3º Trimestre de 2018 • Tema: O Adolescente e a Vida Cristã

Lição 7: Sejam vossos costumes sem avareza
“Dai de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus”
No livro de Marcos 12.17, Jesus fala a
alguns membros do partido de Herodes,
que queriam conseguir alguma prova contra o Mestre. O Senhor Jesus sabendo da
intenção do coração daqueles homens que
o perguntaram se era lícito pagar ou não
os impostos ao Imperador. Então, Jesus os
respondem de maneira clássica e repleta de
sabedoria: “Dai a César o que é de César
e a deus o que é de Deus”. A sabedoria de
Jesus colocou numa resposta cada coisa em
seu devido lugar. Com essa atitude Jesus
nos mostra que veio ao mundo para nele
vivê-lo e também nele cumprir seus deveres. Como servos de Deus devemos cumprir
nossos deveres diante das autoridades e
também diante de Deus.
Definição de autoridade:
Do latim auctoritas, a autoridade é o poder, a legitimidade ou a faculdade. Em geral,
o termo refere-se às pessoas que governam
ou que exercem o comando. A autoridade
também corresponde ao prestígio ganho por
uma pessoa ou organização graças à sua
qualidade ou à competência numa determinada matéria ou área de especialidade.

QUAIS SÃO OS NOSSOS DEVERES CIVIS?
• Honrar e obedecer às autoridades (Ec
8.2; 1Pd 2.13)
• Honrar ao governo (Jr 29.7; 1Tm 2.1-2)
QUAIS SÃO OS NOSSOS DEVERES MORAIS?
• Cumprir com os compromissos (Rm
13.8)
• Pagar tributos e impostos (Rm 13.6,7;
Mt 22.21).
• Manter relações interpessoais sadias
(Rm 13.9)
• Vivermos como filhos da luz (Rm
13.13,14)
QUAIS SÃO OS NOSSOS DEVERES ESPIRITUAIS?
• Adorar a Deus (Lc 4.8)
• Amar e servir ao próximo (Jo 15.12,
Mt 20.28)
• Evangelizar a todos (Mc 16.15)
• Formar e ensinar seguidores (Mt 28.18-20)

Definição sobre Deveres de um cidadão:
São compromissos e orientações apresentados a fim de serem cumpridos por
todo cidadão em sociedade.
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