
  

Caráter Cristão 

Olá, bem vindos a nossa aula sobre Caráter 
Cristão.

Hoje vamos reforçar o conceito de quais 
qualidades do caráter de um discípulo de Cristo.



  

1) A HUMILDADE: .Bem-aventurados os pobres em espírito.... (Mt 5.3)
Esta é a primeira qualidade de caráter que Jesus assinala. Os pobres em espírito são
aqueles que são conscientes que não têm nada e de que nada são. A humildade de coração é
a pedra fundamental da construção e formação do caráter. Tudo se inicia ali. Todo o
pecado começou com orgulho, o de Lúcifer, e o de Adão e Eva, e isso trouxe como
conseqüência a rebelião contra Deus. Eles quiseram ser como Deus.
A humildade é a primeira qualidade inerente a nossa condição humana. O que somos nós?
Pó da terra, nada, tudo o que temos e somos é uma dádiva, uma graça de Deus. Não há
nada em nós por nossa própria virtude. A humildade é a qualidade mais lógica, mais
natural, mais inerente e própria da natureza humana. O orgulho, a soberba, a vaidade, a
arrogância, a auto-suficiência é tolice, todavia é a característica mais sobressalente nos
homens. Como o orgulhoso se comporta? O orgulhoso despreza o seu próximo, o critica,
zomba dele. Discute, peleja, é sábio em sua própria opinião, ele não gosta de pedir perdão,
sempre crê ter a razão, não sabe perder, é muito difícil a convivência com ele. O problema
básico de nosso caráter e comportamento começa ali.
O orgulhoso fala muito e escuta pouco, é duro, inflexível, monopoliza a conversação,
exagera, mente, esconde seus defeitos, cai em hipocrisia.
Todos nós filhos de Adão, somos orgulhosos esta é a nossa natureza depois da queda. Mas
o orgulhoso pode se humilhar. E a primeira condição para se humilhar é reconhecer aquilo
que eu sou. Jesus disse: ....aquele que a si mesmo se humilha será exaltado.. O orgulhoso pode
humilhar-se e ser transformado à imagem de Jesus.



  

Vamos tentar pensar sobre o texto que lemos? 
Reflita e responda para você mesmo com toda a 

sinceridade as seguintes questões:

- Como podemos exercitar-nos na humildade?
- Você se considera orgulhoso? Em que 

áreas/situações?



  

O QUEBRANTAMENTO: .Bem-aventurados os que 
choram.... (Mt 5.4)
Não são os que choram por raiva ou por autocompaixão, mas 
por um legítimo
quebrantamento diante de Deus (ver Isaías 57.15).
Jesus afirma que os que choram serão consolados.

Responda:
- Em que situações e por quais motivos é legítimo chorar?



  

A MANSIDÃO: .Bem-aventurados os mansos.... (Mt 5.5)
A terceira qualidade é a mansidão. Jesus disse: ....aprendam de mim, pois sou manso e 
humilde
de coração.... (Mt 11.29). Ser manso é o contrário de ser rebelde. Os mansos obedecem 
com
boa disposição, com paz e alegria; são submissos, pacientes, têm domínio próprio. A
rebeldia pode ser violenta, com gritos, brigas, discussões, ou pode também ser uma
rebeldia amável e silenciosa, mas que finalmente faz sua própria vontade. Manso é 
aquele
que vive submisso a Deus, à Sua Palavra, a seus irmãos, às autoridades. Os filhos
submissos obedecem a seus pais e a esposa se sujeita ao seu marido; e todos submissos 
uns
aos outros. Aquele que é manso, também aceita com paz as adversidades e as provas da
vida.

Rense e responda:

- Quais são os mandamentos que nos ajudam a praticar a mansidão?
- O que tua esposa/esposo vê que precisa mudar no teu caráter?
- Tua esposa/esposo te considera humilde, quebrantado e manso?



  

Reflexão :

https://www.youtube.com/watch?
v=eiwWJDGOuzo



  

A JUSTIÇA: .Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.... (Mt 5.6)
Muitas vezes esta bem-aventurança não é bem interpretada. Não se refere àqueles que
exigem que outros façam justiça para com eles, mas àqueles, cujo maior desejo na vida é
serem eles mesmos justos e santos diante de Deus e dos demais. Aquele que tem fome, seu
maior desejo é comer; o que tem sede está desesperado por água. Bem-aventurado aqueles
cujo maior desejo na vida é serem justos, ou seja, serem como Jesus. Também anelam
....novos céus e nova terra, onde habita a justiça.. (2 Pe 3.13).
A justiça das nações do ocidente está baseada no direito romano. Por outro lado, a justiça
de Deus é muito superior. Algo pode ser legalmente justo, mas moralmente injusto. Por
exemplo: é justo que alguém tenha em seu patrimônio 100 casas, ainda que sejam
legalmente adquiridas, enquanto que ao seu redor há famílias que não têm sequer uma casa
para viver? Para as leis humanas pode ser justo e legal, mas segundo a justiça de Deus, não
é. É justo que alguém pague aos seus operários salários, que nem sequer chegam para
alimentar a sua família, enquanto ele ganha cifras excessivamente superiores que gasta em
luxos e desperdícios sem medida?
A verdadeira justiça é a de Deus, a qual está inseparavelmente ligada ao amor e à
misericórdia . ver Mateus 5.20; 6.1-4; 6.33; 2 Co 8.14-15; 9.9-10.

Responda :
- Quais mandamentos do sermão do monte têm a ver com a justiça:



  

Para descontrair:

https://www.youtube.com/watch?v=5I2dnPNv2zQ



  

Vamos continuar esses estudos na próxima aula!

Até lá ! 

Deus os abençoe.
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