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Introdução ao desenvolvimento do caráter Cristão 
Por Dave Batty 

Tornar-se um discípulo de Jesus não é simplesmente obedecer regras. É muito mais do 
que simplesmente confessar seus pecados a Deus e pedir que Ele se torne o Líder de sua vida. 
Ser discípulo muda de palavras para ações.  

Mas que tipo de ações? Podemos aprender a atuar e falar como um cristão, mas não é a 
chave para ser um discípulo verdadeiro. O que Deus está procurando é uma mudança que 
ocorre profundamente no nosso coração. É sua a escolha, de fazer mudanças a um nível mais 
superficial, ou mudanças profundas – mudanças ao nível do coração. 

Uma das promessas de ser seguidor de Jesus é que Ele nos dará dons espirituais que 
podemos usar na realização do que ele nos chamou para fazer. Muitas vezes ficamos 
impressionados com os dons espirituais que outros cristãos têm, na verdade, muitas vezes 
ficamos muito impressionados com estas pessoas. Não devemos ficar impressionados demais 
com os dons que outras pessoas têm. Deus decide sozinho quem recebe cada dom. Não 
conquistamos estes dons. 

O que deveríamos ficar impressionados ao olharmos para outras pessoas é com o seu 

caráter cristão – este é o ________________________ para Deus.  

 

A. O que é caráter? 

Não estamos falando sobre a sua ________________________.  

“O caráter é a ___________________de fazer o que é certo, como ___________  define 
o que é certo, apesar do preço. Os homens e mulheres de caráter estão dispostos a reconhecer 
que há um padrão de certo e errado  do lado de fora de nós mesmos e  que temos de 
submeter-nos a esse padrão. Devemos ser proativos e intencionais na nossa busca do caráter e 
Deus usará o nosso caráter para guiar-nos.” Citação por Andy Stanley 

Provérbios 11:1-3 NVI 

 1 O SENHOR repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. 
 2 Quando o orgulho vem, logo vem a desgraça, mas com a humildade vem a 
sabedoria. 
 3 a integridade dos retos os guia, mas os desleais são destruídos pela sua falsidade. 
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Outra definição de caráter é um sistema absoluto do certo e errado, combinada com 
uma vontade de fazer o que é certo. 

Há dois elementos essenciais na compreensão de caráter e como ele funciona na nossa 
vida. 

1. A determinação do que é certo e errado 
2. A escolha (vontade) de fazer o que é certo 

Vamos dar uma olhada mais de perto nestes dois elementos essenciais do caráter. 
 

1. A determinação o que é certo e errado 

Se você vai desenvolver o caráter cristão em sua vida, então você deve basear-se em um 

sistema de certo e errado fundamentado no que ___________________diz  que é certo e 

errado. Para isso é preciso que você estude a Palavra de Deus para aprender  sobre o que Ele 

diz que é certo e errado. 

Também temos de avaliar cuidadosamente as nossas próprias crenças atuais. Quantas 
das nossas crenças atuais do que é certo são baseados em: 

 o que a nossa cultura diz que é certo 

 as nossas tradições familiares do que é certo 

 os padrões de nossos amigos do que é certo 

Para alguns de nós, não é tanto o que os outros dizem que é certo, criamos os nossos 
próprios padrões do que é certo.  

Mas para desenvolver o caráter cristão em nossas vidas, devemos  primeiro determinar 
o que  Deus diz que é certo e errado. Este padrão de certo e errado não é baseado nas minhas 
próprias opiniões - deve ser baseado na verdade de Deus. 
 
 

2. Escolhendo (vontade) fazer o que é certo 

A nossa vontade tem uma grande parte na determinação do nosso caráter. Não é 
suficiente acreditar que algo é certo. Devemos escolher que aquilo que acreditamos que é 
certo faça parte do nosso estilo de vida. Devemos ser totalmente comprometidos em fazer a 
coisa certa, não importa quão difícil isso possa ser. 

A força do seu caráter é revelada frente aos ________________________. Como você 
reage quando você está sob pressão? Quando nada está indo bem na sua vida, como você 
reage? Você pode ter um caráter fraco, ou um caráter forte. O seu caráter pode ser cristão, ou 
muito descrente. Olhe para as suas escolhas e elas revelarão o seu caráter. 
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B. Quais são os exemplos específicos de caráter cristão 
para nós desenvolvermos? 

Uma lista de qualidades de caráter vem de Disciplina de Qualidades de Caráter no 
Estudos Pessoais para Novos Cristãos. 

