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—19— 
VIDAS DE INTEGRIDADE 

 
“Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o SENHOR, 
deixando de orar por vós; antes, vos ensinarei o caminho bom e 
direito” (1 Samuel 12:23). 

 
Oração por Vidas de Integridade: 
 

Manter uma Consciência Boa (1Timóteo 1:5). 
Aprender a Permanecer Sozinho (2 Pedro 1:3). 
Buscar Permanecer Puro na Mente e no Corpo (1 Pedro 2:11). 
Evidenciar um Coração de Servo (Marcos 10:44-45). 
Não Ser Amargo nas Provações (Efésios 4:31-32). 
 

 
NA MINHA METADE DE SÉCULO DE VIDA na terra, a mais forte tentação 
para comprometer a minha integridade pessoal veio no verão de 1979. Eu 
vou compartilhar esse relato porque eu quero estimular cada um de vocês, 
pais, a orar pela pureza e integridade de seus filhos! 
 

Pouco antes dos meus pais enviarem-me para trabalhar na Europa 
Oriental como um mensageiro bíblico, a minha mãe colocou em minhas 
mãos uma Bíblia de bolso especial onde ela tinha escrito alguma coisa. 
Juntamente com a Bíblia, ela adicionou esta admoestação: “Lembre-se o que 
eu sempre tenho dito para você desde que era um garotinho. Eu estou 
orando por você e Deus está vigiando – fuja do pecado”. Com essas 
palavras, eu fui outra vez trabalhar por 10 semanas transportando centenas 
de Bíblias através de um labirinto de guardas da fronteira, investigadores, 
estradas secundárias escuras e enroscadas, e uma imensa batalha espiritual.  

 
Aquele foi um verão incrível! Nós conseguirmos distribuir mais de 25.000 

Bíblias para as mãos trêmulas de incontáveis líderes de igrejas caseiras, 
pastores, estudantes e evangelistas por toda a Europa Ocidental – que 
naquela época estava sob o “punho de ferro” da União Soviética, feito de 
muros de concreto, arame farpado e portões de ferro.  
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Quando o verão quase terminava, nós estávamos todos exaustos de dirigir 
continuamente através da România distribuindo em vilas que não tinham 
nada exceto caminhos e campos enlameados. Antes de nossa semana final 
na Polônia, nós tivemos um descanso curto. Alguns crentes generosos de 
Viena nos convidaram para visitá-los e renovar nossas forças. Enquanto nós 
íamos ao endereço, nós ficamos muito impressionados. Era uma vila de uns 
40 quartos num belo jardim enfileirado numa estrada sinuosa. Eles foram 
muito amáveis em convidar toda a equipe, formada por quase vinte pessoas.  

 
Após o jantar e toda a comunhão terminar, eu retornei ao meu quarto e 

encontrei uma das moças da equipe sentada em minha cama. Ele levantou 
os olhos e simplesmente disse, “É aqui que eu passarei a noite – com 
você...”. Imediatamente, eu senti tanto uma incrivelmente forte tentação 
como também uma esmagadora reação a tal pecado.   

 
Eu entrei no quarto, agarrei a minha mochila e, literalmente, fugi. Eu 

dormi num quarto com dois outros companheiros de minha equipe, e nunca 
vi aquela garota outra vez. Quando eu cheguei em casa, duas semanas 
depois, minha mãe perguntou-me o que tinha acontecido na viagem. Eu 
descobri que ela tinha se levantado no meio da noite e orado por mim até o 
amanhecer – quase precisamente na mesma hora em que eu fui confrontado 
por aquela tentação. 

 
Até hoje, eu estou convencido de que aquela noite de oração de minha 

mãe, e a escolha que eu fiz, moldou cada pedaço de bênção em meu 
casamento, lar e ministério. Como resultado, me deu uma consciência 
vitalícia do poder espantoso da tentação – e um desejo para fugir da luxúria 
em qualquer forma. Amado, as nossas orações causam impacto – mais do 
que nós podemos perceber! 

 
Deus quer fazer alguma coisa grande em e através de cada um de nós 

através da oração! Pois quando os pais oram, Deus ouve e responde. Nós 
podemos ver os resultados disto em nossas orações? Nós podemos ver 
nossos filhos fazendo qualquer coisa de magnitude eterna? Nós podemos ver 
Deus deslanchando em suas vidas? Sim! Se nós continuarmos em oração e 
reconhecendo que sem Cristo nós não podemos fazer nada (João 15:5). 
Jesus deu-nos um maravilhoso desafio para orar quando Ele disse:  

 
“Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e 
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a 
quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de 
peixe uma cobra?Ou, se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se 
vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 
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mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?” 
(Lucas 11:9-13). 

 
Nesta passagem, nós aprendemos o quão importante é continuar pedindo, 

continuar buscando, continuar batendo. Nós devemos perseverar em oração 
e nunca desistirmos. Deus quer que nós estejamos “com toda oração e 
súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda 
perseverança e súplica por todos os santos” (Efésios 6:18). Mas pelo que 
nós devemos orar especificamente por nós filhos? Nós devemos orar para 
que eles tomem posse da vida eterna, e para vermos realidade em sua vida 
espiritual, integridade em suas vidas pessoais e estabilidade em seus 
relacionamentos. No último capítulo, nós aprendemos como orar por 
realidade na vida espiritual de nossos filhos. Agora vamos considerar pelo 
que orar quanto à integridade de suas vidas pessoais. 

 

 
Ore Por Integridade 

 
Integridade é uma vida sem hipocrisia. É caminhar no temor de Deus à vista 
dos outros, e quando se é visto apenas por Deus. A Bíblia fala 
freqüentemente do sistema colocado por nosso Criador dentro de cada um 
de nós e que monitora a nossa integridade. Este monitor é chamado de 
consciência.  

 
A nossa consciência é um sistema de advertência inato – muito parecido 

com um sensor de altitude de um avião. Por exemplo, cerca de 10 anos 
atrás, um aeroplano colidiu em alta velocidade nas montanhas dos Andes na 
América do Sul. A razão da colisão foi uma falha em tirar a fita adesiva do 
sensor após remover o gelo das asas do aeroplano. (A fita protege o sensor 
de ser destruído pelo spray de descongelação). Quando o piloto esqueceu de 
tirar a fita do sensor, este ficou imobilizado e não pôde alertar ao piloto do 
perigo adiante. Muitas pessoas, como aquele piloto, vivem com uma fita em 
seus sensores e seus sistemas automáticos de advertência se tornam 
imobilizados. E é por isso que tantos colidem em montanhas devastadoras 
de pecado – eles nunca a vêem se aproximando! Mas isso não está de 
acordo com o plano perfeito de Deus para nós.  

