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11/10/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Salmo 119.1-3 

PALAVRAS CHAVE: Vida centrada. Integridade. Bíblia. 

OBJETIVO: Entender o que representa, biblicamente, uma vida centrada. 

 

Para entender a passagem 

 
“Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu 

interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para 

demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a 

adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o 

que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, 

seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo 

posso naquele que me fortalece.”  

Filipenses 4:10-13 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Na aula anterior definimos vida centrada da seguinte forma: “uma vida cujo 

o único propósito dela é se deleitar no Senhor e glorificá-lo, em todos os aspectos”. 

Nossa vida, em sua totalidade, deve estar centrada em Cristo, somente. Mas ter 

uma vida centrada representa, também, ter uma vida em contentamento no 

Senhor, Jesus Cristo. 

Hoje em dia, parece que vivemos em meio a um povo desconte em tudo, 

até encontramos dificuldades em encontrar alguém contente. Pessoas que estão 

insatisfeitas com a vida que têm, com a esposa que têm, com o carro que têm, com 

a casa que têm, com o salário que têm, com os amigos que têm, com a educação 

que têm, até mesmo com a igreja que congrega, em claro contraste com o Salmo 

100, que diz: “alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor”. Enfim, 

essa geração é insatisfeita e ambiciosa, sempre buscando algo mais elevado do 

que tudo o que têm e, quando não alcança algo mais elevado, ela não se 

contenta.  

Parece-nos que até mesmo na igreja, prevalece o discurso “a grama do 

vizinho é sempre mais verde que a minha”. É cada vez mais difícil ver cristãos 

alegres, reluzentes, felizes, enquanto temos maior facilidade em encontrarmos 
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cristão cabisbaixos, tristes, insatisfeitos, depressivos, por não alcançar aquilo que 

tanto almejam.  

Com isso em mente iremos aprender que uma vida centrada em Cristo é uma 

vida em contentamento. Ter contentamento, felicidade, razão de viver, não nas 

coisas desse mundo, não nos bens materiais, saúde, vida “boa” que podemos ter, 

mas sim em Cristo, no Evangelho, na obra da salvação, na redenção, em tudo 

aquilo que Deus oferece a nós, seus eleitos. Vamos entender melhor? 

 

I. CONTENTAMENTO, O QUE É?____________________________________________________ 

O que é “contentamento”? Como podemos compreender essa palavra? Em 

breve pesquisa nos dicionários, encontraremos o seguinte significado: estado de 

contente, satisfação, gosto, alegria, júbilo. Tal significado já nos dá um básico 

entendimento do que é contentamento.  

Contentamento, segundo a Bíblia Sagrada, é mais que um sentimento, é um 

estilo de vida, pois independe das circunstâncias é “estar plenamente contente, 

satisfeito, alegre no Senhor. Onde nada e nenhuma circunstância no mundo pode 

frustrar essa alegria” (Fp 4.12-13; Hb 13.15). Isso é contentamento. É pensar nas coisas 

lá do alto (Cl 3.1-4), é fixar nossos olhos no que é eterno, sem se deixar levar pelas 

coisas desse mundo (2 Co 16-18), é ter plena confiança na providência de Deus. 

Contentamento, segundo a Bíblia, é ter a certeza que todas as coisas estão sob 

controle, estão nas mãos de Deus. 

Não existe nenhuma circunstância em nossas vidas que possa retirar de nós a 

plena satisfação que temos em Cristo Jesus. Quantos problemas já tivemos, quantas 

tristezas, decepções, quantos sonhos não realizamos? Tantas coisas que nos 

acometeram ao longo da vida, que tinham potencial o suficiente para nos levar ao 

“fundo do poço”, mas Cristo nos sustentou e nos acolheu, não deixando que tais 

experiências negativas na vida nos levasse a viver em plena insatisfação. 

Contentamento é conhecer quem de fato Cristo é e depositar toda a sua 

esperança n’Ele. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

11 de outubro de 2020  Página 3 

II. O QUE É, IMPLICA EM SABER QUEM CRISTO É_____________________________________ 

Apenas compreender o que é contentamento não é suficiente, é necessário 

experimentá-lo, e para tal, só se é possível mediante o conhecimento correto da 

pessoa e obra realizada de Cristo. 

Ao olharmos nossa Confissão de Fé Batista, podemos encontrar a seguinte 

afirmação: “O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo 

verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e 

igual a Ele; Quem criou o mundo, Quem sustenta e governa todas as coisas que Ele 

fez, quando chegou a plenitude dos tempos, tomou sobre Si a natureza humana, 

com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns (Jo 1.14; Gl 4.4), embora 

sem pecado (Rm 8.3; Hb 2.14 – 17; 4.15); foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre 

da virgem Maria, o Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a 

envolveu; e assim foi formado de uma mulher, da tribo de Judá, da descendência 

de Abraão e Davi, segundo as Escrituras (Mt 1.22-23); para que duas naturezas 

inteiras, perfeitas e distintas fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem 

conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem (Lc 1.27, 31 e 

35; Rm 9.5; 1 Tm 2.5).” (CFB 1689, pág. 47). 

 Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mediador, Ungido de Deus. 

Compreender e conhecer isso é essencial para o cristão que vive uma vida em 

contentamento. 

A vida centrada em Cristo é ter plena alegria n’Ele. Não existe a possibilidade 

de alguém ser plenamente contente sem conhecê-Lo, sem entender quem Ele é, 

sem que Ele se revele a cada um de nós. Está satisfeito com tudo aquilo que 

alcançamos, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos é ser grato 

com Deus, pois Ele é quem nos sustenta, Ele é o nosso provedor (Jó 10.12; Sl 104.14-

15; Mt 6.30-33; 2 Co 9.8-10; 1 Tm 6.17). 

Se cremos em Cristo e experimentamos a obra contínua do Espírito Santo 

mediante o arrependimento e a fé, seremos pessoas contentes. O contentamento, 

ou alegria, é um dos resultados do conhecimento de Jesus como Salvador e Senhor, 

além de quê a alegria compõe um dos “sabores” do fruto do Espírito (Gl 5.22). A 

própria Bíblia nos ensina que a alegria é uma das consequências da crença em 

Cristo e no seu evangelho (1 Pe 1.8 e 9; Rm 15.13; At 13.48, 52; 1 Ts 1.5, 6). 
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III. SABER QUEM CRISTO É, IMPLICA EM TER FÉ_______________________________________ 

Ao conhecer quem Cristo é, somos capazes de ter plena satisfação n’Ele. 

Para isso é preciso ter fé no nosso Senhor, Jesus Cristo. Sem fé, é impossível agradar 

a Deus (Hb 11.6), pois viver em contentamento no Senhor significa crer n’Ele em 

todas as esferas de nossa vida. 

Uma das características de uma comunidade centrada no evangelho é a 

alegria, e, a falta dela na comunidade cristã é um indício de que o seu 

entendimento sobre o evangelho está errado (já aprendemos sobre essa lição 

anteriormente). Por isso, quanto membros de uma comunidade cristã, precisamos 

ter fé em Cristo para que tal alegria seja promovida no meio da igreja. 

A fé em Cristo é necessária para vivermos em contentamento. Precisamos 

refletir na seguinte pergunta: “Eu sou uma pessoa alegre e as pessoas enxergam 

essa alegria em mim?”, estendendo a igreja, “Será que somos uma comunidade 

alegre?”. Se não somos contentes com tudo aquilo que Cristo têm nos oferecido, 

isso significa que, de fato, ainda não o conhecemos.  

Foi Cristo quem trouxe a redenção dos nossos pecados, Ele que intercede por 

nós, Ele que nos uniu a si mesmo por Seu Espírito, Ele que nos revelou o mistério da 

salvação, nos chamando a crer e obedecer, Ele que nos governa (Jo 6.37, 10.15-

16; Rm 5.10; Jo 17. 6; Ef 1.9; 1 Jo 5.20; Rm 8.9, 14). Ter fé nessa verdade é ter 

contentamento no nosso Senhor.  

Se nos falta alegria, nosso problema real é a incredulidade. É não descansar 

e não confiar plenamente em Jesus Cristo e no que Ele realizou por nós em Sua 

morte e ressurreição. O contentamento procede da fé (Rm 15.13a). Aprendemos, 

em muitas ocasiões, que a justificação é pela fé. Logo, confiar completamente (fé) 

nessa verdade, na obra de Cristo em nosso favor, é crucial para um contentamento, 

uma alegria, profunda e permanente. 

 

IV. TER FÉ, IMPLICA EM SERMOS COMPLETAMENTE GRATOS 

Vimos o que é contentamento, que necessariamente parte de conhecer a 

Cristo e que conhecê-Lo nos conduz a fé. Por isso, compreender, de fato, a 

totalidade do evangelho nos leva a sermos completamente gratos. 
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Paulo ensina isso aos Filipenses. O texto para entendermos melhor a lição é 

Filipenses 4.10 à 13. Paulo começa agradecendo pela ofertar que os filipenses 

fizeram a ele, que tais irmãos mostraram o cuidado e amor que tinham por ele. E 

Paulo, ao escrever esses versos, ensina aos filipenses sobre o contentamento em 

Cristo. Paulo estava feliz no Senhor e o motivo dessa alegria é por causa do zelo, do 

cuidado, daqueles irmãos para com ele (v10). 