 
Alegria 

Amor 

Aproveitamento 

Atenção 

Auto- Controle 

Compaixão 

Coragem 

Consistência 

Criatividade 

Decisão 

Diligência 

Discernimento 

Discrição 

Disponibilidade 

Economia 

Eficácia 

Entusiasmo 

Fé 

Flexibilidade 

Generosidade 

Gentileza 

Gratidão 

Hospitalidade 

Humildade 

Iniciativa 

Justiça 

Lealdade 

Mansidão 

Obediência 

Organização 

Paciência 

Perdão 

Persistência 

Persuasão 

Pontualidade 

Prudência 

Respeito 

Responsabilidade 

Reverência 

Sabedoria 

Satisfação 

Segurança 

Sensibilidade 

Sinceridade 

Tolerância 

Verdade 

Virtude 

Vigilância 
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Qualidades Oposta de Qualidades de Caráter 
Oposta ................ Qualidade de Caráter .... QC# 

Abandono ......................... Persistência ........... 31 

Ansiedade ........................ Segurança  ............. 10 

Antipatia ........................... Gentileza  ............... 48 

Apatia ............................... Entusiasmo  ........... 36 

Atraso ............................... Pontualidade  ......... 16 

Avareza ............................ Generosidade ........ 34 

Baixo nível de realização .. Criatividade  ........... 38 

Cobiça .............................. Satisfação  ............... 3 

Condenação ..................... Discernimento  ....... 26 

Covardia ........................... Coragem ................ 43 

Desatenção ...................... Vigilância   .............. 19 

Descontrole ...................... Auto-Controle  ........ 30 

Descuido .......................... Organização  ............ 4 

Desistência ....................... Persistência ........... 31 

Deslealdade...................... Lealdade ................ 17 

Desobediência .................. Obediência  .............. 2 

Desorganização................ Organização  ............ 4 

Desperdício ...................... Aproveitamento  ..... 49 

Despreocupação .............. Atenção   .................. 9 

Desrespeito ...................... Reverência  .............. 5 

Desrespeito ...................... Respeito ................. 32 

Dupla opinião.................... Decisão  ................. 41 

Egoísmo ........................... Amor  ..................... 39 

Egoísmo ........................... Disponibilidade   ..... 45 

Espírito litigioso ................ Persuasão  ............. 47 

Extravagância ................... Economia  .............. 20 

Fraqueza .......................... Determinação  ........ 15 

Hipocrisia .......................... Sinceridade  ........... 33 

Imperfeição ....................... Eficácia  ................. 42 

Impureza .......................... Virtude  ................... 22 

Inatividade ........................ Iniciativa ................. 37 

Oposta ................ Qualidade de Caráter ..... QC# 

Inclinações Naturais ......... Sabedoria  ............. 27 

Inconsistência .................. Consistência .......... 14 

Incredulidade .................... Fé  ............................ 8 

Indecisão .......................... Decisão  ................. 41 

Indiferença ....................... Compaixão  ............ 18 

Infelicidade ....................... Satisfação  ............... 3 

Ingratidão ......................... Gratidão  .................. 7 

Inquietação ....................... Paciência  .............. 13 

Insensibilidade ................. Sensibilidade  ........ 40 

Intolerância ....................... Tolerância  ............. 24 

Ira ..................................... Mansidão  .............. 11 

Irresponsabilidade ............ Responsabilidade  . 21 

Isolamento ........................ Hospitalidade  ........ 46 

Julgamento ....................... Discernimento  ....... 26 

Medo ................................ Coragem ................ 43 

Mentira ............................. Verdade  .................. 1 

Negligência ...................... Prudência  .............. 12 

Ociosidade ....................... Diligência  .............. 28 

Orgulho ............................ Humildade  ............. 35 

Parcialidade ..................... Justiça  ................... 23 

Precipitação ..................... Prudência  .............. 12 

Preconceito  ..................... Tolerância  ............. 24 

Preguiça ........................... Diligência  .............. 28 

Preocupação com o Eu .... Discrição  ............... 29 

Rejeição ........................... Perdão  .................... 6 

Resistência ....................... Flexibilidade  .......... 44 

Solidão ............................. Hospitalidade  ........ 46 

Teimosia ........................... Obediência  .............. 2 

Tristeza ............................ Alegria  ................... 25 

 (de Disciplina de Qualidades de Caráter, 
Manual do Aluno)  
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C. Como uma pessoa desenvolve o seu caráter? 

Há algumas pessoas que acreditam que seu caráter é formado muito cedo na vida.  

“O seu caráter é a soma total de todos os seus hábitos.” Citação por Rick Warren em  
“Uma Vida com Propósitos” 

Rick Warren identificou um papel principal em como desenvolvemos o nosso caráter. 
Simplesmente olhe para os seus hábitos. Os nossos hábitos revelam as nossas escolhas -
escolhas diárias.  

Se o nosso caráter é a soma total dos nossos hábitos, isto significa que 
podemos modificar o nosso caráter? A resposta a esta pergunta vem ao cerne do que 
significa ser cristão. Muito mais importante é o que significa ser discípulo de Jesus.  

2 Coríntios 5:17  Tradução Nova Vida 

Isto significa que alguém que pertence a Cristo se tornou uma nova pessoa. A vida 
antiga já passou; uma nova vida começou! 

Nós nos tornamos espiritualmente vivos quando nos tornamos crentes em Cristo. Mas 

quando nos tornamos um ________________________ - seguidor de Jesus - é que 

encontramos a verdadeira oportunidade de modificar o nosso caráter. Ser discípulo está 

relacionado à maneira como vivemos. Isto depende se vamos fazemos mudanças superficiais 

no nosso estilo de vida, ou se vamos fazer mudanças radicais ao nível de coração. 

