VIDA QUE VALE A PENA
Lição 4 – Vida de Integridade
"Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era
homem íntegro e justo; temia a Deus e evitava
fazer o mal" – Jó 1:1

Introdução
Alguém disse certa vez: “Mesmo que Deus não existisse, ainda assim valeria a pena fazer o bem
e viver uma vida íntegra”. Nesta lição vamos ver o que a Bíblia diz sobre integridade e qual a
sua importância para a vida de uma pessoa que deseja viver de modo que agrade a Deus.
 O que é Integridade?
– A integridade pode ser definida como o conjunto das virtudes cristãs, ou seja, a
pessoa íntegra é alguém com as seguintes características: de conduta reta,
inatacável, honesta, ética, ensinável, sincera, fala sempre a verdade (não mente), é
transparente, não engana, não fala mal do próximo, é digna de confiança...
 Quais outras características encontramos no Salmo 15:1-5?
O vocábulo “Integridade” vem do latim “integrare” que significa “fazer inteiro, uno, total”.
Então integridade tem a ver com totalidade, unicidade, indivisibilidade, ou seja, uma pessoa
íntegra ou de integridade é a que é una, a mesma, o que ela diz é o mesmo que ela faz, o que
ela é em público é o mesmo em sua vida particular. No dizer de Bill Hybels: “quem é você
quando ninguém está olhando”?

1. Exemplo de um homem de Integridade - Jó 1:1-3,8-11; Jó 2:3-10
Jó é um exemplo de homem de integridade. Veja o que o próprio Deus diz sobre ele em Jó 1:8 e
2:3. Mesmo em circunstâncias completamente adversas, ou seja, perdendo todos os seus bens,
sofrendo com a morte dos seus familiares e por causa da sua doença; e ainda sendo
pressionado por sua mulher e por seus amigos para amaldiçoar a Deus, Jó manteve a sua
integridade.
 Todos esses males na vida de Jó foram resultantes de pecados que ele cometeu (Jó 1:22)?
 Como Jó reagiu aos ataques à sua integridade (Jó 2:10)? E você, como tem reagido diante
das provações?
 Deus honrou a integridade de Jó?
Vemos na vida de Jó como é realmente difícil ser uma pessoa íntegra. As tentações e provações
certamente virão. Mas, assim como José, no Egito, e Daniel, na Babilônia, Jó conservou a sua
integridade e não blasfemou contra Deus.

2. Outro exemplo de Integridade – Daniel 6:3-5,21-28
Agora, imagine se alguém bisbilhotasse a sua vida, grampeasse o seu telefone e monitorasse os
sites que você acessa e os programas de TV que você assiste. E se observassem o que você
escreve nos e-mails e chats e tudo o que você fala e faz? E se alguém pudesse avaliar a sua
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honestidade, os seus negócios, os seus planos para ganhar dinheiro e a sua diligência no
trabalho? O que diriam sobre você? Os colegas de Daniel fizeram algo assim com ele. Foram
implacáveis. A que conclusão chegaram (v. 5)? Sim, Daniel era um homem íntegro e inatacável.
 O que aconteceu como resultado da sua integridade e do seu compromisso para com Deus? –
v. 25-28.
Isso mesmo, através do decreto do rei, muitas nações foram impactadas.

3. Cultivando a Integridade
a) Tome cuidado com as pequenas coisas – Cantares 2:15.
Nos pequenos detalhes, no segundo olhar, nas pequenas e inocentes provas que parecem
sem risco algum… nos detalhes, quebramos a relação de intimidade com Deus.
Integridade só é conseguida na relação de amor e dependência de Deus. Diga não à
tentação… o mais rápido possível.
 O que Paulo nos aconselha em 1 Timóteo 6:11 e 2 Timóteo 2:22?
b) Não separe Vida Particular da Vida Pública.
“Ao que disse Saul: Pequei; honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, e
diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus” – 1 Samuel 15:30.
Em qualquer dúvida diga não! Sua consciência é seu bem mais valioso e deve ser treinada
para fazer o que é certo tendo como base princípios e não quantidades ou quantias.
c) Mantenha sua consciência limpa.
Muita atenção para motivos escusos. Quando assumimos o nosso papel como cristãos e
como pessoas que influenciam outros, estamos querendo que as pessoas nos sigam – e
elas não seguem ideias, seguem pessoas. Quando a pessoa não é fidedigna, ninguém a
seguirá. Seja transparente diante dos homens e de Deus.
Não se permita caminhar com pendências em nenhuma área de sua vida. A Palavra de
Deus nos convoca a limpar as pendências com os irmãos antes de fazer o mais sagrado:
ofertar no altar do Senhor – Mateus 5:24.
“Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens”
– Atos 24:16. E, ainda, Hebreus 13:18.

Conclusão
 Em que área de sua vida você precisa ser mais íntegro? Faça esta pergunta para algum de
seus familiares e peça para ele lhe ajudar a melhorar.
 Complete a frase: "Na cidade de _______________________ vivia uma pessoa chamada
_________________. Era uma pessoa íntegra e justa; temia a Deus e evitava fazer o mal”.
 Se você preenchesse as lacunas acima, com sua cidade e seu nome, respectivamente, esta
frase seria verdadeira? Se não, o que você pode fazer para que se torne verdadeira?
(Veja Provérbios 28:13 e 1 João 1:9).
Nossa sociedade precisa urgentemente de pessoas íntegras como José, Jó e Daniel. Que tal
você? Você topa este desafio? Hoje ou neste final de semana, responda esta pergunta para um
amigo, para o seu líder ou para o seu pastor e peça que ele ore por você.
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