 
A nossa consciência é um dom de Deus – uma parte espiritual de nossa 

humanidade para advertir-nos de “parar” antes de cegamente colidirmos 
com o pecado. Ela faz parte de nosso ser, uma parte do ser feito à imagem 
de Deus, uma habilidade inata de perceber o certo e o errado. (Até mesmo 
os pagãos mais incivilizados têm uma consciência). Nós necessitamos 
entender que a consciência não é uma revelação. Deus não se revela através 
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dela. Ela não é Deus falando de verdade – é uma parte de nós como seres 
humanos e, portanto, é tanto falível quanto propensa ao dano. Uma 
consciência pode ser diminuída, endurecida e até mesmo cauterizada, de 
forma que se torne incapaz de funcionar. Uma consciência plenamente 
funcional e sensível é essencial se nós e nossos filhos seremos 
caracterizados como pessoas que têm integridade. Portanto, essa é a 
primeira coisa pela qual nós deveríamos orar. 
 

 
1. ORE PARA QUE ELES MANTENHAM UMA BOA CONSCIÊNCIA 

 
“Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de 
coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia” (1 Timóteo 
1:5). 

 
Manter uma boa consciência é parte essencial da integridade.  Cinco textos 
bíblicos, em particular, podem auxiliar o nosso entendimento deste 
relacionamento: 

 
Deus age através de nossa consciência. “Porquanto o teu coração se 

enterneceu, e te humilhaste perante Deus...” (2 Crônicas 34:27). 
 

No Antigo Testamento, a consciência é chamada de coração. O versículo 
acima mostra a consciência – o coração – em ação; a consciência estava 
enternecida e responsiva. Como você sabe, a consciência se parece com 
uma janela de vidro. Uma janela limpa deixa a luz entrar de maneira que 
nós podemos ver melhor o que nós estamos fazendo em nossas atividades 
diárias. Contudo, se nós permitimos que sujeira e imundície se acumulem ao 
longo dos anos, a sua luz ficará mais e mais ofuscada, até que nós já não 
podemos ver claramente e, provavelmente, tropeçaremos ou cairemos.   

 
2 Crônicas 34:27 é um bom lugar para escrever os nomes de seus 

familiares e orar, “Senhor, mantenha os seus corações enternecidos. 
Mantenha-os humildes diante de Ti. Ajude-os a sempre deixarem a Tua luz 
brilhar claramente através de suas vidas de maneira que suas consciências 
não se tornem nubladas com os escombros e tranqueiras de pecado”.  

 
Amado, nós necessitamos orar fielmente por uma cerca de proteção ao 

redor de nossos filhos, para que eles nunca se tornem cauterizados – tendo 
um coração endurecido para com Deus e para com os outros – mas que eles 
permanecem sensíveis e ternos para com Deus. 
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Nós devemos manter nossa consciência limpa e clara. “Cria em 
mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito 
inabalável” (Salmos 51:10). 

 
Assim que o profeta Natã confrontou a Davi sobre o seu pecado, o rei se 

arrependeu e pediu a Deus para dar-lhe uma consciência pura, de maneira 
que ele pudesse voltar a andar com o Senhor. Se ela não for 
cuidadosamente mantida e examinada, uma consciência pode facilmente se 
tornar impura.  

 
Nós devemos orar regularmente por nós mesmos e nossos filhos: 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus 
pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo 
caminho eterno” (Salmos 139:23-24).  

 
Nós moramos no interior às margens país de um riacho, mas eu o chamo 

de “rio”. Para mim, é um rio porque tem castores nele, todos os tipos de 
flora e fauna, animais e insetos daninhos, e tudo mais que é comum em 
rios. As criaturas desse “rio” regularmente rastejam até o nosso quintal. Um 
dia, nós encontramos um gambá que parecia doente se escondendo por ali.  
Bem, aquele monstro teve a coragem de morrer debaixo de nossa varanda. 
O que acontece depois que algo morre? Começa a feder. E assim eu tive que 
procurar para descobrir de onde aquele cheiro terrível estava vindo, de 
forma que eu pudesse removê-lo prontamente. Assim é o pecado.   
 

Em Salmos 139:23-24, Davi está pedindo a Deus para sondar qualquer 
coisa em sua vida que está sujando seus relacionamentos. Ele quer saber o 
que Deus não quer em sua vida. Veja que a nossa consciência nos implora 
para fazermos o que é certo, e impede-nos de fazer o que nós cremos que é 
errado. É por isso que Deus nos dá um sensor. Se nós seguirmos a nossa 
consciência por obedecermos ao que Deus diz, ela nos elogia e traz 
tranqüilidade e autoconfiança. Mas se formos contra ela, nossa consciência 
nos condenará. Ela despertará sentimentos de apreensão, medo, desgraça, 
tormenta e penitencia. No versículo 23, Davi está dizendo basicamente ao 
Senhor, “Minha consciência está me incomodando e eu não sei por que. Que 
gambá tem se enfiado debaixo da minha varanda de minha vida e está 
tornando este relacionamento fétido? Eu quero me livrar dele!” Da mesma 
maneira que eu coloquei uma pá debaixo da varanda para tirar aquele 
gambá morto, e levei o cadáver para o lugar de onde ele veio, assim 
também Davi está dizendo, “Volte para o lugar de onde você veio seu 
pecado monstruoso!” E então Ele pediu a Deus que lhe desse um coração – 
um começo cheirando a novo – para guiá-lo no caminho eterno.   
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Cuidar da consciência é algo para a vida toda. “Por isso, também me 
esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens” (Atos 
24:16). 
 

Esta foi a constante oração de Paulo. De fato, Paulo fala sobre a 
consciência 23 das 30 vezes mencionadas no Novo Testamento56. Em Atos 
24, ele deu seu testemunho de como ele foi capaz de servir ao Senhor de 
maneira tão grandiosa. Ele basicamente disse, “Eu sempre me esforço para 
manter os ‘sensores’ destapados e as ‘clarabóias’ limpas, de maneira que eu 
não danifique a minha sensibilidade. Eu quero uma consciência sem ofensa 
para com Deus e outros porque eu quero ser um homem de integridade – 
alguém que é responsivo à Palavra de Deus”. 

 
Apenas a Palavra de Deus pode proteger a nossa consciência. 

“Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça 
da justiça” (Efésios 6:14). 

 
Paulo diz que o caminho para ser uma pessoa íntegra – alguém cuja 

consciência é limpa e sem ofensa para com Deus e outros – é cingindo-se 
apertadamente com a verdade da Escritura. Quando um soldado romano dos 
tempos do Novo Testamento apertava o seu cinto pouco antes do combate, 
era porque ele tinha que arrumar a sua túnica e apertar o cinturão por cima 
dela de maneira que ele não se emaranhasse com eles. O cinto também 
guardava a espada, que é um símbolo da Espada do Espírito (v. 17). Paulo 
está dizendo que uma consciência deve ser treinada e restringida e guiada 
pela Palavra de Deus. Uma consciência deve ser purificada regularmente 
pela Palavra de Deus: ela deve ser preenchida, calibrada e constantemente 
re-orientada por Sua Palavra. 

