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Virtudes
Desfrutando

Ir para a escola dominical era parte importante da vida de meu
avô. Desde os 5 anos de idade até seu falecimento, a 7 meses do
aniversário de 75 anos desse compromisso, ele nunca faltou a suas
aulas.

Se Leland estivesse viajando, ele ia até a igreja batista mais próxi-
ma, se possível. Em um domingo, durante a Segunda Guerra Mun-
dial, em uma missão militar com a Cruz Vermelha, indo de um posto
a outro, ele convenceu o piloto do helicóptero a pousar o aparelho
para ir à escola dominical. O piloto, que não freqüentava a igreja
havia anos, foi convencido a ir com ele.

Quando ficou mais velho, o golfe era sua paixão. Durante um
torneio em um final de semana no clube local, minha avó foi buscá-
lo no quarto buraco, próximo à avenida. Ela lhe entregou uma gravata
borboleta, levou-o à escola dominical e depois o trouxe de volta para
continuar a participação no torneio com seus pares. Ele conseguiu,
apenas, uma pontuação média por causa dos buracos que perdeu,
surpreendendo, talvez, alguns parceiros de golfe que tinham o tor-
neio como algo mais importante do que uma oportunidade semanal
de estar na escola dominical.

Algumas vezes Leland ficou hospitalizado, e seus alunos iam a
ele, tal era o compromisso dessa comunidade cristã com o tempo que
passavam juntos aprendendo sobre a Palavra. Alunos dessa classe con-
tinuam se encontrando até hoje.

Virtudes são contagiantes. Pessoas foram tocadas pelo compromis-
so de Leland ao longo de sua vida. Como sabiam que o último desejo
de seu pai em vida era comemorar os 75 anos de escola dominical, tio
David e meu pai, Fred, ministraram as aulas nos últimos 7 meses que
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faltaram para completar esse período. Tio David foi para a escola
dominical da igreja batista da 5ª avenida, onde meu avô lecionara
por mais tempo. Meu pai, que morava em outra cidade, também
começou a dar aulas. A disciplina de seguir os passos de Leland Bunch
renovou seu compromisso de estudar a Bíblia.

Alguns podem dizer que meu avô era um homem típico do seu
tempo - perseverante, firmemente seguindo as mesmas verdades de
sua fé década após década -, um homem que valorizava qualidades
que pouco representam para as pessoas de hoje. Mesmo a idéia de
dar continuamente aula na escola dominical pode parecer esquisita,
excêntrica ou legalista. Mas ele era um homem virtuoso; vivia firme-
mente suas crenças.

Falando sobre virtude...
Reclamações sobre a falta de virtudes em nossa cultura são co-

muns. Já ouvi mais de uma pessoa dizer algo como: "Os pais já não
educam mais os filhos". E um professor recentemente comentou que
o ensino dos valores morais essenciais, antes ensinados em casa, é
atualmente delegado para as escolas.

Embora muitos se mostrem pessimistas em relação ao estado da
nossa cultura, o sucesso do livro Book of Virtues [O livro das vir-
tudes], de William Bennett, nos anos 1990, sugere que as pessoas
têm sede por histórias de virtudes. Para a maioria de nós, a virtude é
atraente. Quando encontramos alguém em quem podemos confiar,
desejamos sempre tê-lo por perto.

A razão mais forte para estudarmos as virtudes são anteriores ao
livro de William Bennett e a meu avô. Muito antes de existirem as
listas dos livros mais vendidos, Deus estabeleceu alguns padrões para
nós, e um dos frutos de se conhecer a Deus é o fato de que ele paulati-
namente nos transforma em um povo de virtudes.

Quais são as virtudes que Deus valoriza? Considere, por exemplo,
os frutos do Espírito, a descrição do amor em Romanos 12.9-16 e a
lista em 2Pedro 1.5,6. A partir dessas e de outras passagens bíblicas
selecionei uma amostra do que pode servir como base de trabalho
para construir um sólido caráter cristão. Os estudos de 1 a 3 abor-
dam as virtudes mais internas - fé, esperança e amor -, atitudes essen-
ciais a partir das quais todas as outras virtudes florescem. Os estudos
4 a 9 lidam com as ações ou manifestações externas dessas virtudes:
sabedoria, justiça, coragem, moderação, integridade e perseverança.
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Esses são grandes temas. Passaremos nossa vida inteira apren-
dendo a compreendê-los e aplicá-los. Espero que cada um desses
estudos gere em você uma nova percepção sobre a virtude discutida e
idéias sobre como praticá-la.

Que Deus abençoe seu desejo de se tornar uma pessoa virtuosa.

Sugestões para estudo individual
1. Ao iniciar cada estudo, ore para que Deus fale com você por

intermédio de sua Palavra.
2. Leia a introdução ao estudo e responda à pergunta, ou exercí-

cio, de reflexão pessoal. Eles são projetados para ajudá-lo a se concen-
trar em Deus e no tema do estudo.

3. Cada estudo trata de uma determinada passagem bíblica, para
que você sonde a idéia do autor naquele contexto. Leia e releia a
passagem bíblica a ser estudada. Se você está estudando um livro
bíblico, ler o livro inteiro antes do primeiro estudo o ajudará. As
perguntas usam a linguagem da NVI (Nova Versão Internacional da
Bíblia) e, por isso, talvez você queira usar essa versão da Bíblia.

