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Projeto Aulas da Escola Dominical 2007 
Aula nº 27 
Lição nº 1/ 3º Trimestre – 08 de julho 2007 
A natureza do caráter cristão  
Local: AD Jardim Guanabara - Cuiabá -MT (contato: pr. Ismael Nazário) 
Prof.: José San Martín Caminã Neto  
 
*Esboço totalmente aberto a reformulações e melhoramentos, bem como críticas e sugestões  
 
Legendas: 
i  Ilustração   
 

DL Dedução Lógica   
 

PP Pergunta pertinente 
 
*Obs.: Professores podem criar símbolos que melhor auxiliem na preleção 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
• Alegria de poder ter a oportunidade de servir a Deus compartilhando o estudo da Palavra na Escola 
Dominical (depoimento pessoal) 

• Sou fruto da EBD – minha mãe me levava desde pequenino à EBD – isso foi importante! 
(depoimento pessoal) 

• Meu pai se encarregou de me enculcar as principais verdades bíblicas e valores morais que permeiam 
minha vida até hoje (depoimento pessoal) 
 
Leitura da Semana 
Seg 
O ser humano foi criado com caráter íntegro: 
“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”, Gn 1.26a 
Ter 
O pecado corrompe o caráter: 
“E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos 
os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais”, Gn 
3.6,7 
Qua 
Cristo, por sua Graça restaura o caráter: 
“...e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em 
verdadeira justiça e santidade”, Ef 4.23,24 
Qui 
Preservando o caráter: 
“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de 
Deus. 12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, 
humildade, mansidão, longanimidade”, Cl 3.1,12 
Sex 
Aprimorando o caráter cristão 
“...e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, 6 e à 
ciência, a temperança, e à temperança, a paciência, e à paciência, a piedade, 7 e à piedade, o amor fraternal, e ao 
amor fraternal, a caridade. 8 Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem 
estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo”, 2Pe 1.5-8 
Sáb 
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Alerta sobre a preservação do caráter 
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Porque 
tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, 
mas do mundo. 17 E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 
sempre”, 1Jo 2.15-17. 
 
Verdade Prática: 
Só o Evangelho de Cristo é capaz de transformar e aperfeiçoar o caráter humano [ele é poder 
para transformar o mau-caráter] 
 

Rm 1.16 Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo 
aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 
BLH: Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que crêem, 
primeiro os judeus e também os não-judeus. 

 
• Neste trimestre estudaremos os exemplos de vida de servos e servas do Senhor, que conquistaram um 
lugar na galeria dos heróis da fé por sua confiança em Deus. 
o Atualmente, assim como no decorrer dos séculos, não há muitos que se destacam por sua 
fidelidade ao Senhor. 

o  Isso não deve-se a Ele, mas a falha dos próprios cristãos, que não fazem uma entrega total de todo 
o coração ao Senhor. 
� Sabemos que se orarmos e jejuarmos mais Ele pode nos abençoar ricamente... 
� Sabemos que se dermos mais tempo para as coisas dEle (freqüência assídua ao templo, 
envolvimento nos projetos de evangelismo da Igreja, disposição para servir em algum 
departamento) e menos para as nossas (lazeres supérfluos, assistir DVDs de filmes, nos 
postarmos diante da TV, freqüência ao cinema, passarmos tempo precioso na internet, etc.) Ele 
nos fará compreender Seu propósito em nossa vida... 

� Sabemos que se dedicarmos mais à obra de Deus (visitas a novos-convertidos, desviados, 
hospitais, presídios) sairemos da vidinha medíocre que temos levado desde a década de 90, 
2001,  2002... 2006, o primeiro semestre de 2007...  

� Temos certeza de que se pedirmos a Ele em oração incessante — num período determinado 
diariamente —, que abra as portas, conceda os desejos do nosso coração, poderemos descobrir o 
quanto Seu amor é cuidadoso para conosco 

� Mas vamos adiando por anos e anos o dia em que faremos uma entrega total da nossa vida a Ele 
� E como esse dia nunca chega vamos de altos e baixos capengando numa vida parcial onde 
nunca descobrimos a vida abundante oferecida por Ele. É realidade de muitos! 
� i  Somos filhos do Rei e não nos comportamos como príncipes... 
� i  Temos por Pai o Todo-Poderoso e não usufruímos dessa condição 
� i  Recitamos “O Senhor é meu pastor” e tomamos remédio para depressão 
� i  Temos conosco o “Manual para a vida Feliz (Bíblia) e achamos que nossos vizinhos, 

colegas e amigos são mais felizes do que nós 
 

Jo 10.10  O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham 
com abundância. 
BLH: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir; mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida 

completa. 

