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00 |   Prefácio

HOMENS QUE SE PARECEM COM JESUS

Muito mais importante que a maneira pela qual o 
mundo ao nosso redor possa descrever a mascu-
linidade é como Deus o faz. 

Deus define a verdadeira masculinidade na pessoa de 
Jesus! Homens de verdade se parecem com Jesus. 

Assim como um pai tem orgulho quando seu filho 
vai bem em alguma prova e, ainda mais, quando outras 
pessoas o imitam, Deus é glorificado em nós quando 
nós nos parecemos com seu Filho, Jesus!
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O alvo da nossa vida, do nosso ministério e do trabalho da igreja 
é sermos e formarmos pessoas à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo 
afirma isso em sua Carta aos Efésios, quando fala sobre a duração e o 
propósito dos dons espirituais concedidos à igreja:

... até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhe-
cimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da 
estatura da plenitude de Cristo (Efésios 4:13).1

A “perfeita varonilidade” é identificada como o pleno conhecimento 
do Filho de Deus. A ideia não é só de conhecimento intelectual, mas 
prático. “A medida da estatura da plenitude de Cristo” significa que um 
“homem de verdade” se parece com Cristo.

Por causa disso, queremos investigar o que as Escrituras ensinam so-
bre homens refeitos à imagem de Jesus, sobre a “perfeita varonilidade”, 
para podermos ser homens de verdade que glorificam o Pai.

Infelizmente, há muita confusão sobre os papéis do homem e da mulher 
em nossos dias. Notamos uma inversão de papéis e valores no lar, na co-
munidade e na igreja (Romanos 1:25-27; 1Coríntios 6:9), com um feminismo 
desenfreado por um lado e um machismo egoísta por outro (Gênesis 3:16b). 
Temos homens ausentes do lar e da igreja, que procuram acima de tudo sua 
própria felicidade, e mulheres “libertas”, mas que se tornam escravas dos 
seus próprios desejos e ídolos do coração (1Timóteo 4:1-5; 2Timóteo 3:1-7).

Cremos que a recuperação dos papéis bíblicos de homens e mulheres 
representará um salto muito grande em direção à restauração do lar, da 
igreja e da sociedade. Também entendemos que homens, criados por 
Deus para serem líderes amorosos, constituem o primeiro passo nesse 
resgate de valores bíblicos.

O ponto de partida para sermos homens segundo o coração de Deus 
é buscarmos na Palavra a vontade dele para o homem. Os estudos 

1 Todas as citações sem indicação da versão bíblica são da Almeida Revista e Atualizada, 
da Sociedade Bíblica do Brasil (Barueri, 1993, 2009). Outras versões são indicadas por 
estas siglas: NVI (Nova Versão Internacional, da Biblica); ARC (Almeida Revista e 
Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil).
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apresentados aqui resumem os principais textos bíblicos que tratam da 
vida masculina. Como veremos, o plano de Deus é que Ele seja glorificado 
pela imagem de Cristo Jesus reproduzida em nós — homens de verdade 
que parecem cada vez mais com Jesus.

Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também 
Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para se-
guirdes os seus passos (1Pedro 2:21).
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Como o mundo tende a definir um “homem de 
verdade”? Pense em propagandas, filmes, livros e 
comentários que você já viu.

Quais as evidências hoje (no lar, na igreja e na 
sociedade) de confusão sobre o significado de 
“masculino” e “feminino”?
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Este livro se junta ao primeiro do gênero, Homem 
nota 10, como um guia de estudos bíblicos, disci-
pulado e devocionais para todos os homens. Cada 

livro é independente do outro e pode ser estudado em 
qualquer ordem. Também lançamos mão de muito do 
conteúdo do nosso Comentário bíblico: lar, família e casa-
mento (São Paulo: Hagnos, 2019), que trata sistematica-
mente de todos os textos bíblicos que focam a família. 
Adaptamos as exposições daquele livro que tratam do 
papel do homem para subsidiar as discussões das lições 
nesta edição.

Como sempre, nosso compromisso será com a 
Palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível, não com 
as opiniões ou com o “achômetro” de seres humanos. 
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Focalizamos os principais textos bíblicos que falam diretamente para 
homens sobre a vontade de Deus para a vida deles.

