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13/6/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 10.37-39 

PALAVRAS CHAVE: Vida, Obediência, Cristo. 

OBJETIVO: Entender que o Evangelho é algo muito maior que nossa própria vida. 

Algo urgente e imediato que precisa ser vivido e anunciado. 

 

Para entender a passagem 

"Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a 

sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, 

não pode ser meu discípulo." Lucas 14.26 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Nossa vida, nossa única vida, é a coisa mais importante que temos. Ninguém 

tem qualquer direito sobre ela, ninguém tem o direito de tirá-la. Nossa vida é o nosso 

maior tesouro. Ela que prova que somos humanos, seres racionais, que sonham, 

almejam e lutam para que ela, a vida, seja a melhor do mundo. 

Quando analisamos à luz da Bíblia, especificamente os ensinos de Cristo, 

paramos para perceber algo muito maior que nossa preciosa vida. Na aula anterior, 

vimos o que é uma boa vida, segundo duas vertentes, filosófica e bíblica. Hoje 

estaremos entendendo que a nossa vida, face a essa realidade bíblica, é de menor 

importância. Algo valioso, urgente, iminente e que precisa ser testemunhado e 

pregado. 

Vamos entender um pouco mais sobre essa questão? 

I. O CONCEITO DE VIDA ATRAVÉS DOS SÉCULOS___________________________________ 

Você sabe o que significa vida? Você sabe definir o que é esse termo? Ao 

longo de toda a história, muitas foram as tentativas de definirem o que é vida. O 

que parece, Aristóteles foi o primeiro filósofo a apresentar uma definição formal de 

vida. Para ele, todos os seres contêm dois princípios: a matéria e a forma, que 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: VERDADEIRAMENTE VIVER 
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podem ser compreendidos como inseparáveis. Aristóteles exprime que o “ser” é a 

realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou finalidade 

natural, com a conclusão de um processo transformativo até então em curso em 

qualquer um dos seres animados e inanimados do universo de um corpo orgânico 

“potencialmente dotado com a vida”. Em “Da Alma”, Aristóteles diz que “a vida é 

aquilo pelo qual um ser se nutre, cresce e perece por si mesmo”. 

Séculos depois na Era Moderna, adeptos de outras correntes filosóficas como 

vitalismo, organicismo e mecanicismo debateram sobre o conceito de vida.  

O vitalismo era uma posição filosófica caracterizada por postular a existência 

de uma força ou impulso vital sem a qual a vida não poderia ser explicada. Assim, 

o princípio vital seria uma força específica, distinta da energia estudada pela Física 

e outras ciências naturais, que atuando sobre a matéria organizada daria como 

resultado a vida. 

O organicismo entende que os organismos apresentam propriedades 

relacionadas ao todo, ou seja, que propriedades de um determinado nível de 

complexidade pode não decorrer diretamente de suas partes, mas da interação 

entre elas. 

Uma outra vertente foi o mecanicismo, o qual compreendia que o atributo 

do mundo era a regularidade dos fenômenos naturais. Ele via a natureza como um 

mecanismo cujo funcionamento se regia por leis precisas e rigorosas. 

A partir de 1930, a postura vitalista foi erradicada do pensamento biológico 

pelo fracasso dos experimentos para demonstrar a existência de uma força vital e 

pelo surgimento de uma nova biologia que conseguia responder os problemas 

tradicionalmente considerados pelo vitalismo. 

Entretanto, apesar do ceticismo, surgem na Biologia Teórica tentativas de 

formular definições de vida que funcionem como uma rede conceitual dentro da 

biologia. Por exemplo, vida como autopoiese (a idéia de uma organização circular 

como atributo definidor dos sistemas vivos), onde a vida seria um sistema 

organizacionalmente fechado, ocorrendo através de uma rede de interações, no 

qual todos componentes são ao mesmo tempo produto e produtor da rede. Vida 

como seleção de replicadores, apontando para a capacidade dos seres vivos de 

produzirem cópias de si mesmos, mantendo suas características genéticas básicas 

através das gerações e de, ao mesmo tempo, sofrerem modificações genéticas 

advindas dos processos de mutação e/ou recombinação, evoluindo com o passar 
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do tempo, é um dos fundamentos para a teoria evolutiva neodarwinista. Entre 

muitos outros conceitos sobre vida! 