 
Nós podemos ter uma consciência limpa se nós quisermos uma. A oferta 

de Deus é para todos nós. Isso começa por ir a Cristo. Jesus disse que se a 
Ele nos achegarmos, Ele nos dará um novo coração, uma nova consciência. 
Se você não tem uma consciência limpa, a primeira coisa que você pode 
perguntar a si mesmo é: Eu sou salvo? Eu sou verdadeiramente nascido de 
novo? Se você vive pela fé, onde quer que seja que você tenha entristecido 
e extinguido o Espírito de Deus por se tornar impuro, Ele lhe perdoará e 
purificará. Já não haverá uma consciência culpada, e você terá a alegria da 
purificação e do perdão. 

 
Oração de Exemplo: Pai que estás no Céu, eu te agradeço pelo 
testemunho de John sobre como seus pais oraram fielmente por ele, e que 
Tu ouviste e respondeste as suas orações. Esse é um encorajamento para 

                                                 
56 Nota do Tradutor: De acordo com a versão usada apelo autor. 
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que orar persistentemente por meus próprios filhos e nunca desistir. Eu 
oro para que Tu me ajudes a manter a minha própria consciência pura, de 
forma que eu seja cheio de integridade, e possa levar meus filhos a 
fazerem o mesmo. Dá-lhes corações sensíveis, ó Senhor. Que nos 
possamos como uma família sempre nos esforçar para manter as nossas 
consciências sem ofensa para Contigo e para com os outros. 

 
2. ORE PARA QUE ELES APRENDAM A PERMANECER SOZINHOS 

 
“Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do 
rei...” (Daniel 1:8). 

 
Nós devemos orar para vermos nossos filhos aprenderem a permanecer 
sozinhos tendo a convicção de que seu caráter é mais importante do que 
popularidade ou prazer. Um dos exemplos mais poderosos na Escritura de 
um jovem que ousou permanecer sozinho é registrado no Livro de Daniel. 
Daniel era da linhagem real, da linhagem de Davi, e vivia em Jerusalém com 
a família real quando Nabucodonosor derrubou os muros e levou a família 
real para o cativeiro. Ele tomou os melhores dentre eles como seus servos, 
vendeu outros como escravos, e matou o restante. Os pais de Daniel 
provavelmente haviam sido escravizados ou estavam mortos quando ele se 
encontrou sozinho naquele lugar longínquo, reluzente e glamoroso como Las 
Vegas. Mas Daniel não queria transgredir contra o Deus a quem Ele amava, 
então Ele propôs em seu coração que ele não se contaminaria com a comida 
e o vinho do rei, ou qualquer outra sedução. Portanto, Ele pediu para ser 
excluído de tais indulgências. 

 
Daniel estava basicamente dizendo, “O templo de acordo com o qual eu 

vivi em Jerusalém, a adoração na qual eu participei e a Palavra de Deus que 
eu ouvi, eu não vou ser só um espectador disto. Eu escolho abraçar isto 
pessoalmente”. E assim ele provou que ele tinha integridade pessoal para 
permanecer sozinho. A integridade pessoal também tende a polir os amigos. 
Sadraque, Mesaque e Abede-nego tinham estado observando Daniel, e eles 
concordaram com ele acerca de Deus. Quando lhes disseram que eles 
deveriam se prostrar diante de outro deus ou enfrentar a fornalha ardente, 
eles corajosamente disseram ao rei, “Ó Nabucodonosor, quanto a isto não 
necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer 
livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. 
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem 
adoraremos a imagem de ouro que levantaste” (Daniel 3:16-18).  

 
Permanecer sozinho significa isto: “Nós não serviremos a outros deuses, 

não importa o que aconteça”. Quando nossos filhos vão para a escola, 
acampamento, excursões de classe, passar a noite com amigos, trabalhar, 
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ou ganhar a vida por si mesmos, nós devemos orar para que eles 
permaneçam sozinhos, dizendo, “Eu não servirei aos deuses do prazer, 
conveniência, promiscuidade, popularidade ou práticas de comércio que não 
são éticas. Eu chamarei o pecado de pecado, assim como Deus o faz. Como 
Seu representante, eu escolho ser honesto em tudo o que eu fizer, onde 
quer que eu esteja”. 

 
Como nós fazemos isso acontecer? A coisa mais poderosa que nós 

podemos fazer por nossos filhos é orar versículos em favor deles. Lembre-
se: escreva os nomes de seus entes queridos nos versículos que você quer 
orar por eles, tais como 2 Pedro 1:13: “Visto como, pelo seu divino poder, 
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo 
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e 
virtude”. Que promessa preciosa! Você já meditou no fato de que Deus já 
tem nos dado os recursos espirituais necessários para ter e manter uma 
consciência limpa – um coração sensível para com Ele? Por seu poder, Ele 
tem nos dado a habilidade de permanecermos sozinhos, a despeito das 
tentações ao nosso redor. Esta é a essência da integridade pessoal. 

 
Oração de Exemplo: Senhor, eu oro para que dês aos meus filhos todas 
as coisas que conduzem à vida e a piedade. Eu oro para que eles 
escolham propor em seus corações que não se contaminarão, não se 
prostrarão diante de outros deuses. Eu oro para que eles não adorem aos 
ídolos do prazer, conveniência, promiscuidade, popularidade ou práticas 
de comércio que não sejam éticas. Ajude-os a amarem ter uma 
consciência limpa, sem ofensa para Contigo e com os outros!  
 

3. ORE PARA QUE ELES BUSQUEM PERMANECER  
PUROS NA MENTE E NO CORPO 

 
“Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis 
anteriormente na vossa ignorância; pelo contrário, segundo é santo 
aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo 
o vosso procedimento, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou 
santo... Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a 
vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma” (1 
Pedro 1:14-16; 2.11). 

 
Nós devemos orar para vermos nossos filhos buscando permanecer puros 

tanto na mente quanto no corpo. Isso é que é desafio! Os filhos de hoje são 
regularmente bombardeados com um mundo eletrônico cheio de imagens, 
música e jogos malignos. Nem sequer os livros e brinquedos estão isentos 
disso. Alguém comentando certa vez sobre os perigos de apenas uma de 
nossas mídias, disse algo assim: “A nossa sociedade americana é muito, 



 

Julho de 2006   FCP  Página 304 
 

constante e comprometidamente, descuidada com a mídia; o lixo é 
amontoado em lixo e o estranho fica comum. Isso tem nos deixado 
moralmente exaustos e sem discernimento”. 

 
Levando em conta isto, nós devemos estar constantemente em alerta 

para salvaguardar as mentes de nossos filhos. Lembre-se: aquilo em que 
eles pensam mais é o que eles se tornarão (Provérbios 23:7a). 

 
• Nós temos que ajudá-los a reconhecer os enganos das filosofias e 

tradições de homens que são de acordo com princípios mundanos e 
não de acordo com Cristo (Colossenses 2:8). Quando exemplos claros 
surgem, devemos apontar e explicar os erros que estão sendo 
ensinados. 

