensinos. Em segundo lugar, a Bíblia
contém as instruções que Deus nos deu, para que nós, que
fomos criados por Ele, tenhamos uma vida bem sucedida.
17 b) Tenha cuidado com o que fala - controle a sua língua.
7 (As suas respostas podem não ser exatamente como as
minhas. Mencionei apenas alguns resultados comuns. É
claro que pode haver muitos outros.)
Mandamento
Consequências
quebrado
a) Número 1
- Problemas familiares, morte
espiritual, etc.
b) Número 2
- Seu pecado será descoberto; todos
saberão o que eles fizeram; serão
expulsos da escola, etc.
c) Números 7 e 10 - Sentimentos de culpa; infelicidade
para a esposa traída; dois lares
desfeitos, etc.
d) Números 9 e 10 - Prejudicar o nome do vizinho; o
vizinho poderá descobrir o que ela
disse; o vizinho poderá tornar-se
um inimigo e procurar fazer algo
para se vingar, etc.
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18 Se você não controlar a sua língua, atrairá problemas e
complicações para si mesmo.
8 As suas respostas. Você consegue perceber por que Deus
nos deu estes mandamentos, e por que Jesus e os outros
escritores do Novo Testamento enfatizaram a importância
de obedecermos?
19 a) Verdadeiro.
b) Falso.
c ) Verdadeiro.
d) Verdadeiro.
e) Falso.
f ) Verdadeiro.
g) Verdadeiro.
9 As suas respostas. Aqui estão as minhas:
a) 4) Independente.
b) 1) Voluntarioso ou 6) Pecaminoso
c) 3) Orgulhoso ou 1) Voluntarioso.
d) 2) Desobediente
e) 7) Que não perdoa
f ) 6) Pecaminoso.
g) 8) Que cria problemas.
h) 5) Sem esperança.
20 Espero que você tenha marcado DISCORDO para as
respostas de a) a g) e CONCORDO para as respostas de h)
a i).
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10 (As palavras abaixo foram retiradas da versão Almeida,
revista e atualizada. As suas respostas poderão ser um pouco
diferentes, conforme a versão que você usar, mas o sentido
é o mesmo.)
AMOR
É

AMOR
NÃO É

AMOR
FAZ

AMOR
NÃO FAZ

- sofredor

- invejoso

- regozija-se
com a verdade

- Busca seus
interesses

- benigno

- se vangloria

- tudo sofre

- se exaspera

- se ensoberbece

- tudo crê

- se ressente do
mal

- se porta
inconvenientemente

- tudo espera

- se alegra com
a injustiça

- tudo suporta

- acaba

