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(Leia: Efésios 4.17-24)  
Introdução: Existe um livro muito conhecido chamado “Em seus passos o 

que faria Jesus”. O desenrolar da história descreve como uma cidade foi 
revolucionada por um grupo de membros de uma Igreja local. a partir de uma 
simples reflexão antes de agir.  E a reflexão era: O que Jesus faria em meu 

lugar? A evidente mudança de comportamento de cada um daqueles 
cristãos chacoalhou o município inteiro. Ainda me pergunto qual seria o 
impacto na sociedade de hoje se cada um de nós, de fato, passasse a viver e 
a agir como Jesus. 
Pergunta: O Que mudaria se todos os Cristãos agissem como Cristo? Por 

que não começamos hoje?  
Na frase “não foi assim que aprendestes a Cristo”. Podemos entender que, 
os apóstolos não ensinavam apenas a respeito de Cristo, mas ensinavam a 
Cristo. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Falar acerca de Jesus gera 
informação sobre quem Ele é. Ensinar a Cristo gera transformação para cada 
cristão a reproduzir a imagem e o comportamento de seu Senhor. 
Quais eram os ensinos dos apostolos? Podemos destaca hoje: 
 
1º Os Apóstolos orientavam os discípulos a andar nos passos de 

seu Senhor.  
“Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.” 1 Pedro 2.21 

A vida cristã não é uma vida ruim ou de proibições. A vida Cristã é uma vida 
com propósito. Qual o propósito? João 4:34 - Jesus disse-lhes: A minha 

comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. 

 
2° Os Apóstolos pregavam sobre andar como Ele andou. 

“Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.” 1 João 

2.6 

Se você começasse hoje a andar como cristo andou, quais seriam as 
primeiras coisas que você deveria deixar de fazer? E quais as que você 
deveria começar a fazer? 
 
3° Os Apóstolos imitavam e ensinavam que todos deveriam imitar 

Cristo. 
“E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em 

muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.” 1 Tessalonicenses 1.6 

A palavra imitar no original é “Mimeques”. Que é a origem da palavra em 
português “mimica”. Que é reproduzir por meio de ações, uma determinada 
informação. Logo ser imitador de cristo não é falar sobre Ele. Mas reproduzir 
por meio de ações os seus ensinos e exemplos.  
 
Conclusão: Jesus é o padrão e o modelo. Ele quer transferir Seu estilo de vida 
e comportamento para nossa vida! Foi nosso Senhor quem disse: “Aprendei 
de mim, porque sou manso e humilde de coração” (Mt 11.29). Que Ele seja 
nosso alvo, nossa meta de crescimento. Que a reprodução de Sua imagem e 

de Seu caráter encontre lugar em nosso viver. Que, por caminhar tão perto, tornemo-nos como Ele é! 

 

 

 

Quebra-gelo: diga o nome de 

um filme por meio de Mimica. 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Participe das 

programações on-line 

de sua igreja. 

Inscreva seu GCEU 

para o culto presencial 

#Aigrejasomosnós! 

 

  

Aprendendo  

Em Cristo 
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