 
• Nós devemos ensiná-los sobre como levar “cativo todo pensamento à 

obediência de Cristo” (veja Colossenses 10:3-5). Nós mostramos para 
eles, quando eles tiverem medo, que eles têm que escolher dizer não 
ao medo e dizer em voz alta ao Senhor, “eu confiarei em ti acima dos 
meus temores”. O mesmo é verdade quanto à raiva – “eu darei a 
minha ferida a ti e não mais a segurarei”. O mesmo é verdade quanto 
à luxúria: “Deus, liberte-me, eu abandono este desejo”. E assim por 
diante – isto é vital para treinar e lhes dá prática. Nesta mesma linha 
de pensamento, Romanos 12:2 é um bom versículo de oração: “E não 
vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus”. 

 
 

Como Nós Podemos Encorajar  
A Modéstia Bíblica? 

 
Nós temos um grande dia chegando. Note estas palavras em 2 Coríntios 

5:10: “Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de 
Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por 
meio do corpo”. Se você pensa sobre isso, qual será escolhida como a 
principal atividade do seu corpo em seu tempo de vida?  

 
• Comer? Uma hora a cada dia é apenas 4% de sua vida. 
• Dormir? Até mesmo dormindo 8 horas por dia nós apenas chegamos a 

33% da vida.  
• Trabalhar ou estudar? As 40 horas por semana somam apenas 24% da 

vida. 
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• Não, há alguma coisa que você escolherá fazer em todas as suas horas 
acordado para quase tudo em sua vida – usar roupas. Sim, cada dia 
você escolherá aquilo que vestirá o seu corpo. 

 
No sentido mais literal, cada um de nós será examinado por Deus pelo 

que nós fazemos com o nosso corpo. O uso de roupas – de que tipo, o 
quanto é modesto, e assim por diante – será uma parte importante daquilo 
que prestaremos contas a Deus. Você e eu prestaremos contas a Deus sobre 
as escolhas que nós fazemos ao obedecer aos Seus mandamentos quanto ao 
que usaremos para cobrir os nossos corpos de uma maneira que O agradará. 

 
Quando eu falava diante de jovens em algumas das melhores escolas e 

faculdades cristãs pela América, eu amava desafiá-los sobre a meta de 
nossas vidas – permanecer diante do trono de Cristo e ouvir o Seu “Muito 
bem”. 

 
Enquanto eu descrevo para eles aquele maravilhoso momento, 

permanecendo com os redimidos de todas as eras ao redor do trono, eu faço 
uma pausa... E brevemente lembro-lhes de como nós nos apresentaremos 
naquele momento. 

 
Quando Deus nos prepara para um evento maravilhoso como este de 

permanecer diante Dele, dos santos anjos e de todos os santos – com o que 
Ele nos vestiria? Este é um pensamento sério e sensato. 

 
Veja, Deus inventou as vestes. Isso foi idéia Dele. Ele tem muito a dizer 

sobre o que nós vestiremos ali – e sobre o que nós devemos vestir agora! 
 
Com isso em mente, você se juntará a mim em um estudo sobre o 

vestuário, a modéstia bíblica e como influencia a geração vivendo na maior 
era do mal desde os dias de Noé? Vamos começar nosso estudo no céu! 

 
Nossas Vestes Devem Refletir O Que É Usado No Céu. Toda vez que 

nós vemos alguém no céu ou se aproximando da presença de Deus, como é 
a aparência deles? O que os caracteriza? 

 
• Veja O Que Jesus Veste. “E, no meio dos candeeiros, um semelhante 

a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com 
uma cinta de ouro” (Apocalipse 1:13).  

 
• Veja O Que Nós Vestiremos. “Depois destas coisas, vi, e eis grande 

multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos 
de vestiduras brancas, com palmas nas mãos” (Apocalipse 7:9). 
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• Veja O Que Vestem Os Representantes Especiais de Deus. 

“Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, 
vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas” (Lucas 
16:5). 

 
• Veja O Que Deus Espera Que Nós Vistamos – Justiça. “Regozijar-

me-ei muito no SENHOR, a minha alma se alegra no meu Deus; porque 
me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de 
justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se 
enfeita com as suas jóias” (Isaías 61:10).  

 
• Veja O Que Deus Nos Oferece Para Vestir – Cristo. “Vai alta a 

noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e 
revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno 
dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não 
em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e 
nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências” 
(Romanos 13:12-14). 

 
Para quê as túnicas de Cristo e dos anjos apontam? Santidade. As vestes 

de Cristo eram as de um sacerdote. Ele é nosso Grande Sumo Sacerdote – e 
nós devemos ser santos em tudo o que nós fazemos. A ênfase sobre túnicas 
nestes versículos não significam que nós necessitamos usar túnicas – 
significa que nós precisamos pensar sobre nós mesmos como Deus nos vê 
agora, e como nós seremos: sacerdotes de nosso Santo Deus. Veja como 
Pedro e Paulo aplica estas verdades: 

 
• “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 

propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (1 
Pedro 2:9). 

 
• “Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não 

toqueis em coisas impuras; e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós 
sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, 
pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, 
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no 
temor de Deus” (2 Coríntios 6:17 a 7:1). 

 
Você está agindo, pensando e se vestindo como sendo parte do santo 

sacerdócio de Deus? Nós vemos nestes versículos que Deus tem um forte 
desejo de que nós caminhemos diante Dele em santidade a cada dia – tanto 
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por dentro quanto por fora. Esse desejo que Deus tem para nós se estende a 
tudo com o que nós devemos parecer neste exato momento. 

 
A Modéstia Bíblica começa quando os pais e filhos querem apresentar cada 

parte de seus corpos como um sacrifício vivo – santo e agradável a Deus 
(Romanos 12:1). 

 
Visto que vida modesta freqüentemente é refletida em nossas vestes, o 

que as Escrituras apresentam como o guarda-roupa que nós devemos 
vestir? Na Bíblia, nós vemos roupas que refletem três princípios eternos de 
Deus para Seus filhos: 

 
 
Nossa roupa foi inventada por Deus para cobrir os nossos corpos. 

“Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os 
vestiu” (Gênesis 3:21).  

 
Nós devemos orar para vermos nossos filhos entenderem que no Jardim 

do Éden Deus introduziu as vestes como uma cobertura para Suas criaturas. 
Antes da Queda, Adão e Eva não sentiam nenhuma vergonha de sua nudez 
(Gênesis 2:25). Contudo, após a Queda, eles ficaram envergonhados e 
desejaram que seus corpos fossem cobertos; assim eles costuraram folhas 
de figueira para se vestirem (Gênesis 3:7). Por causa do coração humano 
caído e sensual, Deus diz, “Não permita que por uma falta de modéstia você 
se torne uma imagem ímpia no coração de uma pessoa má”. Tome cuidado: 
“Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os 
instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos!” (2 Pedro 2:14, 
NVI). 

 
Nossa roupa deve impedir a confusão. “A mulher não usará roupas de 

homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o SENHOR, o seu 
Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede” (Deuteronômio 22:5, 
NVI). Nós vivemos em um mundo andrógino (papéis embaçados de 
macho/fêmea) – nós devemos claramente sermos masculinos como homens 
e femininos como mulheres. Esta é a vontade de Deus. 

