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 As 8 Qualidades do Caráter de Cristo 

 
Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que é que Ele quer que você faça 
enquanto você ainda mora nesta velha terra? Por que Deus não nos tira 
imediatamente para estarmos com Ele quando nós o aceitamos? Essas perguntas 
serão respondidas nesta unidade. Antes, porém vamos revisar o que já 
aprendemos a respeito de união com Deus, o criador dos céus e da terra. 
Responda números 1, 2 e 3 nesta lição na parte de Retenção e Reflexão. 
  

Quando uma pessoa não tem alvos em sua vida geralmente ela se frustra ou se 
deprime. Como cristãos a mesma coisa pode nos acontecer. Podemos perder 

muito tempo e ficar frustrados enquanto procuramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Se 
os nossos alvos não coincidirem com a vontade de Deus para nós, nós seremos frustrados pela 
guerra entre nossos desejos e os desejos do Espírito de Deus. Você já viu um desentendimento 
entre namorados porque os dois queriam estar juntos mais queriam participar de diferentes 
programas ao mesmo tempo? 
 

O texto de Romanos 8:29 nos fala que cada filho de Deus é predisposto ou programado para ser 
como Jesus Cristo. O propósito de Deus para cada pessoa que tem o seu Espírito é que ela se 
torne como Jesus. A pergunta, porém, é esta: como é Jesus? No restante deste estudo nós 

veremos as oito virtudes fundamentais da pessoa de Cristo como 
apresentadas em Mateus 5:3-11. Cristo garante que se nós tivermos 
estas qualidades em nossas vidas seremos felizes e abençoados. 
 
 Exercícios de Retenção e Reflexão  
 
1. Jesus disse em João 17:3 que a vida eterna é esta: _____________ 
_______________________________________________________ 
 

2. Para iniciar um relacionamento com Deus o ser humano precisa se tornar um com Ele em 
espírito. Escreva no espaço abaixo os sete fatos importantes a respeito da união de espírito: 
  
 Fato1- _____________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________ 
  
    Fato 2 - ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
 
 Fato 3 - ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
 
 Fato 4 - ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
 
 Fato 5 - ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
 
 Fato 6 - ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
 
 Fato 7 - ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
 

O propósito de 

Deus para cada 

pessoa que tem 

o seu Espírito é 

que ela se torne 

como Jesus. 

UM COM DEUS 



 
3. Quais são as três atividades que nos ajudam a desenvolvermos união de pensamento com 
Deus? 
 1) __________________________________________________ 
 2) __________________________________________________ 
 3) __________________________________________________ 
 
4. De acordo com Romanos 8:29, qual é o propósito de Deus para cada um dos seus filhos? 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. A seguir, preencha nos espaços adequados a qualidade de Cristo que Ele quer em você. Veja 
cuidadosamente o sinônimo e o antônimo (oposto) de cada característica para melhor entender a 
definição. É importante que você entenda cada qualidade espiritual antes de passar para a 
próxima. Há também textos relacionados para você fazer o seu estudo pessoal. 
 
A. Mateus 5:3_________________________________________ 

Definição:  Submissão voluntária à autoridade de Deus e àqueles que Ele colocou sobre você, 
e abnegação do EU. 
Sinônimo: obediência, humildade. 
Antônimo: desobediência e orgulho. 
Textos relacionados: Tiago 4:6-10; Romanos 13:1-10; Provérbios 21:4 e 16:18. 
 

B. Mateus 5:4_________________________________________ 
Definição: Tristeza causada pela presença do pecado; preferivelmente nós aprendemos a 
sentir essa tristeza antes do pecado ocorrer, assim, evitando o pecado. 
Sinônimo: tristeza, contrição. 
Antônimo: alegrar-se no mal. 
Textos relacionados: Salmos 51. 
 

C. Mateus 5:5_________________________________________ 
Definição: A entrega de seus direitos e posses a Deus, confiando nEle para defende-los. 
Sinônimo: serenidade, calma. 
Antônimo: preocupação. 
Textos relacionados: Salmos 37:1-11. 
 

D. Mateus 5:6 _________________________________________ 
Definição: Profundo desejo de viver de acordo com os princípios de Deus. 
Sinônimo: sensibilidade espiritual. 
Antônimo: carnalidade. 
Textos relacionados: Salmos 63. 
 