Este livro parte do pressuposto de que a vida do Senhor Jesus serve 
como o modelo perfeito para todo homem imitar. O livro passará por 
treze aspectos da vida de Jesus sendo vivida em homens de verdade, 
por meio de estudos indutivos da própria Bíblia, com perguntas para 
discussão ao longo de cada capítulo, visando à interação entre homens, 
prestação de contas mútua, comunhão etc.

FORMATO

Os estudos são divididos em duas partes, que tratam do caráter do 
homem que se parece com Jesus (cinco lições) e a conduta dele no lar, 
na sociedade e na igreja (oito lições). Esse homem deixa um legado do 
temor do Senhor, conforme resumido em Provérbios 14:26,27: 

No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é 
refúgio para os seus filhos.
O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte.

Cada estudo começará com uma anedota ou estudo de caso que le-
vanta a necessidade que os homens têm de exibir as qualidades de ca-
ráter que a lição irá expor. Em seguida, teremos uma análise bíblica, 
interativa e prática daquele atributo ou função. As lições trabalharão 
as características da vida de Jesus no homem, muitas vezes mostrando 
a antítese delas no velho homem (o primeiro Adão) e como o novo ho-
mem refeito em Cristo (o último Adão) reverte esse quadro.

Dependendo do tempo disponível para o estudo do livro e o envolvi-
mento dos membros nas perguntas para discussão, as lições podem ser 
divididas em duas partes, normalmente conforme as principais divisões 
do estudo.

Com pequenas adaptações, este livro pode ser usado em diversos 
contextos:

• Estudo bíblico em grupos pequenos de homens.
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• Estudo em encontros maiores de homens (café da manhã, encon-
tros sociais etc.).

• Encontros de discipulado.

• Preparação de líderes na igreja.

• Estudo individual e devocional.

• Pais e filhos.

Em termos da condução do estudo, sugerimos uma dinâmica simples 
em que os homens presentes leiam os parágrafos alternadamente, pausan-
do para responder a perguntas de reflexão feitas ao longo do texto. É im-
portante que haja o máximo de interação entre os membros do grupo e que 
todos tenham a oportunidade de participar, para que o conteúdo apresen-
tado seja discutido, analisado e testemunhado.

Ao longo de cada lição, no final de cada subdivisão de estudo, há 
perguntas para discussão em grupos pequenos. Não é obrigatório res-
ponder a todas as perguntas. O importante é que o conteúdo daquela 
parte do estudo seja contemplado e discutido. 

Se o grupo de estudo tiver mais de cinco ou seis pessoas, o ideal 
será dividi-lo em grupos menores por um tempo preestabelecido, para 
que os homens dialoguem sobre o conteúdo da lição. Em nossa expe-
riência, o tempo reservado para compartilhar é o momento mais im-
portante do encontro.

No Apêndice 1, encontra-se uma ficha (opcional) “Conhecendo e sen-
do conhecido” para ser reproduzida e distribuída entre os membros do 
grupo. Também incluímos um caderno de oração para os participantes 
poderem registrar pedidos e respostas de oração em algum momento 
do encontro. 

Se o livro for usado em grupos nos quais os integrantes não se conhe-
çam tão bem, sugerimos uma dinâmica no início de cada encontro, vi-
sando a uma maior interação entre os membros do grupo.2 O Apêndice 

2  Para obter mais ideias e sugestões sobre esse tipo de dinâmica em grupo, veja o nosso 
livro 101 ideias criativas para grupos pequenos (São Paulo: Hagnos, 2015).
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3 apresenta uma série de perguntas que poderiam servir como base para 
uma dinâmica de criar perfis no início de cada encontro.

O Apêndice 4 sugere um modelo de certificado que pode ser adapta-
do e entregue a homens que completam os estudos.

O Apêndice 5 oferece um guia simples para quem quer começar um 
ministério com homens. Junto com os princípios bíblicos desse ministé-
rio estratégico e fundamental, sugerimos passos práticos para implantar 
o ministério focado em grupos pequenos de discipulado de homens na 
igreja local.

Finalmente, uma bibliografia abrangente lista boa parte da literatura 
disponível no momento da publicação para o ministério com homens.

Nossa oração é que Deus use os estudos e esses recursos para ho-
mens de verdade cumprirem a ordem do apóstolo Paulo:

Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de 
coragem, sejam fortes (1Coríntios 16:13, NVI).
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O HOMEM QUE NÃO SERVE, NÃO SERVE!