 
Nossa roupa pode ser bela ou sensual. “O sábio conquista a cidade 

dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam” (Provérbios 31:22, 
NVI). “A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia 
de astúcia no coração” (Provérbios 7:10, NVI). Cada escolha que nós 
fazemos sobre o que usar ou reflete o nosso Deus de ordem e beleza ou o 
deus deste mundo (Satanás) e sua marca registrada, que é a cobiça. 
Lembra-se das palavras de Paulo na Galeria das Lindas Mulheres do Novo 
Testamento? Deus enfatiza a beleza do caráter invisível, a carne exibe o 
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corpo, e Deus embeleza o espírito! 1 Ti9móteo 2:9: “Da mesma forma, 
quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, 
não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas 
caras” (1 Timóteo 2:9, NVI). 

 
Nossa Roupa Deve Ajudar-nos a Evitar o Pecado de Maneira Que 

Nós Nunca Brinquemos Com a Misericórdia de Deus. Provérbios 7:13-
14: “Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em 
casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus 
votos” (NVI). Não há temor de Deus, da conseqüência futura, ou da 
destruição presente das suas ações. Gálatas 6:7-8 nos adverte: “Não vos 
enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso 
também ceifará. 8  Porque o que semeia para a sua própria carne da carne 
colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida 
eterna”. 

 
Nossa roupa deve ajuda-nos a evitar que sejamos manipuladores 

em nossas metas. Provérbios 7:21-23: “Seduziu-o com as suas muitas 
palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a 
segue, como o boi que vai ao matadouro; como o cervo que corre para a 
rede, até que a flecha lhe atravesse o coração; como a ave que se apressa 
para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida”. Uma mulher ímpia é 
dirigida pelo ego e quer as coisas do seu jeito. Uma mulher formosa veste a 
beleza celestial da autoridade de Deus sobre a sua vida. “Seja sobre nós a 
graça do Senhor, nosso Deus; confirma sobre nós as obras das nossas 
mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos” (Salmos 90:17). “Ao 
contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num 
espírito dócil e tranqüilo, o que é de grande valor para Deus” (1 Pedro 3:4, 
NVI). 

 
Nossa roupa não deve ser ostentosa. “Cuidado com os mestres da lei. 

Eles fazem questão de andar com roupas especiais, e gostam muito de 
receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas 
sinagogas e os lugares de honra nos banquetes” (Lucas 20:46, NVI). 
Cuidado com as roupas que são projetadas para mostrar você. O orgulho é 
difícil de resistir, e Deus o odeia. 

 
Nossa roupa deve mostrar separação do mundo. “E não vos 

conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus” (Romanos 12:2).  

 
Quais são as características das “sereias” ou das modelos da moda deste 

mundo? Roupas apertadas, acentuando o corpo, forma justa, e mostrando o 
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corpo. Botões abertos, decotes generosos, fendas bem colocadas, shorts 
curtos e saias curtas que atraem os olhos para seguirem as linhas e curvas 
de um modo sensual. Esse é o modelo que o mundo colocou diante de nós. 
Deus diz, “Não permita que este modelo se torne o padrão para você 
seguir”.  

 
• “Quando entrares na terra que o SENHOR, teu Deus, te der, não 

aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos” 
(Deuteronômio 18:9). 

 
• “Assim diz o SENHOR: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos 

espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se 
atemorizam” (Jeremias 10:2). 

 
• “Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não 

toqueis em coisas impuras; e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós 
sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, 
pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, 
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no 
temor de Deus” (2 Coríntios 6:17 a 7:1). 

 
Nossa roupa reflete a Cristo. “Andemos dignamente, como em pleno 

dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em 
contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada 
disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências” (Romanos 
13:13-14). Enquanto você se veste a cada dia, faça uma escolha consciente 
de pensar sobre de quem é o corpo que você está vestindo. Lembre-se: nós 
pertencemos a Ele! 
 

Nossa roupa deve cobrir o templo de Deus. “Acaso, não sabeis que o 
vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes 
da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” (2 Coríntios 6:19). Nós 
devemos orar para vermos nossos filhos entenderem que no Novo 
Testamento Deus espera que as vestes seja um reflexo de Sua justiça e de 
nossa modéstia como Seu templo! Por causa da Queda, nós devemos estar 
de aguarda o tempo todo. A carne quer se levantar! 

 
Nossa roupa deve refletir que Deus Possui os Nossos corpos. 

“Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso 
corpo” (1 Coríntios 6:20). Nós devemos usar a Palavra de Deus para explicar 
isso, de maneira que nós filhos entendam que no Antigo Testamento Deus 
regulamentou que as vestes fosse um testemunho de Seu direito de posse. 
Seu direito de posse inclui a proibição de tatuagens e outras modificações no 
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corpo. “Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em 
si mesmos. Eu sou o SENHOR” (Levítico 19:28, NVI).  

 
Nossa roupa não deve encorajar a concupiscência da carne. Deus 

nunca quer que nossas vestes sejam sensuais: “Da mesma forma, quero que 
as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se 
adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras” 
(1 Timóteo 2:9, NVI).  

 
Nossa roupa não deve prejudicar a nossa santidade. “A beleza de 

vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias 
de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, 
beleza demonstrada num espírito dócil e tranqüilo, o que é de grande valor 
para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas 
mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se 
sujeitavam cada uma a seu marido” (1 Pedro 3:3-5, NVI). Tiago nos adverte 
igualmente: “Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus 
Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. 
Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e 
roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas” (Tiago 
2:1-2). A verdadeira beleza flui de dentro. Seu caráter deve ser refletido no 
que você veste – e é assim quer você reconheça ou não! 

 
Nossa roupa deve demonstrar humildade. “Por isso mesmo, vós, 

reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude; com a 
virtude, o conhecimento” (1 Pedro 5:5).  

 
• Muitos do povo de Deus na Jerusalém antiga nem sequer sabiam (ou 

talvez se importassem) que Deus observava o que eles vestiam. 
Tragicamente, parece que os crentes de hoje têm se esquecido de “o 
Deus que vê”. “O SENHOR diz: "Por causa da arrogância das mulheres 
de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, 
desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus 
calcanhares, o SENHOR rapará a cabeça das mulheres de Sião; o 
SENHOR porá a descoberto as suas vergonhas". Naquele dia o Senhor 
arrancará os enfeites delas: as pulseiras, as testeiras e os colares; os 
pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as 
correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos; os 
anéis e os enfeites para o nariz; as roupas caras, as capas, as 
mantilhas, e as bolsas; os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os 
xales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, 
em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes 
de lamento, em vez de beleza, cicatrizes” (Isaias 3:16-24, NVI). 
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Nossa roupa deve impedir a formação de quadros mentais que 
alimentam a cobiça. Por causa do coração humano caído e sensual, Deus 
disse que você não se permitisse, por uma falta de modéstia, se tornar uma 
imagem ímpia no coração de uma pessoa má! “Tendo os olhos cheios de 
adultério [literalmente, esta é a forma plural de ‘adúlteras’ – uma mente 
cheia de mulheres que são cobiçadas e se tornam as adúlteras do homem], 
nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na 
ganância. Malditos!” (2 Pedro 2:14, NVI).  