  
 
• ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
o Sobre Caráter, Temperamento e Personalidade 

� O Caráter é diferente do temperamento e da personalidade 
� O Caráter é o conjunto das qualidades boas e más que determinam a nossa conduta com os 

que nos cercam e com o nosso Deus  
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� O Caráter pode ser modificado com o tempo e as circunstâncias e a prática da Palavra de 
Deus 

� O Caráter é a nossa marca distintiva, que demonstra quem somos e o que aprendemos ao 
longo da vida 

� O Caráter é “o que aparentamos ser” 
� É fácil demonstrarmos bom caráter na mira dos olhos dos irmãos, parentes, amigos, pastor, 

mas longe dos que nos conhecem... 
� Só a verdadeira conversão, o nascimento da água e do Espírito, a morte ao pecado, a 

transformação pelo poder do Espírito possibilita agirmos com sinceridade  
⇒ O Caráter pode melhor ser “conferido” quando ninguém está vendo o que estamos 

fazendo: 
♥ i  Um pastor amigo meu estava na rua Augusta, em São Paulo (trata-se de uma  rua 

repleta de prostíbulos. À noite mulheres de todo os tipos e gostos se enfileiram na 
calçada se oferecendo à prostituição). Esse irmão, por um momento, ficou tentado 
com tanta “fartura”. Só caiu em si e venceu a tentação ao se encontrar com um irmão 
de sua cidade, que jamais imaginaria ver por ali. 

♥ i  Um amigo meu, filho de pastor destruiu seu casamento por ter sido flagrado pela 
esposa olhando pornografia na internet. Ela não o perdoou e o casamento acabou 

* Professores podem citar outros exemplos 
 
 

PP Quantas vezes somos fariseus fingidos e reprováveis aos olhos do Senhor? 
 

� Temperamento é diz respeito ao estado de humor e às reações emocionais de uma pessoa 
� Temperamento é a forma com a qual reagimos diante das circunstâncias que nos advêm 

⇒ Não pode ser modificado, pois é inato [pertence ao ser desde o seu nascimento] 
� Personalidade envolve emoção, vontade e inteligência da pessoa – o que ela é. 
� Portanto, o caráter, influenciado pelo temperamento e personalidade é o conjunto das 

qualidades boas e más de uma pessoa que determina como ela age 
 
Reforçando, com outras palavras...  
DEFININDO PERSONALIDADE, CARÁTER E TEMPERAMENTO (Dr. Edson Talarico 
Rodrigues, Apostila “A obra de Deus em nós – publicada em www.pesformosos.com) 
 
Para nós os cristãos, o Homem é o ser mais perfeito que Deus criou; é a Obra Prima da Criação, 
constituído de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Entender o homem é tarefa complexa, 
pois o mesmo possui dimensões físicas, psicológicas e espirituais. As três expressões a seguir nos 
ajudam a olhar para o homem nas dimensões psicológicas e espirituais.  
Personalidade – Qualidade daquilo que é pessoal; o conjunto dos caracteres exclusivos de uma 
pessoa. É o que nos distingue dos outros, a nossa aparência externa, o papel que desempenhamos no 
grupo. A personalidade é constituída em função do temperamento e do caráter.  
Temperamento – É o conjunto de características negativas e positivas com as quais nascemos e que 
influenciam o nosso procedimento. Depende da raça, nacionalidade, do sexo e, sobretudo, da herança 
genética. É totalmente involuntário e imprevisível. Nenhum pai pode saber ou determinar com qual 
temperamento seu filho nascerá. O temperamento precisa ser lapidado, aperfeiçoado, por meio da 
disciplina e educação na infância, por meio da prática e doutrinação religiosa; das motivações da vida, 
visando gerar no indivíduo um bom caráter.  
Caráter – Conjunto das características morais de uma pessoa. Deriva do grego charaxo, que quer 
dizer gravar. Então o caráter se refere àquilo que foi gravado na nossa mente e assimilado no 
comportamento, por influência da família, de amigos, líderes religiosos etc. É válido dizermos que 
os fatores ambientais (convivência com os pais, a cultura e as realidades da vida), agem sobre o 
temperamento, influindo na formação do caráter.  
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I. O CARÁTER HUMANO 
 

LIÇÃO Síntese do tópico I: O caráter cristão está fundamentado no Decálogo [Dez mandamentos], na 
mensagem ética dos profetas, nos ensinos de Jesus e nas doutrinas epistolares. Essas normas revelam a 
vontade de Deus para a vida moral do homem. 
 
