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O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser 

exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem, por si 

mesmo, entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a 

Deus. 

 

SUMÁRIO 

 

1 MUDANÇA INTERIOR .............................................................................................................. 2 

2 MUDANÇA EXTERIOR ............................................................................................................. 3 

3 O SENHOR DO INTERIOR E DO EXTERIOR ............................................................................. 4 

4 CRISTO NO CORAÇÃO............................................................................................................. 4 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ...................................................................................................... 5 

 

 

http://www.francisney.com.br/
http://www.francisney.com.br/


O INTERIOR E O EXTERIOR                                                                                                                                      2 de 6 

Ser fingido, por exemplo, é algo imperdoável entre adolescentes e jovens 

em algumas culturas. Durante o estabelecimento e desenvolvimento das relações 

sociais, comprometer padrões de autenticidade é praticamente um pecado. 

No passado, em algumas culturas, os jovens costumavam tingir o cabelo com 

cores brilhantes. A novidade tinha o objetivo de chocar as pessoas. Os que 

aderiam à moda eram considerados diferentes do padrão da sociedade. Mas eles se 

uniam para impor sua identidade e, assim, acabavam influenciando a cultura 

majoritária. Depois de algum tempo, as diferenças deixavam de existir, e a 

capacidade de causar impacto nas pessoas desaparecia. Então surgia uma outra 

geração criando outra coisa que causasse impacto. 

Ninguém chega ao texto das Escrituras com a mente vazia. Todo leitor e 

estudante da Bíblia chega a ela com uma história específica e experiência 

pessoal que inevitavelmente impactam o processo de interpretação. Até 

mesmo os discípulos tinham suas ideias particulares de quem era o Messias e o 

que Ele devia fazer, com base nas expectativas daquele tempo. Suas fortes 

convicções impediram uma compreensão mais clara do texto bíblico, o que explica 

por que tantas vezes eles compreenderam de maneira equivocada Jesus e os 

eventos que envolviam Sua vida, morte e ressurreição. 

O que é autêntico e verdadeiro? 

 

1 MUDANÇA INTERIOR 

 

O lugar da autenticidade é o coração, o lado de dentro daquilo que somos. 

Provérbios 4:23 diz: “De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, 

porque dele procedem as fontes da vida” (NAA). Essa é uma área muito subjetiva 

que as ciências exatas e as sociais desejam evitar. Mas, o mundo religioso conhece 

muito bem. Questões sobre verdade, autenticidade, realidade e moralidade 

residem no coração humano, ou seja, na parte racional do nosso 

cérebro/mente. Os problemas da humanidade como superpopulação, corrupção 

política, terrorismo global, fome mundial e desastre ambiental, procedem das 

ambições e mazelas do coração. 

Por essa razão, Cristo despreza a religião que intenta mudar o exterior e 

protege os vícios do coração! “Enganoso é o coração, mais do que todas as 

coisas, e desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?” (Jr 17:9, ARA). A justiça 
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dos fariseus procurava somente ser externa. A justiça de Cristo vai além disso (ver 

Mt 5:20). Ele falou de questões internas específicas: conflitos (Mt 5:21-26), lascívia 

(Mt 5:27-32), falsidade (Mt 5:33-37), vingança (Mt 5:38-42) e ódio (Mt 5:43-48). As 

repreensões de Cristo ao formalismo religioso e à religião somente de aparência se 

encontram em Mateus 6:1 a 18 e 23:13 a 30.  

As ideologias políticas e filosofias humanas não podem mudar o coração, 

embora possam mudar o comportamento exterior das pessoas. As instituições, 

incluindo até mesmo a igreja e a religião, não podem mudar o coração, embora 

possam mudar o comportamento humano. Nós também não podemos mudar o 

coração. Somente o Espírito de Deus pode nos transformar de dentro para fora.  

A Bíblia foi escrita em línguas muito antigas: hebraico, aramaico e grego 

koiné. A maioria da população mundial hoje não fala nem lê essas línguas antigas. 

Por isso, a Bíblia precisou ser traduzida para diferentes idiomas. Toda tradução 

sempre envolve algum tipo de interpretação. Algumas palavras de um idioma 

não têm equivalente exato em outro. A arte e a habilidade de cuidadosamente 

traduzir e interpretar textos é chamada de “hermenêutica”.  

“Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de 

vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o Meu Espírito em 

vocês e os levarei a agirem segundo os Meus decretos e a obedecerem fielmente às 

Minhas leis” (Ez 36:26, 27). 