 
Nossa roupa reflete, então, onde nós estamos quanto à disciplina 

de nossa carne. Mães e pais, o que vocês estão formando? Um filho sábio 
ou um tolo? Traga a sua vida aos Raios-X da Palavra de Deus e vejam o Ele 
acha.  

 
• Você é espalhafatosa, assertiva, tempestuosa, queixosa e o centro das 

atenções? Ou você é quieta, submissa, gentil e humilde?  
• Você se veste de uma maneira que atrai um jovem a pensar no seu 

corpo e suas seduções ou em seu espírito e sua beleza?  
• Você tem um santo ódio pelo pecado ou você tem um desejo para 

observar os pecadores [na TV e filmes] enquanto eles vivem suas 
fantasias carnais? 

• Você usa tudo ao seu alcance para fazer as coisas de sua maneira? 
Você manipula através de lágrimas, aparência ou o que quer que seja 
para realizar seus fins? 

• Você é argumentativo, procura briga facilmente e luta com seus pais 
ou seus irmãos e irmãs? Ou você é pacífico, gentil e fácil de tratar?  

 
Se esses sintomas estão presentes em qualquer nível ou quantidade, e 

você não tratar com eles agora em sua juventude, o prognóstico para o 
futuro é desanimador. Um talentoso expositor escrevendo sobre esses 
versículos disse, “Nós podemos dizer com uma franqueza cirúrgica que a sua 
vida será como a de Scarlett57 – problemática, destruída e que literalmente 
O Vento Levou”.  

 
Nós devemos orar para que nós queiramos vestir nossa verdadeira roupa, 

que é refletir Jesus Cristo. Pois Deus diz, “Andemos dignamente, como em 
pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, 
não em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada 
disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências” (Romanos 
13:13-14). 

 

                                                 
57 NT: Protagonista do famoso filme E o Vento Levou, daí o trocadilho do autor. 
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Oração de Exemplo: Senhor, eu oro para que eu seja obediente e não 
deseje me conformar ao mundo – sua soberba da vida, concupiscência da 
carne e concupiscência dos olhos. Que eu sempre me vista modestamente 
e Te reflita em minha aparência e comportamento. Ó, Deus do céu, eu oro 
para Tu me ajudes a guardar a minha mente e corpo puro por amor a Ti – 
assim como por alguém com quem eu me casarei um dia.  
 
4. ORE PARA QUE ELES EVIDENCIEM UM CORAÇÃO DE SERVO. 
 
“Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de 
Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus” (1 Coríntios 4:1). 
 

Nós devemos orar para vermos nossos filhos evidenciando um coração de 
servo. Como pais, a principal meta que nós temos espiritualmente é educar 
nossos filhos para serem úteis a Deus. A utilidade para o Reino de Cristo é 
definida por uma qualidade muito preciosa – serviço. As palavras “servos” e 
“serviço” são usadas cerca de 1.000 vezes no Novo Testamento, quase uma 
vez a cada sete versículos. Isso é muito freqüente! É claro que Deus espera 
que nós sejamos servos de Cristo, sempre seguindo o Seu exemplo. 

 
Tem sido estimado pelos historiados que no tempo de Paulo havia em 

torno de 60 milhões de escravos possuídos por mestres no Império Romano. 
Portanto, os escravos e a escravidão eram temas bem conhecidos no mundo 
do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 4:1, eles sabiam o que Paulo queria 
dizer quando declarou que ele e seus companheiros queriam ser 
considerados “servos”. A palavra “servos”, no idioma original, era huperetes, 
que literalmente significa “remador inferior”. O termo comunicava uma visão 
de humildade e absoluta servilidade.  

 
“Remadores inferiores” dificilmente significa alguma coisa para nós, mas 

era um termo repulsivo para os Coríntios do primeiro século. Corinto estava 
montada no istmo que unia a península sulista ao continente da Grécia. Na 
época de Paulo, era a mais rica e mais proeminente de todas as cidades 
gregas. Uma das visões mais comuns para o povo de Corinto era a linha do 
bonde do navio que movia a embarcação por via terrestre até à margem 
oposta. Como o canal do Panamá hoje, aquele sistema de transporte por via 
terrestre estava em constante uso e ganhava dias de tempo de viagem para 
todos os que o usavam. Os barcos mais numerosos eram as galés de 
escravos, cada uma com três bancos de remos em três níveis, um acima do 
outro. Os escravos que sentavam presos aos remos das partes mais baixas 
eram chamados de “remadores inferiores58”.  
                                                 
58 Esta é uma adaptação de um artigo publicado no Discipleship Journal (Jornal de Discipulado) (Colorado Springs, 
CO: NavPress), “Você está é um Remador Inferior por Cristo?” (Número 30, Novembro de 1985). 
 



 

Julho de 2006   FCP  Página 313 
 

 
A Vida na parte mais baixa do navio: A vida dos remadores inferiores 

na parte mais baixa do navio era dura, sempre ocupada e permanente. 
Muitos morriam em serviço; as cadeias sobre seus tornozelos eram 
lembretes amargos de sua escravidão. E havia cinco aspectos de sua obra 
com os quais Paulo e seus companheiros poderiam se identificar ao se 
chamarem de “servos de Cristo”: 

 
1. Os escravos das galés tinham que remar no ritmo do capitão. 

Para manter cerca de 150 remos juntos, o capitão batia um tempo rítmico 
em um tambor e cada escravo tinha que remar com aquela batida. 

 
2. Os escravos das galés tinham que remar em conjunto. 

Freqüentemente, dois ou três remadores moviam cerca de 9 metros de 
remo. Eles rapidamente aprendiam que não podiam se apoiar no remo, um 
empurrava e outro puxava; eles tinham que trabalhar como um time. 

 
3. Os escravos das galés tinham que confiar no capitão. Nas 

profundidades escuras do barco, os escravos não tinham nenhuma idéia de 
onde eles estavam, para onde eles estavam indo ou quando eles chegariam. 
O trabalho deles era de fé total e obediência. Enquanto a batida do capitão 
acelerava cada vez mais, ele poderia sinalizar um ataque inimigo, uma 
tempestade a ser evitada, ou um horário apressado. Os escravos não 
podiam questionar o capitão; eles só podiam obedecer. 

 
4. Os escravos de galera estavam comprometidos por toda a vida. 

A viagem deles sempre era uma viagem de mão única. Os bancos úmidos e 
duros não era nenhum alívio para ossos cansados depois do trabalho de um 
dia. A falta de sol e ar fresco, combinada com as cadeias nas pernas, 
significava repetidas doenças durante o serviço; todo escravo estava atado 
ao navio com certeza mortal. E se o navio afundasse em uma tempestade ou 
em conflito, os escravos não tinham nenhuma maneira de escapar. 

