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7. Viver como Cristo (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico: Mt. 9:36, Mc. 10:21, Lc. 10:30–37, Mt. 25:31–46, Lc. 6:32–35, Jo. 
15:4–12, Jo. 13:34. 
 
Citações 

• A vida de um cristão deve ser nada mais que uma representação visível de 
Cristo. Thomas Brooks 

• A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível e desejável. Len 

Jones 

• Deus nunca deu ao homem uma coisa a fazer a respeito da qual era irreverente 
para refletir sobre como o Filho de Deus teria feito isso. George MacDonald 

• Você e eu fomos criados para dizer a verdade sobre Deus refletindo Sua 
semelhança. Ian Thomas 

• Nossa vida deve ser como muitos sermões sobre a vida de Cristo. John Trapp 
• Quanto mais a alma se conformar com Cristo, mais confiante vai ser seu 

interesse em Cristo. Thomas Brooks 
• Não há grande talento que Deus abençoe tanto quanto a grande semelhança 

com Jesus. Robert Murray M’Cheyne 
• Falamos de sermos cristãos, o que significa ser como Cristo, já que estamos 

fomos feitos à imagem de Cristo. Então, o que devemos fazer é amar, aceitar e 
ajudar. Nós não estamos sendo condenados, controlados ou colocando a culpa 
em alguém, tal comportamento é totalmente oposto à maneira que Jesus viveu 
e agiu. Se a religião assumiu essa face, como a face de Jesus, então não 
faltariam pessoas que reagiriam. Ben Carson 

 
Perguntas 
 Qual é a nossa motivação para “viver como Cristo”? De que maneira isso deve 
ser uma demonstração ao invés de uma declaração? Viver como Cristo é algo que 
podemos fazer acontecer em nossas vidas? Como Jesus é o nosso exemplo e como Ele 
é a nossa salvação? Devemos ser um espetáculo aos anjos e aos homens, como? 
 
Resumo bíblico 
 Jesus teve compaixão pelo povo (Mateus 9:36). Está escrito que Ele amava o 
jovem rico (Marcos 10:21).  Jesus deu uma ilustração do tipo de pessoas que devemos 
ser na parábola do Bom Samaritano (Lucas 10:30-37). As ovelhas e os bodes Mateus 
25:31-46) são separadas com base no que fizeram. “Amem, porém, os seus inimigos, 
façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta.  Então, a 
recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é 
bondoso para com os ingratos e maus.” Lucas 6:35 (FBV). A videira e os ramos (João 
15:4-12) ilustra como devemos viver em conexão com Jesus. Jesus nos manda amar 
uns aos outros (João 13:34). 
 
Comentários  

No livro “A imitação de Cristo”, de Tomás de Kempis, o objetivo supremo é 
sermos exatamente como Cristo como nosso exemplo. Mas enquanto nós certamente 
deveríamos prestar muita atenção ao que Jesus disse e fez, Ele não estava dizendo que 
“se eu posso fazer isso, você pode fazer isso.” Esta salvação, se for seguindo o 
exemplo acima, se torna perigosa, pois nos aponta nossas próprias obras, e valida a 
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nossa salvação pela realização ao invés de ser por meio do Salvador. Estamos 
devemos seguir o Mestre, não tentar copiá-lo exatamente igual. E como poderíamos 
fazer isso, sendo Ele Deus? Embora tenhamos o mesmo acesso ao poder de Deus, 
devemos imitar o ministério de Jesus? Isto parece perto de blasfemar, se estamos 
tentando fazer isso sozinhos. No entanto, não há limite para o que podemos realizar 
quando damos as coisas para Deus, aquele que nos dá o poder de pensar e de fazer. 
 O nosso papel é revelar o Salvador, não tentar fazer esse papel como se 
fôssemos o próprio Salvador. Nós certamente precisamos ser muito mais ativos, 
demonstrando a verdade de Deus em vez de apenas falar sobre isso. Mas o elemento 
fundamental é confiar, e a confiabilidade. Jesus, no final, desistiu do “milagroso”, 
porque isso não trazia a confiança racional que Ele queria. Da mesma forma, devemos 
mostrar em nossas vidas o tipo de pessoas que somos com o resultado da nossa 
experiência e confiança em Deus, não por causa de qualquer grande milagre que 
podemos mostrar. A confirmação disso não é porque é incrível, mas porque é 
verdade! 
 O resultado do nosso viver parecido com o viver de Cristo será que os outros 
vão ver isso. “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas 
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”, diz Jesus em Mateus 
5:16 (FBV). Você não precisa promover o cristianismo quando você o vive! Muitas 
vezes pensamos que precisamos de alguma estratégia de marketing ou abordagem de 
relações públicas quando se trata de compartilhar a boa notícia. Mas a melhor maneira 
de convencer os outros é demonstrando e não argumentando. Se estivermos realmente 
vivendo para Cristo, isso vai ser visto na maneira que nos comportamos e tratamos os 
outros. “Pregai o evangelho sempre e, se necessário, use palavras.” 
 
Comentários de Ellen White 
 O verdadeiro filho de Deus será semelhante a Cristo; e, ao crescer no 
conhecimento da verdade, e ser santificado mediante a verdade, será mais e mais 
semelhante a Cristo. … {Filhas de Deus, 7} 
 Naqueles que a possuem, a religião de Cristo revelar-se-á um princípio 
vitalizante e penetrante, uma energia viva, operante e espiritual. Manifestar-se-ão a 
força, o frescor e a alegria da juventude perpétua. O coração que recebe a Palavra de 
Deus, não é como um açude que se evapora, nem como uma cisterna rota que perde o 
seu tesouro. É como a torrente da montanha, alimentada por fontes inesgotáveis, cuja 
água fresca e borbulhante salta, de rochedo em rochedo, refrescando os cansados, os 
sedentos e os duramente oprimidos. {Parábolas de Jesus, 64} 
 Cada um dos Seus filhos deve ser como Cristo, que não viveu para agradar a 
Si mesmo. Devemos ter simetria de caráter a fim de estar em pé diante do Filho do 
homem. A graça de Deus está à espera de sua demanda. Se você pedir, Ele lhe dará 
graça e forças, conforme a necessidade. {Filhas de Deus, 135} 
 Todos os que estudam a vida de Cristo e praticam os Seus ensinos se hão de 
tornar semelhantes a Ele. Sua influência será idêntica à Sua, revelando santidade de 
caráter. Palmilhando a vereda humilde da obediência, pela submissão à vontade de 
Deus, exercerão uma influência que atestará o progresso de Sua obra e a saudável 
pureza da mesma. Nessas almas perfeitamente convertidas, o mundo terá um 
testemunho do poder santificador da verdade sobre o caráter humano. {Evangelismo, 
313} 
 O verdadeiro pesquisador que se esforça por ser semelhante a Jesus na 
palavra, na vida e no caráter, contemplará seu Redentor, e, pela contemplação é 
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transformado à Sua imagem, porque almeja a mesma disposição de Espírito que havia 
em Cristo Jesus, e por ela ora. {A Maravilhosa Graça de Deus, 55} 
Preparado em 9 de Setembro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 

 