4. Esse é um estudo bíblico indutivo projetado para ajudá-lo a
descobrir por si mesmo o sentido da passagem bíblica. O estudo inclui
três tipos de perguntas. Perguntas de observação que se referem a fatos
básicos como: quem, o que, quando, aonde e como. Perguntas de inter-
pretação que pesquisam o sentido da passagem.  Perguntas de aplicação
que ajudam a descobrir as implicações da passagem para o crescimento
em Cristo. Essas três chaves destrancam os tesouros da Escritura.

Escreva suas respostas nos espaços fornecidos ou em um diário
pessoal. Escrever lhe dá mais clareza e também um entendimento
mais profundo de você mesmo e da Palavra de Deus.

5. Talvez seja bom ter um dicionário bíblico à mão. Use-o para
procurar quaisquer palavras, nomes ou lugares desconhecidos.

6. Use a sugestão de oração para guiá-lo no agradecimento a
Deus pelo que aprendeu e para orar a respeito das aplicações que já
lhe ocorreram.

7. Você talvez queira continuar até a sugestão “Agora ou Mais
Tarde” ou usar essa idéia em seu próximo estudo.

Sugestões para membros de grupo de estudo
1. Venha preparado para o estudo. Siga as sugestões para o estu-

do individual mencionadas acima. Você descobrirá que a preparação
cuidadosa enriquece muito o tempo dedicado à discussão em grupo.
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2. Disponha-se a participar da discussão. O líder do seu grupo
não fará uma preleção. Ao contrário, ele ou ela incentivam os mem-
bros do grupo a discutir o que aprenderam. O líder faz as perguntas
deste guia.

3. Atenham-se ao assunto em discussão. As respostas devem se
fundamentar nos versículos em questão, e não em autoridades exter-
nas como comentaristas bíblicos ou palestrantes. Esses estudos fo-
cam a passagem específica da Escritura. Apenas raramente você deve
se referir a outras porções da Bíblia. Isso permite que todos partici-
pem a fundo do estudo de forma eqüitativa.

4. Seja sensível em relação aos outros membros do grupo. Ouça
com atenção quando eles descrevem o que aprenderam. Você poderá
se surpreender com a percepção deles! Cada pergunta presume uma
variedade de respostas. Muitas perguntas não têm respostas “certas”,
em especial, as perguntas que visam o sentido ou a aplicação da pas-
sagem. Em vez disso, as perguntas nos incitam a explorar a passagem
de forma mais completa.

Quando possível, conecte o que você diz aos comentários das
outras pessoas. Sempre que puder, seja afirmativo. Isso anima os
membros mais hesitantes do grupo a participar.

5. Tenha o cuidado de não dominar a discussão. Às vezes, fi-
camos tão ansiosos para expressar nosso pensamento que não damos
muita oportunidade para os outros responder. Participe de verdade!
Mas permita que outros também o façam.

6. Espere que Deus o ensine por meio da passagem bíblica em
discussão e dos outros membros do grupo. Ore para que tenham um
tempo juntos gostoso e proveitoso, mas também para que como re-
sultado do estudo você encontre modos de agir como indivíduo e/ou
como grupo.

7. Lembre-se que tudo dito no grupo é considerado confidencial
e não deve ser discutido fora do grupo a não ser que seja dada permis-
são específica para isso.

8. Se você for líder do grupo, encontrará mais sugestões no fim
deste guia de estudos.
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Virtudes
Alguns de nós alcançam a fé por meio da mente. Resolvemos os

detalhes pela lógica, leitura e debate com os outros e, finalmente,
concluímos o processo quando as coisas passam a fazer sentido. Outros
alcançam a fé pelo coração. Precisamos sentir que Deus está conosco
e é real, e perceber que sua presença se mostra nos louvores, na
adoração, nas orações e no testemunho de outros. Todos nós precisa-
mos de ambas as qualidades, mas sempre uma delas predomina.

DISCUSSÃO EM GRUPO: Descreva um elemento mental es-
sencial ou os passos que seu coração segue para se encher de fé.

REFLEXÃO PESSOAL: A fé é algo que você sente e experimen-
ta ou algo sobre o qual você pensa e tenta entender? Explique.

Leia Efésios 1.11-23.

Fé
Efésios 1.11-23

1
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1. O que esses versículos revelam sobre o papel de cada uma das
pessoas da Trindade?

2. Quais são seus pensamentos e sentimentos ao ler sobre o que Deus fez?

3. O que significa ser escolhido por Deus (v. 11; veja também v. 4)?

4. Como os efésios reagiram a Deus (vv. 13-15)?

5. No versículo 15, Paulo faz uma relação entre a fé e o amor dos
efésios. Como sua fé colabora para que você ame aos outros?
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6. Você já viu a "fé" (cristã ou outra) afastar alguém do amor ao
próximo?

7. O que Paulo pede a Deus pelos efésios (vv. 17-19)?

Por que ele pediu essas coisas em especial?

8. Como o conhecimento de Deus torna a fé algo verdadeiro?

9. Como ter experiências com Deus torna a fé algo verdadeiro?
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10. Observe sua área de fraqueza. Quais os passos que poderiam aju-
dar sua fé a crescer tanto em sua mente como em seu coração.

11. Em que circunstâncias você tende a ver a fé como algo em que
você precisa trabalhar, em vez de acreditar que Deus construirá a fé
em você?

Como os fatos dessa passagem o podem ajudar a escapar dessa cilada?

Ofereça seu louvor a Deus pela dádiva da fé.

Agora ou depois
Esta semana foque o aprofundar seu entendimento sobre o
que alimenta e desenvolve sua fé e sobre o que a desafia.
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