II. O CONCEITO BÍBLICO DE VIDA NO A.T. E NO N.T._________________________________ 

Ao observarmos todas essas questões, podemos identificar um ponto em 

comum entre elas: Todas tratam a vida como algo estritamente cientifico, 

biológico. Não há um sensus divinatatis! Precisamos ir as fontes para compreender 

o que é vida, a Bíblia Sagrada. 

No Antigo Testamento, a palavra “vida” é ָחָיה (chaiyah). Esse termo refere-se 

a vida física. Segundo Russel Norman Champlin, os teólogos judeus apontam uma 

complexidade na ideia de vida. Segundo eles os hebreus antigos não tinham a ideia 

de alma como algo separado do corpo. A palavra ָחָיה (chaiyah), que corresponde 

a palavra vida em hebraico, está diretamente ligada a ideia de corpo. É a via do 

corpo, física, biológica. Ela é a vida que se vive na terra. Esse termo pode ter o 

sentido de viver, estar vivo, o modo como se vive, ser vivo ou até restaurar. 

Existem diversos sentidos e traduções para a palavra vida no A.T.: 

Neemias 3.24 – sentido de restaurar. 

Jó 33.4 – sentido de vida dada por Deus. 

Ezequiel 13.18 e Salmo 119.25 – sentido de reservar pessoas vivas, manter vivo. 

2 Reis 13.21 – sentido de reviver. 

Gênesis 27.40 e Deuteronômio 8.3 – sentido de sustentar a vida, modo de vida. 

No A.T., a vida é aquilo que se move (Sl 69.34). Para os hebreus, o ideal da 

vida era o envolvimento ativo, expresso, geralmente na fome e sede (Jz 15.18ss.), 

no ódio e amor (Gn 24.27); na saúde, bem-estar (Pv 2.19; Sl 56.13; Ml 2.9). "A vida é 

associada com a luz, com a alegria, com a plenitude" com a ordem e com o seu 

ativo (Sl 27.1; Jó 33.25ss.; Pv 3.16; Gn 1) e é contrastada com as trevas, com a tristeza, 

com a vaidade, com o caos e com o silêncio, que são características dos seres 

mortos e inanimados. Em resumo, a vida no A.T. é a vida física, a vida que se vive 

na terra. 

No Novo Testamento, a palavra vida é no grego ζωη (Zoe), que aponta para 

uma vida intensiva de Deus, a vida no espírito, a vida eterna (Jo 10.10). Outro sentido 

para a palavra vida é ψυχὴν (psique), que está relacionada a vida intelectiva, a 

vida mental, a vida racional, a vida emocional ou a vida da inteligência psíquica 
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(Jo 10.11). Mais um sentido que podemos encontrar para vida é a palavra grega 

βίοσ (bios), relacionada a vida biológica, física, a vida no sentido natural (Lc 8.14). 

No N.T., o conceito de vida contém elementos que são veterotestamentários, 

judaicos posteriores e também gregos quanto à sua origem.  

O conceito veterotestamentário da vida se evoca mais nitidamente nos 

Evangelhos Sinóticos. A vida natural é considerada uma possessão sem preço (Mc 

8.37). Jesus é frequentemente conclamado a exercer seu poder a fim de que os 

doentes ou os moribundos vivessem (Mc 5.23) ou até a restaurar a vida terrestre 

aqueles que já morreram (Mc 5. 35ss; Lc 7.11-12; Jo 11.1-2). As necessidades básicas 

da vida, tais como alimento e roupa, não são desprezadas, pelo contrário, são 

recebidas com gratidão, como dádivas do Criador (Mt 6.25; Lc 12.15). Trazendo 

elementos de vida judaicos. 

