
AULA DE CONCLUSÃO 
 

Temos que dar três passos: 1) estabelecer fundação sólida; 2) firmar posição, e 3) agir. 
 

1. Estabelecer fundação sólida 
Ninguém consegue agir como Daniel e seus amigos sem ter uma fundação doutrinária e espiritual sólida. Isso leva anos e 
toma tempo e esforço. Não é coisa que se improvisa no calor do momento. Então, o que precisa ser feito para isso? Aqui 
vão algumas dicas importantes: 
 

1.1 Conhecer Deus 
Não se pode amar e seguir quem não se conhece e em quem não se deposita confiança - isso é bastante claro nas 
relações amorosas e também vale para Deus. E conhece-lo envolve por exemplo: 

 Nunca perder a capacidade de nos maravilhar com Ele (sua dimensão, poder, santidade). 

 Entender seus atributos (o que faz Deus ser quem Ele é). 

 Saber que Deus não depende e nem precisa de nós - nos criou e sustenta unicamente porque nos ama: 
Nossas ideias sobre Deus não fazem a mínima diferença para Ele. Fazem, sim, diferença para nós. 
Pessoas que tem ideias terríveis sobre Deus não conseguem dormir direito, são mais suscetíveis de 
ter infartos e são intolerantes. Pessoas que têm ideias mansas sobre Deus dormem melhor, o coração 
bate tranquilo e são tolerantes... Faz tempo que, para pensar sobre Deus, eu não leio teólogos; leio os 
poetas. Pense em Deus como um oceano de vida e bondade que nos cerca...Mas o mar, cheio de vida, 
é incontrolável. Algumas pessoas têm a ilusão que é possível engarrafar Deus. Quem tem Deus 
engarrafado tem o poder. Como na estória de Aladim e a lâmpada mágica. Nesse Deus eu não acredito. 
Não tenho respeito por um Deus que se deixa engarrafar... Rubem Alves 

 

1.2 Conhecer a si mesmo 

Quem Sou Eu? 
PG 
Quem sou eu?                                      
Pra que o Deus de toda Terra 
Se preocupe com meu nome 
Se preocupe com minha dor... 
 
Eu sou como um vento passageiro 
Que aparece e vai embora    
Assim como o vapor                       
Como onda no oceano                      

 

Essa é uma pergunta que os seres humanos se fazem a milênios. E a única resposta satisfatória é: sou feito/a à 
imagem e semelhança de Deus (“imago dei”). Em mim reside o “sopro divino e isso me dá valor intrínseco.  
 
Mas também é verdade que o pecado distorce essa imagem, fazendo com que deixe de refletir plenamente a luz divina. 
E precisamos lutar para reestabelecer nossa capacidade de refletir bem a luz divina. Agora, para ter sucesso, 
precisamos nos conhecer: dificuldades, limitações, fraquezas, etc, lutando contra justificativas fáceis e o autoengano.  
 

1.3 Manter uma visão do mundo cristã 
Cosmovisão é o conjunto de princípios e pressupostos que guiam nossas vidas – é como os “óculos” através do qual 
olhamos o mundo. Ela responde a diversas perguntas, como: Quem controla tudo? Quem sou eu? O que tenho medo 
de perder? O que está errado no mundo? Qual é o remédio? 

 
Manter uma cosmovisão cristã é fundamental – por ex. as respostas cristãs para essas perguntas são: 
 Quem controla tudo?  Deus. 

 Quem sou eu? Um ser criado à imagem e semelhança de Deus. 

 O que tenho medo de perder? A salvação. 

 O que está errado no mundo? O pecado. 

 Qual é o remédio? Aceitar Jesus e buscar uma vida de integridade. 
 
Existem outras cosmovisões competindo com o cristianismo – algumas até usam princípios cristãos para se legitimar 
(“vampirizam” o cristianismo). Exemplos de cosmovisões importantes são consumismo (“sou o que tenho”) e relativismo 
(“você tem sua verdade e eu a minha”). Essas cosmovisões não se sustentam, mas precisamos estudá-las. 

 
2. Firmar posição 

2.1 Assumir compromissos 
Viver em sociedade significa seguir regras e compromissos – vivemos como se houvessem vários “contratos sociais”. 
É por isso que nos comportamos de determinadas formas, dependendo de onde estivermos ou do que formos fazer. E 
há “contratos sociais” em todas as esferas da vida.  
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Por exemplo, em família, namorados se comportem de uma forma, noivos de outra e casados de outra forma ainda. 
Em cada situação, há um tipo de compromisso e responsabilidade. Em sociedade, temos um governo legalmente 
constituído e aceito, para quem pagamos impostos, de quem recebemos determinadas ordens e assim por diante. Os 
“contratos sociais” mudam de lugar para lugar – as regras que valem no Brasil não valem na Índia. E também variam 
de uma época para outra (não nos comportamos hoje como nossos avós). 
 