 
5. Os escravos das galés não recebiam qualquer honra; apenas o 

capitão estava visível ao mundo externo. Embora houvesse dúzias de 
homens que davam as suas vidas e cada sopro para manter o andamento do 
navio, eles nunca eram vistos. Eles remavam sem parar, diariamente, 
invisível ao e sem recompensas do mundo. Se um remador inferior fosse 
visto, isso acontecia porque ele não estava fazendo o trabalho dele. 

 
Então, qual era o objetivo de Paulo em sua vida? Ser o servo de Cristo. 

Qual deveria ser o nosso objetivo pessoa? O mesmo. Nós devemos nos 
tornar, por hábito, “remadores inferiores” por nosso Capitão – Jesus Cristo! 
Conforme nós estabelecemos o exemplo de humildade e servilidade 
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absoluta, nós devemos estar orando para que nós filhos façam o mesmo. Eu 
lhe encorajo a ler 1 Coríntios 4:1 outra vez, e então coloque os nomes de 
seus familiares em sua Bíblia, e ore esse versículo por eles.  

 
Oração de Exemplo: Senhor, eu humildemente Te reconheço como o 
Capitão de minha vida. Ajude-me a remar conforme o Teu ritmo, a 
trabalharmos juntos como uma equipe, a confiar em Ti quando as nuvens 
de tempestades se reunirem, a estar comprometido com Tua liderança em 
todas as circunstâncias e dar-lhe a honra e a glória que Tu mereces com 
justiça. Faça-me um servo verdadeiro e amoroso, meu querido Jesus. E eu 
peço isto também para os meus filhos. Que nossa família Te agrade em 
todos os nossos caminhos! 
 

5. ORE PARA QUE ELES NÃO RESISTAM A DEUS OU SE TORNEM AMARGOS 

QUANDO AS PROVAÇÕES VIEREM. 
 

“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 
redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e 
blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros 
benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 
Deus, em Cristo, vos perdoou” (Efésios 4:30-32). 

 
Nós devemos orar para que nossos filhos não resistam ou se tornem 
amargos nas provações. Deus usa as provações como um de Seus 
instrumentos especiais para moldar nossas vidas à semelhança de Cristo. As 
outras duas ferramentas são a Palavra de Deus e a oração. É fácil amar a 
Palavra de Deus e oração; porém, raramente alguém amará as provações. 
Mas, se nós resistirmos aos problemas e provações da vida, e ficarmos 
irados com nossas circunstâncias ou aqueles que nos ferem, nós perderemos 
um dos maiores instrumentos que Deus usa em nossas vidas. 

 
Permanecer irado sobre a vida e recusar-se a perdoar aqueles que nos 

feriu faz uma perigosa erva daninha chamada amargura crescer, criar raízes 
e gradualmente sufocar a nossa vida. Um coração cheio de ira e hostilidade 
entristece o Espírito Santo. Quando entristecido, o Espírito de Deus não dá 
fruto em nossas vidas. Embora o Seu Espírito não possa deixar-nos (porque 
nós estamos selados até aquele dia quando Cristo retornará para levar-nos 
ao lar), nós somos esvaziados da alegria e bênção.   

 
A amargura fere mais a pessoa amarga. Pessoas amargas agem como o 

pai delas, o diabo, e ameaçam aos outros como ele as ameaça. Uma alma 
consumida pela amargura nega ao nosso Pai que está no Céu e que nos ama 
mesmo quando nós somos Seus inimigos. O caminho para sair da amargura 
é lembrar-se da cruz de Cristo. Ali o poder do pecado foi quebrado. Por 
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causa disto, a pessoa que uma vez foi amarga pode dizer confiantemente: 
Eu já não tenho que me permitir ser ferido. Eu já não preciso me vingar. Eu 
estou capacitado pela graça de Deus a ver a Sua mão até mesmo nas 
pessoas e eventos que me feriram. Aqui estão algumas maneiras simples de 
ensinar aos nossos filhos a não se tornarem amargurados. Nós devemos 
ensiná-los estas quatro verdades eternas: 

 
1. Os Adversários são colocados na vida por Deus.  Davi e seu filho, 

Salomão, reconheceram este princípio bíblico: “Deixai-o; que amaldiçoe, 
pois o SENHOR lhe ordenou” (2 Samuel 16:11). Depois, na vida do filho de 
Davi, nós vemos o registro Divino de onde os adversários realmente vieram: 
“Levantou o SENHOR contra Salomão um adversário, Hadade, o edomita; 
este era da linhagem real de Edom” (1 Reis 11:14). 

 
2. A amargura é mortal. Por esta razão, Deus nos ordenou: “Segui a 

paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, 
atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-se da 
graça de Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos 
perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados” (Hebreus 12:14-
15). 

 
3. Provações são vitais. Aqueles que respondem em humildade para 

serem corrigidos e refinados por Deus estão sendo conformados à imagem 
de Cristo: “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por 
várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, 
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que 
sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes” (Tiago 1:2-4). 

 
Este é o resultado final das provações: maturidade, inteireza, não tendo 

falta de coisa alguma de importância e valor espiritual. “Ora, o Deus de toda 
a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes 
sofrido por um pouco”, Pedro nos assegura, “ele mesmo vos há de 
aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar” (1 Pedro 5:10).59    

 
Todos nós devemos aprender o segredo de José. Ele entendeu que Deus 

está no controle, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que O 
amam:  

 
“Respondeu-lhes José: Não temais; acaso, estou eu em lugar de Deus? 
Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; porém Deus o tornou em 
bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em 

                                                 
59  John MacArthur Jr., James: The MacArthur New Testament Commentary (O Comentário do Novo Testamento de 
MacArthur) (Chicago: Moody Press, 1998), edição eletrônica. 
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vida. Não temais, pois; eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. 
Assim, os consolou e lhes falou ao coração” (Gênesis 50:19-21). 
 
Nesta passagem, José mostra a cura de Deus para a auto-piedade e 

amargura. Do ponto de vista humano, ele tinha muitas razões para ficar 
irado, ressentido e irreconciliável:  

 
• Ele foi rejeitado por seus irmãos. 
• Ele foi abusado por eles e exilado de seu próprio país. 
• Ele foi acusado falsamente de lassidão moral. 
• Ele foi injustamente aprisionado para conseguir vingança. 
• Ele foi ferido e esquecido por colegas de trabalho e empregadores, e 

amigos. 
 

Em outras palavras, de todas as formas externas, a vida de José tinha 
todas as qualidades de um desastre. Porém, José sabia que o Senhor estava 
ordenando os eventos em sua vida (Salmos 105:16-20). Ele entendia que o 
Senhor estava fazendo com que todas as coisas cooperassem para o bem 
(Romanos 8:28). Portanto, ele poderia resistir à auto-piedade. Como ele fez 
isso? 

 
• José escolheu esquecer. Ele intencionalmente esqueceu as feridas do 

passado; ele nunca as nutriu (Gênesis 41:51). 
• José escolher ser fiel. Ele propositadamente buscou a mão de Deus 

para orientá-lo e abençoá-lo (Gênesis 41:52). 
 

O testemunho de José relembra-nos que o Senhor quer que usemos o 
“matador de ervas daninhas” da amargura que Deus tem proporcionado: 
“aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o 
coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura” 
(Hebreus 10:22). 