Além de tudo isso, o conceito de vida é definido, não somente na vida 

presente, mas também na vida do porvir (Mc 10.30; 1 Tm 4.8). Tal como a vida 

presente é real, a vida do povir também é (Mt 18.18; Mc 9.43,45). Aqui podemos 

perceber elementos gregos sobre vida. Todo e qualquer ser-humano corre atrás de 

uma eternidade. Tal eternidade iremos receber, seja ela a vida ou a morte eterna 

(Dn 12.2; Jo 3.36). Pois, a vida eterna não tem validade nenhuma se não for em 

comunhão com Deus (Jo 3.15; 5.24; 6.47, 68; 12.50; 17.3; Jd 21). 

Compreendendo, a luz da Bíblia, o que é vida, uma pergunta pode-nos ser 

feita: Fomos criados para sermos felizes? Na verdade, a resposta obtivemos na lição 

anterior. Em resumo, a primeira pergunta do catecismo Puritano nos diz que fomos 

criados para glorificar a Deus e deleitar-se n’Ele para sempre (1 Coríntios 10.31; 

Salmos 73.25-26). Isso quer dizer que só somos felizes a medida que vivemos para a 

glória de Deus. A felicidade não é o fim principal do homem, mas sim uma dádiva 

divina quando vivemos para a sua glória. 

O A.T. e o N.T. nos trazem entendimentos a respeito do que é vida, 

complementando um ao outro e apontando para uma mesma verdade: 

Independente das esferas de nossa vida, todas elas devem glorificar a Deus. Pois 

isso é verdadeiramente viver. 

III. UM ENTENDIMENTO SOBRE MATEUS 10.37-39_____________________________________ 

Quando vemos o que é a vida, que é uma dádiva de Deus, que ela não é 

definida somente na vida presente, mas também é definida na vida por vir. Temos 

um maior vislumbre do que ela é. 
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Jesus, nos versos 37 a 39, fala sobre uma escolha que tem de ser feita. E tem 

de ser uma escolha certa, mesmo que isso signifique um filho alienar-se de seus pais, 

ou vice-versa (v37). Cristo nos aponta para um grande privilégio, único e 

inestimável, capaz de mudar onde passaremos toda a eternidade, aliás todo ser-

humano tem corrido atrás de uma. Mas que privilégio é esse, que faz com que 

nenhuma outra relação possa substituí-lo? Esse privilégio é um dever, tão imperativo, 

que nenhuma outra obrigação é mais obrigatória (At 5.29). O privilégio que Cristo 

trata aqui é a disposição de se sacrificar por Ele e sua causa. 

Se tivermos que escolher entre um pai/mãe ou Cristo, a vontade do/da 

pai/mãe, não importa o quão ardente e mais valioso seja, deve ser rejeitada; se é 

entre um filho ou Cristo, não importa o quão veemente seja a vontade do filho, deve 

ser sobrepujada. Tudo isso deve ser feito pelo nosso amor a Cristo, pois ele é 

predominante em nossas vidas. Os que rejeitam essa suprema lealdade a Jesus 

“não são dignos” dele, ou seja, não merecem pertencer-lhe e ser honrados por ele. 

Quando Cristo usa as palavras: “Quem ama pai e mãe… filho ou filha mais do 

que a mim não é digno de mim”; elas são seguidas do verso 38. Cristo utiliza de uma 

figura de linguagem costumeira da época, o qual o indivíduo sentenciado a morte 

de crucificação era obrigado a carregar sua própria cruz até o lugar de sua própria 

execução (Jo 19.17). Cristo aponta para o seu sacrifício vicário futuro, ao mesmo 

tempo, testifica que os seus verdadeiros discípulos farão o mesmo que Ele fez; ser 

crucificado como ele foi? Não! Mas, ter a disposição de suportar a dor, a vergonha 

e a perseguição por amor a Ele e à sua causa (Jo 13.14-16). 

