
10. Jesus conquistava a confiança das pessoas(3T 2016—O papel da igreja na 
comunidade) 
 
Material Bíblico: Gênesis 15:6, Números 14:11, 1 Coríntios 3:1–9, Daniel 6:1–3, 
Neemias 2:1–9, Deuteronômio 4:1–9, Atos 2:42–47; Lucas 5:15. 
 
Citações 

• Aprender a confiar é uma das tarefas mais difíceis da vida.Isaac Watts 
• Maior elogio é ser digno de confiança do que ser amado. George Macdonald 
• Nossa desconfiança é muito cara. Ralph Waldo Emerson 
• Fé não é crença. A crença é passiva. A fé é ativa. Edith Hamilton 
• Fé impensável é uma oferta curiosa a ser feita ao criador da mente humana. John 

A Hutchinson 
• Fé não é um tiro irresponsável no escuro. É uma confiança responsável em 

Deus, que conhece os desejos de seu coração, os sonhos que lhe são dados, e os 
objetivos que você se propôs. Ele há de guiar seus caminhos de modo certo. 
Robert Schuller 

 
Perguntas 
 Qual é a base para a nossa confiança em Deus? De que maneiras podemos nos 
encorajar a acreditar num Deus confiável? Por que Jesus se preocupou tanto em ganhar 
a confiança dos outros? Qual é a melhor maneira de expressarmos nossa confiança em 
Jesus? Como fazemos para seguir o exemplo de Jesus e ganhar a confiança das pessoas? 
Como isso se encaixa no Grande Conflito? 
 
Resumo Bíblico 
 Gênesis 15:6 nos conta que Abraão era considerado como justo porque ele 
acreditava no Senhor. Em Números 14:11 Deus reclama a Moisés que o Seu povo se 
recusa a acreditar nEle. 1 Coríntios 3:1-9 nos lembra que devemos trabalhar juntos para 
construir a igreja, e que não devemos buscar crédito pessoal. Daniel ganhou tanto a 
confiança do rei que lhe foi dada a posição de governar todo o reino (Daniel 6:1-3). O 
rei confia em Neemias e é enviado à Jerusalém (Neemias 2:1-9). Deus estimula o Seu 
povo a confiar nEle e seguir os Seus caminhos (Deuteronômio 4:1-9). Os primeiros 
Cristãos seguiram o caminho que Jesus Lhes disse para o grande benefício de todos 
(Atos 2:42-47). Multidões vieram a Jesus porque acreditavam que Ele poderia restaurá-
las (Lucas 5:15). 
 
Comentários  
 Quando falamos sobre ganhar a confiança de alguém, nós queremos dizer que 
ganhamos a crença dessa pessoa. Especificamente isso é o que deu errado no começo: 
Adão e Eva acreditaram na serpente, e não confiaram em Deus. Assim como Paulo diz 
“tudo o que não provém da fé [confiança em Deus] é pecado” (Romanos 14:23 NVI). A 
missão de Jesus era a de ganhar nossa confiança novamente, nossa fé em Deus, através 
de uma revelação clara e completa de quem Deus realmente é. 
 Em Gênesis nós vemos uma crise de confiança. Você se lembra da história. Uma 
clara dúvida em Deus e no que Ele disse. Uma crise de confiança no Jardim do Éden. 
Acreditar na serpente ao invés de Deus. 
 Então quando Deus vem procurar Adão e Eva, eles se escondem. Eles acreditam 
nas mentiras do Diabo de que Deus iria ficar furioso com eles, que Ele é um Deus 
inflexível e cruel e que irá machucá-los. Deus vem e diz: “Onde estão vocês?” 



 Como Adão responde? “Ouvi Teus passos no jardim e fiquei com medo”. Essa é 
a primeira vez que o medo é mencionado na Bíblia. Por que? Porque eles não confiaram 
em Deus, porque eles acreditaram nas mentiras do Diabo sobre quem Deus era. Uma 
crise de confiança. E Deus não pode restaurar a confiança de uma maneira simples e 
fácil. Tem sido necessário desde a Criação até agora para Deus começar a restaurar a 
confiança que perdemos, para provar a todos que Ele realmente é confiável. 
 Para nós acreditarmos em alguém precisamos conhecer bem essa pessoa. Antes 
de emprestarmos dinheiro a alguém gostamos de saber que teremos nosso dinheiro de 
volta! Gostamos de saber algo sobre essa pessoa para podermos confiar nela. E como 
fazemos para desenvolver essa confiança? Conhecendo a pessoa, gastando tempo com 
ela e observando como se comporta. 
 É isso que devemos fazer com Deus. Ele quer ganhar nossa confiança 
novamente, e assim toda a Bíblia é um registro de como Ele age e se comporta; detalhes 
das razões do porquê podemos confiar nEle com convicção. Acima de tudo, Jesus, o 
Deus que veio a nós, é a demonstração de que podemos ter completa e total confiança 
nEle. Através de Sua vida e morte Ele ilustra a verdade, revelando as mentiras do 
Diabo; e nos mostra que o Deus do murmúrio de uma brisa suave está certo, e podemos 
acreditar nEle. 
 Quando Jesus andou nesta Terra, Ele tinha tempo para as crianças. Por que? Em 
Lucas 18:15-17 podemos ler sobre a cena feliz do povo trazendo seus pequenos para ver 
Jesus. Por que? Não há segredo – eles apenas queriam que Jesus orasse por elas 
também. Mas os discípulos têm certeza de que Jesus – e o Deus que Ele representa – 
não se importaria com detalhes tão pequenos. Eles espantam as crianças, dizem para 
elas irem embora. Mas assim eles não estão representando Deus. Pois Jesus quer estar 
com as crianças e sorrir com elas por algum tempo. Ele quer mostrar-lhes quem Deus 
realmente é. Jesus diz aos Seus discípulos e ao povo: O Reino pertence a elas! E se 
vocês não se fizerem como elas, não vão entrar nele! 
 O que Jesus está dizendo é que devemos nos relacionar com Deus como nosso 
Pai, assim como uma criança aqui se relaciona com os seus pais. Nós devemos confiar. 
Ou, usando uma palavra religiosa, devemos ter fé. Fé em Deus é racional e é baseada 
em evidências. Isso é o que Deus quer – não uma fé cega e irracional que pode nos levar 
à ideias completamente enganosas sobre Ele. 
 Nossa confiança infantil em Deus é baseada na evidência de que Deus é uma 
pessoa completamente confiável. É para isso que serve a Bíblia – para nos mostrar 
como Deus é ao lidar com a humanidade. Isso é o que Jesus veio para demonstrar 
pessoalmente – que Deus pode ser confiado: completa e plenamente. Não há dúvidas! E 
isso é o que devemos descobrir por experiência própria: que podemos nos colocar nas 
mãos de Deus sem ter dúvida alguma. É tudo uma questão de confiança. 
 
Comentários de Ellen White 
 Olhando para Jesus, o Autor e Consumador da fé.... Em Seu cuidado podemos 
descansar seguros, dizendo: “No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti”. Salmos 
56:3. Deus cumpre Sua promessa para com todos aqueles que nEle depositam 
confiança.{AA 326} 
 Jesus sempre gostou de crianças. Aceitava-lhes a infantil simpatia, e seu amor 
franco, sem afetação. O grato louvor de seus lábios puros era qual música aos Seus 
ouvidos, e refrigerava-Lhe o espírito quando opresso pelo contato com homens astutos e 
hipócritas. Aonde quer que fosse o Salvador, a benevolência de Seu semblante, Sua 
maneira suave e bondosa conquistavam a confiança dos pequeninos.{DTN445} 
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