Também há regras e compromissos na religião que são chamadas de votos. Por exemplo, Daniel escolheu seguir um 
estilo de vida obedecendo rigorosamente os votos da religião judaica, como não comer determinados alimentos e não 
adorar outros deuses. E isso lhe trouxe problemas. 
 
A vida cristã exige assumir votos e respeitá-los de forma constante e firme, apesar das circunstâncias. Por exemplo, 
como diz a oração do “Pai Nosso”: seja feita a vontade de Deus na terra. E serei perdoado na medida em que perdoar.  

 
2.2 Saber buscar a verdade 
Com tantas ideias competindo entre si, precisamos saber buscar a verdade. O quadrilátero de Wesley estabelece que 
devemos usar quatro crivos interdependentes e complementares: 

 Escritura: o mais importante deles e que controla os demais. 

 Razão: Deus espera que usemos nossas faculdades mentais. 

 Experiência: é o laboratório onde as ideias são testadas. 

 Tradição: ensina que nossa geração não é “dona da verdade” - somos parte de uma grande “nuvem de 
testemunhas” (Hebreus 12:1). Esse é o recurso mais contestado pelos evangélicos por causa da Reforma. 

 
O uso equilibrado desses crivos é fundamental para chegarmos a um bom resultado. Deixar de usar artificialmente (por 
preconceito, por exemplo) algum deles é um erro conhecido como “reducionismo”.  

 

2.3 Estabelecer fronteiras – viver com integridade 
Se não buscarmos a santidade, se não vivermos com integridade, nosso testemunho não faz qualquer efeito. Não basta 
dizermos que seguimos Jesus, precisamos viver aquilo que pregamos.  
 
O Colégio Episcopal da Igreja Metodista lançou uma Pastoral sobre a integridade: o princípio básico da integridade 
é a coerência (praticar aquilo que pregamos). E Deus tem que estar no lugar certo: sua vontade (expressa na Bíblia) 
fundamenta tudo. O texto de referência é Mateus 6: 24, que ensina não ser possível seguir dois senhores diferentes. 
 
Se o povo cristão não entender a importância de viver com integridade, de dar o testemunho certo, mesmo que isso 
seja difícil no mundo atual, vamos perder as próximas gerações.  

 
3. Agir  

3.1 Manter boa forma espiritual 
“Disciplinas espirituais são valiosas porque nos ajudam a fazer o que não conseguimos por 
vontade própria” Jonh Orteberg (Pastor Presbiteriano e psicólogo). 

 
Orientação de John Wesley: 1) Oração: particular, família e pública, envolvendo intercessão e ações de graças; 2) 
Leitura da Bíblia (meditação e estudo) praticando os ensinamentos; 3) Ceia; 4) Jejum; 5) Conversação cristã (fala 
sempre edificante); 6) Evangelização; e 7) Missões e ajuda ao próximo. 

 
3.2 Deixar que o mundo saiba 
Um dos nossos maiores problemas é a timidez em falar do Evangelho e dizer publicamente que somos contra isso ou 
aquilo, por medo de parecermos intolerantes, retrógrados, etc. Ficam aqui algumas perguntas: Nosso compromisso 
com Deus é real? Ou o seguimos apenas quando precisamos? O que estamos dispostos a arriscar para segui-
lo? 

 
3.3 Não perder a ternura jamais 
Nossas ações envolvem trabalho conjunto de mente (razão, decisão, etc) e coração (sentimentos, sensibilidade, etc): 
 

 MENTE 

FRACA FIRME 

CORAÇÃO TERNO Nunca falamos nada que desagrade. Ficamos tímidos. Engajamos o próximo com amor. 
DURO Nossas relações tendem a ser distorcidas por críticas e 

fofocas. 
Não temos empatia e nem 
formamos amizades. 

 
Precisamos de mente firme (decidida e compromissada) combinada com coração terno. Agora, agir assim cobra um 
preço - no diálogo de Jesus com o jovem rico (Marcos 10:17-22), o rapaz se entristeceu e desapontou com o que Jesus 

disse para ele de forma amorosa. Podemos perder amizades e atrair críticas ao agir assim. 