A Bíblia é cheia de escrituras que deixam bem claro que podemos decidir tornar-nos 
uma pessoa diferente da que fomos antes de começarmos a seguir a Jesus. Assim voltamos à 
definição de caráter. Separamos um tempo para fazer uma avaliação profunda do que 
acreditamos ser certo ou errado? E então começamos a fazer mudanças, motivados por um 
coração que quer seguir a Jesus? 

Hebreus 5:11-14  - Nova Tradução Viva 

Há muito mais do que nós gostaríamos de dizer sobre isto, mas é difícil explicar, 
especialmente desde que vocês são desinteressados espiritualmente  e não parecem 
escutar 12 Vocês têm sido crentes por tanto tempo e agora que vocês deveriam estar 
ensinando a outros. Em vez disso, vocês precisam de alguém para lhes ensinar 
novamente as coisas básicas sobre a palavra de Deus. Vocês se parecem com bebês 
que precisam de leite e não podem comer comida sólida. 13 Para alguém que vive 
de leite é ainda  uma criança e não sabe como fazer o que é certo. 14 Comida Sólida 
é para aqueles que são maduros, os quais por meio do treinamento têm a 
habilidade de reconhecer a diferença entre o certo e o errado. 

Deus quer que nós usemos o nosso caráter para nos ________________________ em 
nossas reações a cada situação que enfrentamos cada dia. Honramos a Deus quando usamos 
A sua verdade como o padrão das nossas decisões em nossa vida diária. 
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D. No desenvolvimento de discípulos cristãos, temos que 
dar alta prioridade em ajudar nossos alunos a 
desenvolverem o caráter cristão em suas vidas 

A maior parte dos nossos alunos não chegaram ao Desafio Jovem com o caráter cristão 
como um dos seus pontos fortes. A formação de caráter cristão não acontece por acaso, ou 
simplesmente por estar presente no Desafio Jovem.  
 

1. A formação do caráter realiza-se por causa de um processo 
________________________ onde procuramos pôr fora das nossas 
vidas traços de caráter não-cristãos e plantamos e cultivamos traços 
de caráter cristãos. 

 

2. Como um discipulador, devemos _______________________ primeiro o 
caráter cristão em nossas vidas , 24 horas por dia 7 dias da semana.  

Por exemplo - é um problema quando um obreiro perde o auto-controle. Os alunos 
queixam-se dos líderes: 

 condução 
 falta de honestidade 
 raiva 
 gestão de conflito 
 tirar conclusões antes de ter os fatos 
 Maneira rude de falar com os alunos  

 
 

Como ensinamos o desenvolvimento de caráter? 

 não é  pregando simplesmente  
 não é simplesmente ensinando 
 não é aconselhando simplesmente. 

 

3. O desenvolvimento de caráter cristão começa em nossa ____________.  

Devemos decidir pensar os pensamentos certos. 

 

Pensamentos          Ações          Atitudes           Caráter 
 

Os pensamentos certos levam às ações certas. As ações certas levam às atitudes certas. 
As atitudes certas, aplicadas constantemente em algum tempo produzem o caráter cristão. 
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4. O caráter é desenvolvido um pequeno passo de cada vez, sobretudo 
se eu enfrento ______________________ nas minhas atividades diárias. 

Como Jesus procurou ajudar seus discípulos a desenvolver o caráter cristão em suas 
vidas? 

 

 

 

O caráter não é desenvolvido por uma ___________________ oração ou ação.  

É desenvolvido por uma aplicação consistente de princípios bíblicos. Procede de um coração 

convicto e comprometido. Estou escolhendo esta reação porque é o que eu quero 

profundamente em meu coração. Meu caráter é quem eu sou nas profundezas da minha _____. 

 

E. Como fazemos isto deixar de ser uma tarefa e se tornar 
parte do nosso estilo de vida como um todo? 

 

 

13. Paciência 
 

Qualidade Oposta – Inquietação 
 
Paciência – Aprender a esperar pelo cumprimento dos objetivos pessoais. Aumentar o 
tempo que pode esperar entre a concretização e a recompensa. Aprender a aceitar as 
situações difíceis como sendo de Deus, sem Lhe colocar um prazo para as retirar. 
 

a) Você compra coisas antes de ter dinheiro para poder pagar? 
b) A sua preocupação primária é remover um problema ou ver em primeiro lugar 

o propósito de Deus, ao permitir que ele exista? 
c) Os que estão à sua volta tentam te evitar quando você está  passando por uma 

situação difícil? 
d) Os projetos são mais importantes para você do que as pessoas? 
e) Quando os seus planos não funcionam você passa por pressão interior? 
f) Está disposto a passar por um tempo de treinamento e experiência necessária 

para se tornar mais hábil nas suas responsabilidades? 
 

Romanos 5:3,4  
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a 
tribulação produz a paciência, - E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. 