Palavra-chave: Caráter: Conjunto das qualidades de uma pessoa que determina sua conduta em 
relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. 
 
1. DEFINIÇÃO 
 
CARÁTER 
• No Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis é definido como: 
— Honradez: Homem de caráter. Pl: caracteres (é). Caracteres adquiridos, Biol: caracteres somáticos 
adquiridos pelo indivíduo sob a ação de fatores ambientais e que não se tornam hereditários como 
acreditava Lamarck. C. específico, Biol: caráter que distingue uma espécie de outra ou de todas as 
outras espécies do mesmo gênero. 
 

• Etimologia da palavra no Dicionário Houaiss: 
—gr. kharaktêr,êros 'o que grava, sinal gravado, marca, traço particular do rosto, natureza particular de 
alguém, marca de estilo', através do lat. charácter,éris, aproximativamente com os mesmos sentidos e 
cuja f. prevalece na transmissão do cultismo para as línguas modernas de cultura; ver caracter-; f.hist. 
sXIV carautala, sXV carater, sXV carautolla 'sinal gravado', sXVII caracter 'cunho, traço 
característico' 
Sinônimos 
ver sinonímia de índole 
 
• Se buscarmos no dicionário Aurélio, encontraremos a seguinte definição: 
— “Os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo, um 
povo”. Pois bem; podemos concluir que caráter é a soma das qualidades e dos hábitos de um 
indivíduo, que podem ser detectados a partir das suas ações e reações.  
A bíblia diz que o ensinamento aplicado num indivíduo a partir da sua infância gera conseqüências na 
sua fase adulta:11 “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não 
se desviará dele” 
—— Aí está a importância de incutirmos em nossas crianças o caráter de Cristo, ou seja, ensiná-las, 
desde cedo, as boas qualidades e os bons e produtivos hábitos, de forma que o resultado venha na 
forma de bons procedimentos e decisões. 
 
• O portal da Família traz a definição: 
Caráter é a aquisição de hábitos bons e virtudes, que possibilitam a criança a implementar as decisões 
positivas e corretas, escolhidas pela inteligência. Queremos formar crianças que queiram ser amigas, 
queiram estudar, queiram falar a verdade, ou seja, queiram fazer o bem. 
—— Crianças de caráter são mais equilibradas e felizes, porque têm força de vontade para se 
superarem e vencerem frustrações e problemas. A educação do caráter é também a melhor prevenção 
contra drogas.  
Inteligência + Caráter = Felicidade  
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• Conforme o comentador, nossa relação com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo é 
determinada pelo caráter  
 

Aspectos do caráter 
Positivo Negativo 
Santo Iníquo 
Justo Injusto 
Honesto Desonesto 
Submisso Rebelde 
Humilde Soberbo 
Verdadeiro Mentiroso 
 
• O caráter define quem somos no dia-a-dia (ninguém pode enganar a todos o tempo todo) 
o i  Um porquinho criado limpinho se revela no dia em que se ver diante de uma poça de lama 
o i  Um leão domesticado pode ser fatal no momento que seu instinto primário aflorar 

� Vários “acidentes” mortais em circos e com domadores demonstram os riscos de se lidar com 
feras aparentemente “domesticadas” 

o i  Um lobo vestido de ovelha em algum momento mostrará suas garras  
� i  Ananias e Safira, Judas, fariseus, o jovem rico, os que acharam duro o discurso de Jesus e o 
abandonaram (Jo 6.66,67) — mostraram quem realmente eram diante de oportunidades e 
confrontos com sua hipocrisia  

• O caráter descreve nosso estado moral 
• O caráter mostra o que nos diferencia dos demais irmãos 
 

Pv 11.17 O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. 
BLH: Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando 
 

Pv 20.7 A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. 
BLH:  O Deus Eterno deu aos seres humanos inteligência e consciência; ninguém pode se esconder de si 
mesmo. 

 
PP Quantos crentes que estavam conosco abandonaram a fé para satisfazer seus interesses?  
 