E. Mateus 5:7 _________________________________________ 
Definição: Não somente ter pena de alguém, mas agir para ajudar na necessidade. 
Sinônimo: amor em ação. 
Antônimo: vingativo, acomodado. 
Textos relacionados: Salmos 41; Tiago 2. 
 

F. Mateus 5:8 _________________________________________ 
Definição: Certeza que ninguém pode acusar você de alguma ofensa pela qual você não tenha 
pedido perdão; como também a ausência de mágoa em sua vida. 
Sinônimo: consciência pura. 
Antônimo: culpa. 
Textos relacionados: Salmos 32; Salmos 51; Mateus 6:14. 
 

G. Mateus 5:9 _________________________________________ 
Definição: A busca pela paz, união e edificação dos outros.  
Sinônimo: unificador. 
Antônimo: divisor. 
Textos relacionados: Apocalipse 12:10; Salmos 37:37; Provérbios 6:19; 1 Pedro 3:10-12 
 



 
H. Mateus 5:10 ________________________________________ 

Definição: Não se vende ao mal por preço algum; é ativo na propagação do evangelho de 
Jesus na terra (evangelizar). 
Sinônimo: incorrupto, evangelista ativo. 
Antônimo: corrupto e infrutífero na fé. 
Textos relacionados: 1 Pedro 3:9-17; 1 Pedro 4:12-19. 

 
 

Veja a seguir a lista das oito qualidades do caráter de Cristo que Deus quer em você.  Avalie cada 
qualidade em sua vida, como ela se encontra hoje. 

 
Humilde de espírito (Mateus 5:3)    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Contrição (Mateus 5:4)               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Mansidão (Mateus 5:5)               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Fome e sede de justiça (Mateus 5:6)             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Misericórdia (Mateus 5:7)               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Puro de coração (Mateus 5:8)    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pacificador (Mateus 5:9)               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Perseguido por causa de Jesus (Mateus 5:10)            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
Quais destas qualidades mais faltam em sua vida? Peça para Deus que Ele desenvolva estas 
qualidades em você. Memorize as escrituras que incentivam estas qualidades. 
 
 

União do Corpo 
Tornando-me um portador do Espírito de Deus 

 O Templo de Deus na Terra 

 
Na busca de um relacionamento mais íntimo com Deus, temos estudado união de 
espírito, de pensamento e de propósito. Nesta lição olharemos a união dos nossos 
corpos com Deus. 
  

Quando Deus perdoa e recebe uma pessoa na sua família para amá-la, Ele não se 
preocupa somente com o espírito e a alma. Ele quer a pessoa toda – o espírito, a 
alma e o corpo – união total (Marcos 12:30). Para um bom relacionamento não basta 
apenas união intelectual ou emocional. É por isso que quando um homem e uma 
mulher se amam, querem se casar. Querem união total: intelectual, emocional e 

física. Eles querem estar corporalmente perto um do outro. Certamente você já notou que quando 
pessoas se amam, gostam de andar de mãos dadas, de se tocar e de se beijar. Quando um casal 
não é assim, muitas vezes é um sinal de que o relacionamento não vai muito bem. Jesus disse 
em João 14:1-4 e João 14:23 que Ele quer estar conosco fisicamente. É por isso que Ele nos tem 
preparado um lar muito bonito e só espera o sinal do Pai para recriar o paraíso na terra onde nós 
moraremos com Ele para sempre. Deus, porém, quer que esta dedicação total comece agora, 
enquanto nesta vida. Jesus já se comprometeu corporalmente conosco para sempre. Faz parte 
do preço que Ele teve que pagar para nos amar e nos salvar. Ele teve que se unir a um corpo 
humano físico para sempre. Mesmo quando um dia estivermos com Jesus fisicamente, nosso 
relacionamento e nosso amor continuarão a se desenvolver. A vantagem naquele dia será de não 
haver pecado para atrapalhar nosso relacionamento. 
  