 

2 MUDANÇA EXTERIOR 

 

As mudanças que Deus realiza em cada ser humano que aceita a salvação 

oferecida por Cristo se manifestam em seu exterior. O arrependimento e a 

transformação do coração nos tornam novas criaturas. O povo de Israel, muitas 

vezes, honrou a Deus de maneira artificial e mecânica. Em seus rituais e práticas 

religiosas não havia verdadeiro temor no coração. Cristo abominou esse 

comportamento hipócrita. 

Em vez de ritos religiosos vazios, Deus deseja uma adoração autêntica, do 

coração. Podemos cair se concentrarmos no interior sem nos importar com as 

atitudes e ações exteriores. 
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Uma vez que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de drogas e 

narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo, devemos nos abster deles. Devemos 

adotar um regime alimentar o mais saudável possível. 

Deus fez todos nós a partir de um só. Embora sejamos culturalmente muito 

diferentes, de acordo com a Bíblia, há um elo comum que une todas as pessoas, 

apesar de suas diferenças culturais, e isso porque Deus é o Criador de toda a 

humanidade.  

“Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, 

mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique 

impura” (Mc 7:15, NTLH). 

 

3 O SENHOR DO INTERIOR E DO EXTERIOR 

 

Para sermos reconhecidos como cristãos autênticos nosso interior e 

exterior devem estar em harmonia. O coração deve inspirar e nutrir as 

manifestações externas da vida espiritual. Isso é algo que nenhuma ciência ou 

poder na Terra pode realizar. 

O pecado afeta toda a nossa existência. Ele também afeta nossa capacidade 

de interpretar as Escrituras. Nossa mente e pensamentos se corromperam pelo 

pecado e, portanto, fecharam-se à verdade de Deus. 

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já 

passaram; eis que surgiram coisas novas! Tudo isso provém de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 

ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em 

conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação” (2Co 

5:16-19). 

 

4 CRISTO NO CORAÇÃO 

 

"Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para 

nós. Em tudo o que faz, Ele tem em vista o bem-estar dos Seus filhos. [Cristo] 

tem coisas incomparavelmente melhores para oferecer do que aquilo que estão por 
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si mesmos buscando. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça 

para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. […]. 

“É um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento dos Seus filhos. 

Todo o Céu está interessado na felicidade do ser humano. O que Deus pede é que 

sejam evitadas as concessões que podem trazer sofrimento e decepções, e 

podem fechar a porta da felicidade e do Céu. O Redentor do mundo aceita as 

pessoas como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. 

De fato, se somos um povo do “Livro”, que deseja viver unicamente pela 

Bíblia, e não temos outras fontes autorizativas como a tradição, os credos nem a 

autoridade de ensino da igreja para interpretar a Bíblia para nós, então a 

hermenêutica correta das Escrituras é muito importante, pois temos somente a 

Bíblia para nos dizer em que devemos crer e como devemos viver. A interpretação 

das Escrituras é um assunto vital à saúde teológica e missiológica da igreja. Sem 

uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina e no 

ensino. 

“É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Mas nada disso tem 

valor se ficar apenas no desejo. […] 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) E onde a ciência consegue se aventurar, os ideólogos criaram mundos 

imaginários e propuseram alternativas e variações hipotéticas da verdade. 

(____) Todo leitor e estudante da Bíblia chega a ela com uma história específica 

e experiência pessoal que não impactam o processo de interpretação. 

(____) Se não houvesse lascívia, todas as formas de abuso sexual deixariam de 

existir. Se não houvesse ganância, não haveria destruição do meio ambiente, 

terrorismo, guerras e conflitos. No Sermão do Monte (Mt 5-7), considerado a nova 

constituição do Reino de Deus, o Salvador expôs os princípios celestiais que devem 

reger a vida dos cristãos. Ele não estabeleceu ideais políticos nem socioeconômicos. 

(____) Em vez de ritos religiosos vazios, Deus deseja uma adoração autêntica, 

do coração. “O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar 

as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é 
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partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que 

você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo?” (Is 58:6, 7). 

(____) Meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece 

elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. 

(____) E qual é o resultado desse novo nascimento: “Portanto, somos 

embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso 

intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus” (v. 20). 

Porque Cristo morreu e ressuscitou em nosso coração, nós, cristãos, devemos viver 

como embaixadores de Cristo em nosso exterior, a fim de representá-Lo. 

(____) Você deseja se entregar a Ele, mas não tem força moral, é escravo da 

dúvida e controlado pelos hábitos da sua vida de pecado. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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