2. ASPECTO BÍBLICO-TEOLÓGICO DO CARÁTER 
 

2Tm 3.16  Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, 
para instruir em justiça, 
BLH: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, 
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 

 
• No Juízo do Trono Branco nenhum pecador poderá alegar inocência por ter ignorado todas as 
verdades explícitas na Carta de Deus aos homens – a Bíblia Sagrada 
o O Decálogo e demais princípios legais do Antigo Testamento serviram de base para legislações de 
vários países 

o As advertências dos profetas também se constituem uma fonte de verdades que visavam mudar o 
caráter do povo obstinado 

o Os ensinos revolucionários do Senhor, que ampliaram o alcance do Decálogo na conduta cotidiana 
(amar os inimigos, cobiçar uma mulher, chamar o irmão de “louco”, etc.)  
� i  O ser humano mantém seu mau-caráter dentro do princípio egoísta de agradar a si mesmo e 
não a Deus 

� i  Hoje ainda tropeçamos no princípio simples de “amar a Deus acima de tudo e ao próximo 
como a nós mesmos”. 
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� No juízo Deus há de mostrar o exemplo do caráter daqueles que usaram seu livre-
arbítrio para servi-lO 
⇒ i  Enoque, trasladado ao céu por sua intimidade com Deus (num tempo não menos 

decadente) 
⇒ i  José, alçado ao posto de governador do mundo, por sua fidelidade (após resistir à 

facilidade de iniciar a vida sexual mais cedo) 
⇒ i  Elias fez proezas em nome do Senhor (Tiago lembra que ele era apenas um homem 

como qualquer um de nós, não era supercrente triunfalista) 
♥ i  Daniel — lapidação do caráter pelo propósito de não se contaminar com as iguarias 

do rei),  
♥ i  Abraão — caráter repaginado após “desconfiança” na promessa divina de um 

herdeiro na velhice, ao ceder à sugestão da mulher, que tem conseqüências até hoje 
no Oriente Médio),  

♥ i  Moisés — escola do bom caráter no deserto 
♥ i  Jacó — caráter mudados e moldados na dura escola da vida  
♥ i  Davi — restauração do caráter por meio do doloroso aprendizado ao colher os 

frutos amargos de um ato reprovável de adultério, assassinato, mentira...)  
♥ i  São Paulo — reconhecimento da soberania de Deus, após o zelo de caráter 

desvirtuado em que imaginava agradar a Deus utilizando-se de violência contra os 
cristãos primitivos 

♥ i  Pedro — caráter — temperamento e personalidade — problemáticos curados pelo 
Senhor Jesus na praia 

* Professores podem citar outros exemplos 
 
o i  Os Salmos 1, 15, 103, 119, entre outros, são ricos apontam para uma conduta ilibada e a 
valorização dos mandamentos e preceitos divinos (Salmos 15, por exemplo expressa o modelo 
de caráter daqueles que podem herdar o céu — “quem faz isto nunca será abalado”, v.5b) 

 
PP Por que, apesar de ser um manual à vida feliz e ao caminho do bom caráter a Bíblia é tão 
pouco lida por crentes? 
 
3. O TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO NO CARÁTER DO HOMEM 
 

Provérbios 4.18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia 
perfeito. 

 
• Quando entregamos nossa vida ao Senhor, passamos a ser novas criaturas (2Co 5.17), mas o velho 
homem egoísta e de mau-caráter continua sendo uma realidade, sob controle (Rm 6.6, Ef 4.22, Cl 
3.9) 
o É necessário vigilância e disciplina permanentes, visando o aperfeiçoamento do caráter cristão 

 

2Co 3.18  Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos 
transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 
BLH: Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai 
ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o 
Espírito. 

 
• Não podemos regredir na obra que Ele iniciou em nós no dia da nossa conversão 
  
1 João 3.2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas 
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos. 
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• Pedro afirma que a única maneira de não nos perdermos é crescendo — como diz o corinho: 
“Sempre melhorando, sempre melhorando...” 

 

2Pe 3.18a antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
BLH: Porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 
DL A única explicação para a existência de tantos desviados (dizem que são duas vezes ou mais o 
número de crentes em comunhão) é o abandono da vigilância, da disciplina diária na oração, jejuns, 
freqüência ao templo e comunhão com os irmãos (se perdemos o interesse na nossa comunidade 
arranjaremos outros amigos fora dela)  
— Mas o Espírito Santo está pronto a ajudar a criatura a se erguer na Presença de Deus 
—— Esta manhã é um momento propício para renovar nosso propósito com Deus! 
 
 

 
1. O que é caráter? 
R.: Conjunto de qualidades boas ou más de um indivíduo que determina sua conduta em 
relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. 
 