Leia Romanos 6:11-14. Deus nos fala que nosso corpo deve ser dado a Ele. Romanos 12:1 nos 
informa que Deus quer que nossos corpos o agradem, sirvam e honrem. Vemos também em 
Romanos 12:1 que Deus quer que nosso corpo seja dado a Ele como um sacrifício vivo. Se o 
Espírito de Deus controla nossa mente e nossa mente controla nosso corpo, então agradar a Deus 
com os nossos corpos é adoração de mais alto padrão. Deus não quer corpos maltratados nem 
mortos. Ele quer corpos vivos controlados pelo Espírito. “Não sabeis vós que vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo que está em vós, dado por Deus mesmo? ” (1 Coríntios 6:19) 



 
 
Portanto, devemos ter cuidado de como usamos e cuidamos do 
nosso corpo. Devemos evitar comida, bebida, substâncias ou 
atividades que prejudiquem o corpo ou traiam nosso amor por 
Jesus. Até nossa roupa deve ser controlada pelo princípio de que 
nosso corpo foi feito para Deus (1 Coríntios 6:13). 
 
 
Exercícios de Retenção e Reflexão 

1.Que tipo de relacionamento Deus quer com cada indivíduo? (Marcos 12:30)  
________________________________________________________________________ 

  
2.Por que Deus nos permite sofrer? (Romanos 8:17-18; 1 Pedro 4:13-14)  

________________________________________________________________________ 
 

(Perguntas 3 a 9 se baseiam em 1 Coríntios 6:12-20) 
 
3. De acordo com o verso 12, quais são os dois princípios que determinam se devemos fazer, 
pensar, comer ou beber alguma coisa? 
 1) _______________________________________________________________________ 
 2)_______________________________________________________________________

  
4. Verso 13 diz que nossos corpos foram criados para: ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5. O Espírito Santo nos deixa quando vemos um filme indecente, lemos um livro indecoroso, nos 
portamos imoralmente, ou Ele continua em nós e se entristece e às vezes se zanga porque o 
forçamos a presenciar aquele pecado? (v.15) _________________________________________ 
 
6. Deus detesta todo pecado, mas por que os pecados sexuais são perigosos? (v. 18) 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. No Velho Testamento a presença de Deus podia ser achada primeiramente no tabernáculo e 
depois no templo de Salomão. Onde podemos encontrar a presença de Deus hoje? (v.19) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8. Por que as drogas, excesso de álcool, a glutonaria, esportes de alto risco, a prostituição os 
cigarros, sol em demasia e outros excessos poderiam ser pecado? 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Como cristãos, por que não temos o direito de decidirmos por nós mesmos o que faremos ou o 
que não faremos? (v. 19-20)  
_____________________________________________________________________________ 
 

Tarefa: 

1.Tire um tempo para se examinar: seus braços; suas pernas; suas mãos; seus pés; seus olhos; 
suas orelhas; seu nariz; sua boca; cada órgão interno; cada órgão externo; sua mente; sua 
aparência; suas capacidades; seus apetites e sua fala.  Existe alguma parte de você que ainda 
não entregou ao verdadeiro dono? O que impede que você faça isto agora? (1 Coríntios 6:20) 

 
Ore, entregando cada parte do seu corpo a Deus. Faça as decisões necessárias e depois peça 
que Deus lhe dê poder e disciplina para fazer aquilo que deve ser feito. Na sua entrega você 
incluiu: 

 
  
 

Deus não mora em 

templos de pau e 

pedra, mas nas 

vidas e corpos dos 

que o amam. 



 
Os olhos? (Mateus 6:22) ______________________________ 
A boca? (Efésios 5:4,13) ______________________________ 
O sexo? (Efésios 5:3) _________________________________ 
Os ouvidos? (2 Timóteo 4:3) ___________________________ 
O estômago? (1 Coríntios 6:13) _________________________ 
A língua? (Tiago 3:1-12) ______________________________ 
A mente? (2 Coríntios 10:5; Filipenses 4:8) ________________ 
Os pés? (Provérbios 1:15-16) ___________________________ 
 

2. Leia esta semana 1 Coríntios 6:12-20. 
 
3.Medite nas passagens acima referentes às partes do seu corpo com as quais você tem maior 

dificuldade. 
 
4. Dedique seu corpo a Deus cada manhã ao se levantar. Lembre-se que você é a presença de 

Deus na terra hoje. Ande, olhe, ouça e fale como aquele que você realmente é – UM FILHO DE 
DEUS! (1 João 3:1) 

 