Uma questão peculiar, é que devemos nos resguardar de um erro. Ao 

falarmos de levar a sua cruz, devemos tomar o cuidado para não privar o sofrimento 

de Cristo de seu singular valor e significação. Isso aconteceu repetidas vezes; por 

exemplo, quando se interpretam mal as seguintes linhas, atribuídas a Thomas 

Sheperd (1665-1739): “Jesus deve levar a cruz sozinho, E o mundo inteiro ficar isento? 

Não, há uma cruz para cada um, E há também uma cruz para mim.”. Se porventura 

a explicação disso for que a amarga agonia de Cristo era simplesmente uma dentre 

muitas, o que restará da verdade com referência ao caráter vicário e valor infinito 

de seu sacrifício? À luz da plena revelação bíblica, levar a cruz, aplicado ao crente, 

só pode ter um significado único, a saber, “levar seu vitupério” de forma submissa e 

cheia de regozijo (Hb. 13:13; cf. At. 5:41). Isso procede acerca daqueles que, vindo 

como podem, o seguem por onde quer que ele vá, confiam em seu sangue 

remidor, refletem sua mente (Jo 13.15; 2Co 8.7,9; Ef 4.32-5.2; Fp 2.5; 1Pe 2.21). 
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Nós devemos levar a sério a lição do versículo 38, caso nos recusarmos em 

fazê-lo sofreremos uma perda total (v39). O que “sua vida” significa nessa conexão? 

Com toda probabilidade, pela influência do uso idiomático hebreu, significa 

simplesmente a própria pessoa (Mt 20.28; Mc 10.45; Is 53 12; Jo 10.11). Este ensino de 

Cristo, está próximo do pensamento de Mateus 10.39 e Lucas 9.23,24. 

Podemos parafrasear o texto: “A pessoa que, quando a questão é entre mim 

e o que ela considera de seu próprio interesse, escolhe o último, crendo que ao 

fazer assim está ‘achando’ a si própria, ou seja, está encontrando uma posição mais 

firme para sua vida plena, será amargamente decepcionada. Ela perderá em vez 

de ganhar. Sua felicidade e utilidade diminuirão e murcharão em vez de aumentar. 

Por fim perecerá eternamente. Em contrapartida, aquele que, confrontado com a 

escolha, entrega a si mesmo, ou seja, nega a si mesmo por lealdade a mim, 

dispondo-se, se necessário for, a pagar com um sacrifício supremo, alcançará uma 

autorealização completa. Terá vida, e a terá da forma mais plena, até que, 

finalmente, participe comigo da glória e da minha segunda vinda e do novo céu e 

nova terra.” (Mt 10.39; 16.26; Mc 8.34-38; Lc 17.32, 33; Jo 12.25,26). Essa paráfrase 

feita desses versos, do ensino de Cristo, expressa fielmente o que é verdadeiramente 

viver. 

APLICAÇÃO_____________________________________________________________________ 

1. Tenha uma vida em dependência de Deus. Todos os sonhos, conquistas, 

lutas, bens, entre outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Sua vida aponta 

para Cristo e a salvação que d’Ele recebeu. 

2. Não torne seus relacionamentos, seus bens, seus sonhos, suas conquistas, 

mais valiosos e importantes do que Cristo e o Seu Evangelho. O que tem sido mais 

importante em sua vida, que tem lhe feito negligenciar uma vida diária de oração, 

de leitura, de culto familiar? O que tem tirado sua atenção e serviço no dia do 

Senhor? 

3. Invista em sua vida eterna com Cristo. Siga-o! Negue-se a si mesmo! Tome 

a sua cruz! A disposição de se sacrificar por Ele e sua causa, não é um pesar, não é 

uma dificuldade, muito menos vergonha, mas sim é um privilégio inestimável; 

4. Leve a sério sua vida cristã! 

 