2. Cite três preceitos bíblicos que tratam do caráter do homem? 
R.: O Decálogo (Êx 20), a mensagem ética dos profetas (Is 10.1,2; Hc 2), e os ensinos de 
Jesus (Mt 5-7). 
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II. CARÁTER DOENTIO 
 
 

• Diante de tanta corrupção no Congresso, irregularidades nos governos, injustiça no Judiciário, 
violência por todo lado, desagregação da família, falta de amor e toda sorte de tragédias, 
concluímos que o caráter doentio ou mau-caráter predomina entre os seres humanos 
o Uma das barbaridades mais recentes ocorreu nesta semana e foi cometida por uma mãe mau-
caráter contra um indefeso recém-nascido. O G1 noticiou assim: 
� i  Que tipo de caráter possui um presidente de Congresso que trai a mulher, paga as contas da 
amante com dinheiro de uma empreiteira e apresenta uma defesa “furada”? [essa é a regra geral 
entre os políticos. Na França ter amante é símbolo de virtude para os políticos!] 

� i  Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um bueiro, no início da manhã desta quinta-
feira (5 de julho), em Paulínia, a 126 km de São Paulo. A criança foi abandonada na Rodovia 
José Lousano, perto do sambódromo da cidade.  A estrada liga Paulínia ao município 
de Sumaré, na região de Campinas, a 95 km da capital. Descoberto por guardas municipais, o 
bebê foi levado a um pronto-socorro. A Guarda Municipal informou que o estado de saúde do 
bebê é estável. Ainda não foi divulgado o sexo da criança.  

� i  O crime praticado por jovens universitários de classe média contra uma doméstica que estava 
num ponto de ônibus na madrugada de sábado (23 de julho) revela o caráter doentio de uma 
juventude criada sem limites e que contam com a conivência dos pais e até do colunista 
anticristão de Veja, André Petry (que alega que nenhum pai de jovens criminosos pode deixar de 
se preocupar com o que eles viverão nas cadeias brasileiras)  

 

1Tm 4.2 pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, 
BLH: Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência 
está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. 

* Professores podem citar outros exemplos e textos bíblicos 
 
LIÇÃO Síntese do tópico — O caráter doentio é caracterizado pela insensibilidade moral, 
permissividade, mentira, malícia, concupiscência, cobiça e ambição. 
 
1. INSENSIBILIDADE MORAL 
 

• A natureza humana decaída (“homem natural”, “corpo do pecado”, “velho homem”, “velho 
Adão”, “crente carnal”, etc.) não tem estímulo algum para pensar “nas coisas que são de cima e não 
nas que são da terra”, Cl 3.2. 
o i  Para muitos, orar é sempre uma atividade cansativa – melhor ir à festa, churrasco, lazeres, etc. 
o i  Mesmo muitos projetos visando o “crescimento da obra” não passam de iniciativas egoístas de 
gente que pensou a estratégia para só depois ir “orar para Deus confirmar” 

o i  É mais fácil buscar as “outras coisas” e planejar só priorizar o reino de Deus depois de recebê-las 
o i  Conforme o relato do pastor R. Kent Hughes (citado no auxílio bibliográfico) boa parte dos 
crentes (de membros a pastores) se comporta como os ímpios 
� Falsificam o IR — Cometem plágio/colam — Copiam programas de computador 
ilegalmente —Roubam o tempo — Dizem aos outros o que estes gostariam de ouvir — Só 
obedecem regras e leis que lhes aprazem — consomem drogas lícitas em hotéis 

 
PP Quem nunca comprou um CD ou DVD pirata? – façamos um propósito hoje de andar como o 
Senhor Jesus 
 

Ef. 4.20 Mas vós não aprendestes assim a Cristo, 
BLH: Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. 
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2. PERMISSIVIDADE 
 

• Permissivismo é tendência à permissividade; conjunto de atitudes consideradas excessivamente 
tolerantes ou permissivas (Houaiss) 
o Permissividade é permitir em nossas vidas algo que sabemos que está errado (iniqüidade). É ser 
tolerante com algo que sabemos não agradar a Deus. 

o i  O sacerdote Eli foi permissivo com seus filhos Ofni e Finéias e colheu conseqüências amargas 
dessa omissão (1Sa 3.10-13) 

o i  No Apocalipse Deus reprova a permissividade de Tiatira para com Jezabel (2.18ss) 
� Quando somos tolerantes e nos acostumamos com nossos pecados começamos a dar mau 
exemplo. Ai então começamos a tolerar o pecado não só em nossas vidas, mas também na dos 
outros irmãos, pois se você o condena, condena a si mesmo. 

� Nos moldamos à sociedade decadente, deixamos de ser sal e luz. 
 
3. MENTIRA 
 

João 8.44 Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai; ele foi homicida desde o 
princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele; quando ele profere mentira, fala do que lhe 
é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 
BLH: Vocês são filhos do Diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi 
assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o Diabo mente, está 
apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. 
 