Nunca vou me esquecer daquela mensagem. Não pela 
entrega fervorosa. Não pela eloquência. Nem pela 
sua profundidade teológica, mas, sim, pela sim-

plicidade e contundência bíblica, casadas com um cará-
ter irrepreensível e manso do pregador. 

Meu sogro, Davi Cox, era o pregador, e eu sabia que ele 
vivia aquilo que ele estava pregando. Assim como Jesus. 
Sua mensagem sobre a lavagem dos pés dos discípulos 
pelo Mestre Jesus (João 13:1-20) culminou numa declara-
ção simples: “O líder que não serve, não serve!”.

Pronto. Eu e os outros homens presentes naque-
la conferência sobre liderança bíblica sentimos nossa 
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profunda deficiência como homens. Mas fomos levados a reconhecer 
também a suprema suficiência de Cristo Jesus. Saímos com o desejo de 
ser não somente líderes conforme Cristo, mas homens mais parecidos 
com Ele. Não em nossa própria força, mas totalmente dependentes da-
quele que queria viver a sua vida em e através de nós (Gálatas 2:19,20).

O que João 13 diz sobre líderes, a Bíblia ensina sobre homens. “O ho-
mem que não serve, não serve.” O serviço “outrocêntrico” caracterizava 
aquele que “não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate por muitos” (Marcos 10:45). A essência da vida cristã é uma vida 
de serviço. Sermos homens conforme o coração de Deus significa sermos 
parecidos com seu Filho Jesus, que vivia sua vida para abençoar mais do 
que ser abençoado.

Podemos dizer que Deus é mais glorificado em nós quando somos 
mais parecidos com Cristo Jesus. O trabalho de nos conformar à imagem 
dele dura uma vida inteira. Só será consumado naquele dia quando o 
veremos como Ele é (1João 3:2). Mas, até então, por motivos que somen-
te Deus sabe, Ele é glorificado em nós pela nossa humilde submissão ao 
processo de sermos “transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, o Espírito” (2Coríntios 3:18).

Em dias de crise de identidade sobre a masculinidade e a femini-
lidade, em que homens se transformam em mulheres e mulheres, em 
homens; quando os seriados e filmes populares debocham de homens 
como bobões incompetentes, indecisos, frágeis e fracos; quando há falta 
de líderes-servos de caráter em nossos lares, nossas igrejas e nos gover-
nos do mundo, mais do que nunca precisamos de homens refeitos em 
Cristo que se pareçam cada vez mais com Jesus.

Reconhecemos que, em nós mesmos, nunca atingiremos esse alvo. 
Graças a Deus, Ele se compadece de nós como um bom Pai, sabendo que 
somos pó (Salmos 103:13,14). Jesus é um bom Mestre, manso e humil-
de, que nos convida a encontrar descanso, graça e misericórdia nele e 
diante do seu trono (Mateus 11:28-30; Hebreus 4:14-16). O Espírito Santo 
é o Escultor-mor, que pacientemente nos esculpe conforme a imagem 
de Cristo, tirando as lascas que não se parecem com Jesus (2Coríntios 
3:18; Romanos 8:29). Sabemos que essa boa obra um dia será completa 
(Filipenses 1:6). Mas, até então, glorificamos a Deus colaborando com 



23

 Introdução

cada membro da Trindade nessa obra maravilhosa de andarmos nos 
passos de Jesus.

O líder que não serve, não serve. O homem que não serve, não serve. 
O homem que não serve também não serve para liderar — porque não 
se parece com Jesus, o maior homem servo-líder no universo. 

Que os estudos que seguem nos ajudem a ser homens de verdade, 
que servem para servir, como o apóstolo Paulo exorta:

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humilde-
mente considerem os outros superiores a si mesmos.
Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também 
dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora 
sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a 
que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser 
servo, tornando-se semelhante aos homens.
E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e 
foi obediente até a morte, e morte de cruz! (Filipenses 2:3-8, NVI).
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Você consegue lembrar-se de exemplos de filmes e 
seriados em que homens são ridicularizados em seu 
papel de marido, pai ou líder? 

Até que ponto o mundo está reconhecendo que “o 
líder que não serve, não serve”? Você já viu exemplos 
práticos disso?

Avalie essas declarações. Você concorda ou discorda? 
Por quê?

• O homem que não serve, não serve.

• Deus é mais glorificado em nós quando somos 
mais parecidos com seu Filho, Jesus.

• A essência da vida cristã (e da masculinidade 
verdadeira) é uma vida de serviço.