Paulo, logo em seguida, desenvolve sua tese ao dizer que ele estava 

contente em qualquer situação (v11). Paulo não está se queixando da miséria ou 

falta de dinheiro, ele confirma que não são os bens materiais que o satisfaz, apesar 

dele depender delas, mas que o motivo, a fonte, de seu contentamento é o Senhor 

e que isso o fez aprender a se adaptar em toda e qualquer situação (v11). Paulo 

aprendeu a estar satisfeito, independentemente de qualquer necessidade que ele 

tenha, em qualquer condição e circunstância em sua vida. 

Nos versos seguintes Paulo demonstra algumas situações, que mesmo 

sofrendo, ele continuava contente. Ele passou por humilhação (v12), essa palavra 

significa “estar por baixo”, ou seja, ele aprendeu a viver de maneira inferior aos 

demais, sabe viver abaixo dos outros, que ele consegue passar por situações de 

humilhação (preso injustamente, acusado de blasfêmia pelos judeus, em seu 

primeiro julgamento ninguém compareceu). Paulo viveu em condições 

humilhantes, mas mesmo passando tudo isso, ele estava feliz, em contentamento. 

Ele também aprendeu a viver honrado, que é o contrário da humilhação, 

mas mesmo com toda a honraria, isso não era a fonte de sua alegria, nem mesmo 

a fartura, no sucesso de seu ministério, na riqueza, na fama, nada disso era sua fonte 

de alegria (v12). Nenhuma das circunstâncias de sua vida abalavam sua fé, pois é 

Cristo que é a fonte do seu contentamento, essa razão trazia Paulo a estar grato a 

Cristo por tudo. 

Precisamos ser gratos ao nosso Senhor, por causa de tudo o que Ele nos tem 

dado, nos têm ofertado, nos têm abençoado. O contentamento no Senhor gera 

gratidão, pois em tudo o que passamos na vida, o Senhor, continua a prover e 

sustentar nossa fé. Ele não nos abandona, ele não nos “deixa na mão”. O Senhor 

continua sendo o nosso sustentador, nossa fonte de contentamento, por toda a 

vida. 
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V. APLICAÇÕES_________________________________________________________________ 

Vida centrada em Cristo envolve ter uma vida em contentamento. Com essas 

profundas lições podemos aplicar algumas coisas em nossa vida: 

 

1. Como entender melhor o que é contentamento lhe ajuda a ter uma vida 

centrada em Cristo? 

2. Precisamos conhecer a Cristo a cada dia mais e mais. Isso significa que 

exercemos nossas disciplinas espirituais com a certeza que Cristo está se 

revelando a nós, em Sua Palavra, dia a dia. Precisamos ler a bíblia, orar, ter 

nossos cultos no lar, jejuar, etc., ou seja, precisamos viver e testemunhar (seja 

com a própria vida ou em palavras) para aprendermos mais quem é o nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

3. Devemos tirar um tempo, todos os dias, para ensinar nossos filhos a respeito 

da fé, conduzindo-os a amarem a Deus e estarem plenamente contentes 

n’Ele. Para isso, ensinar a verdade do evangelho de Cristo é essencial. Além 

de ensinar, precisamos viver, pois somos exemplos para os membros de nossa 

casa, em questão, de fé e prática. 

4. Exerça a fé em Cristo em toda e qualquer circunstância da vida. Confie no 

Senhor, dedique-se nisso, louve o seu nome, dependa d’Ele. Em resumo, nossa 

vida deve estar centralizada em Cristo, pois tudo deve apontar para Ele, deve 

glorificá-lo. 

5. Seja grato por tudo o que Deus está fazendo e já fez em sua vida. É fato que 

aprendemos com Paulo algumas verdades que estão presentes na vida do 

cristão como a humilhação, pelo fato de seguirmos a Cristo, o desprezo, a 

escassez, assim como a honraria, a fartura, o sucesso, entre outros. Nada disso 

deve abalar sua fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pois sabemos 

que Ele é a nossa fonte inesgotável de um completo contentamento. 

6. Seja grato por tudo aquilo que você conquistou ou não ao longo de sua 

caminhada de vida. Muitas das vezes almejamos tanto algo, sonhamos tanto 

com alguma coisa, que esquecemos, de fato, que o provedor de tudo o que 

temos e necessitamos é o próprio Cristo. Ele é a nossa real fonte de 

contentamento. Tire um tempo, do seu dia, para agradecer, em particular, 

por tudo o que tem (casamento, lar, trabalho ou não, bens, etc.). Em outro 
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momento, ao longo da semana, junte sua família e orem agradecendo a 

Deus por tudo que Ele mesmo têm lhes dado, têm abençoado. 

7. Após tudo o que aprendeu e está aplicando, pergunte-se: “Minha vida possuí 

seu contentamento somente no Senhor, Jesus Cristo? 

 

CONCLUSÃO____________________________________________________________________ 

Ter uma vida centrada é ter uma vida em contentamento. Assim podemos 

concluir que: “Só posso ser mais feliz se a minha vida está mais centrada em Cristo, 

a cada dia”. Soli Deo Glória! Amém. 