• Por esse texto, deduzimos que a mentira é “filha do diabo”. Ele usou-a para trazer a desgraça à raça 
humana no Éden 
o Atentemos para isto: A base da infelicidade e toda miséria humana é a mentira 
o Só o conhecimento da Verdade divina pode libertar o ser humano de tudo quanto o impede de 
estar em pé diante de Deus e apto a morar no céu 

 
4. MALÍCIA 
 

Salmos 34.21 A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. 

 
• A malícia é um pecado que mancha o bom caráter cristão. 
o Palavras que se transformam em calúnias, mentiras, desprezo, destruição de reputação, falsas 
acusações, falar mal dos outros (irmãos, pastor, colegas, parentes) a pretexto de “orar”  

o Muitos têm semeado a maldade por meio da língua e colherão amargos frutos por essa atitude 
ímpia 
� A igreja será palco de fofocas e manipulações do joio, virgens loucas, mornos até o dia do 
arrebatamento 
� i  Certo pastor conseguiu diminuir e quase acabar com as fofocas em sua igreja. Como? Ao 

chegar alguém com a denúncia contra um irmão ou irmã, ele convidava o denunciante a 
juntos dobrarem os joelhos por determinadas horas para que Deus mudasse o comportamento 
do denunciado. Resultado: fofoqueiros pensavam duas vezes ao agir. 

� i  O pregador chileno Dario Sallas dizia que o “linguarudo” deveria ser pendurado pela 
língua 

� i  Win Malgo, fundador da Obra Missionária Chamada da Meia-Noite, afirmava que assim 
como os EUA e URSS não brigavam diretamente na época da Guerra Fria, mas por meio dos 
países testas-de-ferro (Vietnã, Cuba, Coréia do Norte, etc.) Satanás também tem nas igrejas 
seus testas-de-ferro que promovem a discórdia entre os irmãos  

 

Ef 4.31 Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. 

* Professores podem citar outros exemplos e textos bíblicos 
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5. CONCUPISCÊNCIA 
 

O texto de 1 João 2.15-16, na Bíblia Viva diz: 
 

Deixem de amar esse mundo e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas mostram 
que realmente não amam a Deus; porque todas as coisas que mundanas, esses maus desejos — a 
loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vices e o orgulho que resulta da riqueza e do 
prestígio — não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso” 
 

• Uma pesquisa da Rede Globo sobre o público de novelas das 8, constatou que as pessoas querem ver 
sacanagem na tela da televisão (concupiscência dos olhos), nada de personagens bonzinhos e 
certinhos. Querem maldade.  
o i  Sobre o autor Manoel Carlos, que promove, entre outros temas, o homossexualismo em suas 
novelas, o colunista de Veja ReinaldoAzevedo escreveu: As novelas de Manoel Carlos são um 
mal à sociedade. Sob o pretexto de realismo, só têm feito banalizar a violência, constestando 
os valores morais de nossa sociedade, fundamento da verdadeira paz. (26 fev. 2007 restrito a 
assinantes) 

• i  A internet, pior que a televisão, se transformou no maior celeiro de pornografia multiplicando em 
20 vezes os lucros dessa indústria 

• Os prejuízos a crianças e adolescentes foram tema de matéria do jornal The Boston Globe no ano 
passado 
o i  Especialistas não-cristãos denunciaram que o contato precoce com imagens de sexo pesado pode 
prejudicar o relacionamento normal dos garotos devido à idéia de que a mulher é um mero objeto. 

o i  A matéria cita que casamentos acabaram devido à obstinação de maridos em consumir 
pornografia horas e horas na internet (se alguém desejar receber a matéria completa peça-me pelo 
e-mail josesanmartin@uol.com.br) 
� i  Um conceito assombroso de internet é: “uma banca de jornais com milhares de livros e 
revistas pornográficas, que incentivam a adoração a Satanás, o ocultismo, Nova Era, ensinam 
fazer bombas, como conseguir armas, com uma placa bem em frente dizendo: ‘Entrada grátis 
para pessoas de qualquer idade. Fique à vontade e leve tudo quanto quiser’”  
� Pensemos nisso em relação à formação do caráter de nossos filhos, sobrinhos, filhos de 

amigos, crianças, adolescentes e jovens da igreja expostos à depravação da internet! 
 
DL Na verdade, a pesquisa da Globo (citada por Manoel Carlos em entrevista à revista Veja) só 
confirma a verdade bíblica de 1Jo 2.15-16. As emissoras de TV, a internet, as revistas 
pornográficas dão aos consumidores o que eles desejam: a concupiscência dos olhos, para 
saciararem seu desejo desenfreado pelo sexo, fama, riquezas. E corromperem cada dia mais seu 
caráter.  
 