 
Oração de Exemplo: Senhor, eu oro para que eu nunca esqueça a lição 

da vida de José de como perdoar e esquecer as ofensas contra mim. 
Examine o meu coração, ó Deus, e revele se há alguma coisa que necessita 
ser concertada. Ajude meus filhos a não se entregarem à ira e amargura 
para com os outros, mas que amem serem uma cobertura quando a ofensa 
ocorrer. Ajude-nos como uma família a termos paz e harmonia em nosso lar 
– sempre nos regozijando que Tu estás no controle dos eventos de nossas 
vidas, fazendo-os cooperar para o bem, porque nós Te amamos! 
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O Plano de Treinamento de Deus  
Para a Vida 

 
DEUS TEM TRÊS FERRAMENTAS PODEROSAS que Ele usa para moldar as 
nossas vidas – Sua Palavra, a oração e o sofrimento. A eletricidade apenas 
flui através de um condutor, então o Espírito só pode operar através dos 
meios que Deus tem providenciado. Enquanto nós lemos a Palavra e 
orarmos, nos tornamos mais como Cristo; e quanto mais nos tornamos 
como Cristo, mais o mundo não salvo se opõe a nós.  Esta diária “comunhão 
dos Seus sofrimentos” (Filipenses 3:10) dirige o crente de volta à Palavra e 
oração, de maneira que todas as três “ferramentas” cooperam para 
providenciar o poder espiritual que necessitamos para glorificar a Cristo.60 

 
Deus quer que as dificuldades nos empurrem para Ele, para nos refinar, 

nos purgar, nos edificar, e inundar as nossas vidas com bênçãos. Mas isso só 
vem quando nós respondermos corretamente a esses adversários (as 
pessoas) e a essas circunstâncias adversas que nós não esperamos. Através 
de tudo, não importa o que seja, Ele quer que nós e os nossos filhos 
exercitemos integridade em nossas vidas pessoais por: 

 
• Mantermos uma boa consciência. 
• Permanecermos sozinhos por amor a Cristo. 
• Evidenciarmos um coração de servo. 
• Não resistirmos ou nos tornarmos amargos nas provações. 

 
Nosso objetivo geral como pais é educar, nutrir e encaminhar os nossos 

filhos para agradarem ao Senhor. Atos 6:4 nos dá a chave do sucesso. Como 
o apóstolo disse, “nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra”. 
Como nós ministramos a Palavra aos nossos filhos? Nós oramos as 
Escrituras por eles – incessantemente – pois quando os pais oram, Deus 
ouve e responde.  

 
Oração de Exemplo: Querido Pai, abra o meu coração à verdade de que 

os problemas estão vindo; eles não podem ser evitados. Ajude-me a não 
correr deles; ao contrário, que eu os abrace por Tua graça como uma 
ferramenta de formação. Tu és o Aquele que levanta os adversários para 
conhecer o meu coração. Tu és Aquele que sacode meu barco e dá-me 
perdas inesperadas de maneira que eu possa fazer uma escolha – tentar 
valentemente permanecer sozinho ou ser empurrado aos Teus braços, ao 
Teu cuidado, debaixo de Tuas asas, sentindo a Tua força. Eu reconheço que 
o caminho da amargura é o caminho do ressentimento e da ira ardente para 
                                                 
60 Wiersbe, The Bible Exposition Commentary: Philippians (Comentário Expositivo da Bíblia: Filipenses) (Wheaton, 
IL: Victor Books, 1985), edição eletrônica. 
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os problemas da vida. O caminho da semelhança de Cristo é se render a Ti, 
permitir o Teu moldar, Teu refinar, Teu purificação, Teu limpar. Eu te 
agradeço porque só Tu me fazes fraco, de maneira que em Cristo eu possa 
ser gloriosamente forte. Ajude-me a abraçar esta verdade, viver por ela, e 
compartilhar isso com aqueles a quem eu amo. Ajude a cada um de nós a 
permanecermos sensíveis para Contigo e os outros, sermos caracterizados 
como uma família que é cheia de integridade em nossas vidas pessoais! Eu 
oro em o nome de Jesus.  Amém.  

 
 
 
 

QUESTÕES PARA GUIAR O ESTUDO: 
 
1. Nós devemos orar para vermos nossos filhos manterem uma boa 

consciência. Integridade é uma vida sem hipocrisia. É caminhar no 
temor de Deus enquanto se é visto pelos outros, e quando visto apenas 
por Deus. Leia Salmos 139:23-24. Como orar estes versículos é um meio 
de proteção contra permitir o que Deus não quer em sua vida – e na vida 
de sua família?  

 
Leia Salmos 51:10. Se a sua consciência tem se tornado suja, como 

você pode voltar pra estrada? Como você pode guiar a sua família 
para fazer o mesmo? 

 
 
2. Nós devemos orar para vermos nossos filhos aprendendo a 

permanecer sozinhos por terem a convicção de que seu caráter é 
mais importante do que a popularidade ou o prazer.  

 
Leia Daniel 1:8a. Através do exemplo de Daniel, você pode ver o quão 

importante é orar por esta força de convicção por seus filhos?  
 
Leia 2 Pedro 1:3. Enquanto seus filhos aprendem a permanecerem 

sozinhos, qual promessa Deus tem dado que dá esperança de 
vitória através do poder da oração persistente? 

 
3. Nós devemos orar para vermos nossos filhos buscando 

permanecerem puros tanto na mente quanto no corpo. Leia 
Colossenses 2:8. Qual advertência Deus tem dado concernente à nossa 
sociedade – que está moralmente exausta e sem discernimento?  

 
Leia 2 Coríntios 10:3-5. Como esta passagem dá esperança de vitória?  
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Leia Efésios 6:17b-18. Nomeie as duas poderosas armas que Deus tem 
providenciado para derrubar as fortalezas de Satanás.  

 
Leia Romanos 13:12-14. Use estes versículos para orar para que cada 

um de seus filhos queira que tanto a aparência interior quanto a 
exterior reflita a Jesus Cristo, Aquele que é a “verdadeira 
vestimenta” deles. 

 
4. Nós devemos orar para vermos nossos filhos evidenciando um 

coração de servo. Leia Marcos 10:44-45. Como estes versículos 
refletem em sua vida? Que fruto você vê na vida de seus filhos como um 
resultado de seu exemplo? 

 
5. Nós devemos orar para vermos nossos filhos não resistindo a 

Deus ou se tornando amargos nas provações. Leia Efésios 4:31-32. 
Qual destes versículos reflete mais como os seus filhos respondem às 
provações diárias? Se o versículo 31 é o mais verdadeiro em suas vidas, 
ore fielmente o versículo 32 por amor a eles. 

 
Nota: No fim da seção de oração da “Quinta” no Apêndice B há uma 
lista de versículos que correspondem às sugestões de oração deste 
capítulo. Esta lista providencia um conveniente lembrete pelo que 
orar por seus filhos numa base regular. 
 

  
 