6. COBIÇA 
 

• A cobiça é um tema dos mandamentos do decálogo em Exodo 20.17 que é reforçado pelo Senhor 
Jesus no Novo Testamento. Sempre será condenável aos olhos de Deus. 

 

“Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, 
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo”. 
 

• Deus dá vida com abundância para aqueles que crêem através da fé em Jesus, por esta razão não há 
razão para cobiçar algo que não lhe pertence, seja de quem for: 

 

Rm-7.7 Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela 
lei; porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás. 

 
7. AMBIÇÃO 
 

Pv 16.5 Abominação é para o Senhor todo altivo de coração; ainda que ele junte mão à mão, não ficará 
impune. BLH: O Eterno detesta todos os orgulhosos; eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. 
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• Não há nenhum problema em termos ambição, seja profissional, política, ministerial, etc. O 
problema com a ambição está no fato das pessoas colocarem o coração nas coisas que sonham para 
si. 
o O comentador cita “o desejo incontrolável de obter bens materiais ou posições” 

� i  Aqui em Cuiabá um terceiro suplente de vereador pelo PT, Nicássio Barbosa, mandou matar 
seu colega de partido, Sivaldo Campos. O problema é que os executores falharam, apesar de 
balear a vítima na cabeça. Todos foram pegos e julgados e condenados. Sivaldo perdeu a 
capacidade de falar e terá de receber acompanhamento médico pelo resto da vida. 

� i  Um homem muito rico ficou incomodado com a afirmação de um pregador que disse que 
ninguém era dono de nada. Para tanto perguntou ao auditório: “O que serão nossas riquezas 
daqui a 100 anos?”. Indignado por ter muitos bens, o homem procurou o pregador e quis saber: 
“quer dizer que eu não possuo nada?”. O pregador apenas respondeu: “me responda daqui há 
100!”  

 
 

 
3. Cite duas qualidades de um caráter doentio? 
R.: Insensibilidade moral e caráter permissivo. 
 
4. O que faz o homem malicioso? 
R.: O malicioso pensa e fala o pior acerca dos outros e vê maldade em tudo (Sl 10.7; Lc 
11.39). 
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III. COMO PRESERVAR O VERDADEIRO CARÁTER 
 

LIÇÃO Síntese do tópico — O caráter cristão é preservado mediante a comunhão do crente com o 
Espírito Santo, pelo conhecimento da Palavra de Deus e uma vida cristã disciplinada. 
 

1. MANTER-SE EM COMUNHÃO COM O ESPÍRITO 
 

Gálatas 5.16 Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 
 

DL Não podemos ser um “Benny Hinn na vida”, que supervaloriza o Espírito Santo em 
detrimento das outras duas Pessoas da Trindade (ele prega o triteísmo – algo como as pessoas da 
Trindade serem independentes e autônomas). Mas temos de desenvolver uma comunhão com 
essa Terceira Pessoa que o Senhor Jesus prometeu e enviou para nos guiar em TODA verdade. 
Seu fruto — amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, etc. — são um auxílio e tanto na 
lapidação permanente do nosso caráter) 
 
Vejamos alguns textos das Escrituras que demonstram a importância de andarmos no Espírito: 
Jo 14:26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que vos tenho dito.  
Sl 51:11 Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. 

Mt 12:32 Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar 

contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no futuro.  

Lc 11:13 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o 

Espírito Santo àqueles que pedirem? 

Lc 12:12 pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer.  

At 15:28 Pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias:  

Rm 14:17 Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo,  

1Co 6:19 Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não 

sois de vós mesmos;  

Ef 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.  
2Pe 1:21 Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram 

movidos pelo Espírito Santo.  

Jd 1:20 Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo,  
 
2. CONHECER A PALAVRA DE DEUS 
 

• Analfabetismo bíblico [indiferença à leitura e meditação bíblica] é a tragédia dos nossos dias 
• Nossa estagnação como denominação já era apontada pelos relatórios  
 

Os 4.6 o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. [em seguida, advertência contra os 
lideres:] Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio; visto que te 
esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.  

 
• Desde a mais tenra idade devemos instruir as crianças na Palavra de Deus, pois isso fará toda 
diferença no desenvolvimento e preservação do bom caráter de Cristo em suas vidas. 
o Nascemos abertos a aprender, absorver tudo quanto nos é transmitido pelos pais, parentes, na 
escola, amizades, trabalho, comunidades, leituras, filmes, etc. 
� Se tivemos a bênção de ter convivido num lar sadio, cristão, nossos problemas de caráter estarão 
em boa parte resolvidos  
� i  Eu sou fruto do esforço de uma mãe preocupada em proporcionar a instrução bíblica aos 

OITO filhos. Todos os domingos ela nos levava à EBD. Sou grato a Deus e a ela por esse 
escudo, essa proteção que me acompanha ao longo dos meus dias! Pais, salvem seus filhos 
desta geração corrompida e perversa por meio do contato com a Palavra de Deus! 

 
3. DISCIPLINA 
• Nada é de graça — ninguém pode ser o que não se esforçou ou se submeteu a ser pela disciplina 
• Ninguém pode dar o que não aprendeu, estudou, leu, ouviu, exercitou 
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o Um bom músico é aquele que se treina no instrumento por horas e horas de disciplina e a renúncia 
a lazeres e outras atividades extras 

o Uma boa aula de Escola Dominical exige do professor disciplina, dedicação, deixar de lado horas 
de lazer (muitas EBDs estão fracassadas por falta de dedicação da liderança e professores 
medíocres) 

o Uma boa saúde depende de disciplina nas refeições (muitos são obesos por comerem 
desenfreadamente) 

o Um bom aluno é dedicado nos estudos (geralmente são os que chegam à universidade) 
o Um profissional de sucesso está sempre atento às novas estratégias, e tendências do seu ramo de 
negócios (faz cursos, recicla-se em encontros anuais, assina uma revista especializada, etc.) 

o Uma pessoa saudável exercita-se regularmente (40% das dores que as pessoas queixam estão 
ligadas à falta de exercícios físicos!) 

• Enquanto o corpo envelhece, nossa alma deve se aperfeiçoar cada vez mais para o encontro 
com o seu criador e Senhor, mas isso exige disciplina constante (para que mais serve esta vida 
que é comparada com um vapor ou a flor do campo que nasce e perece rapidamente?) 
o Um crente de caráter exemplar é alguém em permanente vigilância, meditação na palavra de dia e 
de noite (Salmos 1) desenvolvimento de intimidade com Deus, vivência de suas próprias 
experiências e descobertas da vontade divina 
� i  Somos desafiados a nos despojar do velho homem diariamente. Ele está pronto a aflorar em 
qualquer momento e levar-nos à vida velha. Se uma pessoa após um dia de trabalho toma banho 
e despe-se das roupas impregnadas de suor, poeira e outras sujeiras, jamais voltaria a usá-las 
antes de serem lavadas. Mas um crente que foi redimido do pecado e continua praticando as 
mesmas obras reprováveis é como um mendigo escravizado pelo diabo que nunca se asseia e 
troca de roupa. Diante dos narizes de Deus — tal qual Sodoma e Gomorra — exala o mau 
cheiro da iniqüidade.  

 

PP Por que há tantos dentro da Igreja que ainda não descobriram a beleza do Senhor Jesus, sua 
glória e majestade? Entra e sai ano permanecem na mesma vida vazia? 
Por que há tantos crentes nominais, que não fazem qualquer diferença no reino de Deus e que 
permanecem com escamas nos olhos? 
At 9.18a Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista...  

Resposta pessoal: Falta de disciplina na oração, jejum, estudo bíblico, freqüência à EBD, 
submissão à liderança, etc. 
 
  

 
5. Como o crente pode manter a integridade do caráter cristão? 
R.: Mediante a comunhão com o Espírito, pelo conhecimento da vida cristã disciplinada. 
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CONCLUSÃO 
 
• A verdadeira conversão é o início de uma nova vida, o divisor de águas entre o exercício do mau 
para o bom caráter aperfeiçoado paulatinamente pelo Espírito Santo na vida do novo crente. 
o As palavras-chave da vida cristã devem ser, entre outras, desenvolvimento, crescimento, 
melhoramento, progresso, “coisas novas”, “novidade de vida”, crescimento, avanço, melhoria e 
todos os seus sinônimos 

  
Efésios 4.17,28,29 Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os 
outros gentios, na vaidade do seu pensamento 28Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, 
fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. 29 Não saia da vossa 
boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, 
para que beneficie aos que a ouvem. 

* Professores podem citar outros exemplos e textos bíblicos 
 
Boa aula! 
 
Prof. José San Martín Caminã Neto 
jornalista, radialista, estudante de Teologia ensinador cristão 
Orem por nós. Somos aprendizes, sempre carentes de criticas, sugestões, estímulo...
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Legendas:  
 
i  Ilustração — RI Referência Importante  — DL Dedução Lógica — PP Pergunta pertinente 
 
Caixa com versículo: 
 
1No 5.19 Nonono nonono nonono nonono nononon ono nono nono nono n. 
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