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Inconformismo

Semelhança
com Cristo

Maturidade
Cuidado com a criação

Simplicidade
Equilíbrio

Dependência

Morte



Então disse Deus: "Façamos o 
homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança..." 
Gênesis 1:26



Pois aqueles que de 
antemão conheceu, 
também os predestinou 
para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a 
fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos 
irmãos. 

Romanos 8:29

Passado: Predestinação



Presente: Visão e 
Santificação

E todos nós, que com a 
face descoberta
contemplamos a glória
do Senhor, segundo a 
sua imagem estamos
sendo transformados
com glória cada vez
maior, a qual vem do 
Senhor, que é o Espírito. 

2 Coríntios 3:18



Amados, agora somos 
filhos de Deus, e ainda 
não se manifestou o 
que havemos de ser, 
mas sabemos que, 
quando ele se 
manifestar, seremos 
semelhantes a ele, pois 
o veremos como ele é. 

1 João 3:2

Futuro: Plenitude



“Mas, se alguém obedece à sua palavra, 
nele verdadeiramente o amor de Deus está 

aperfeiçoado.
Desta forma sabemos que estamos nele:
aquele que afirma que permanece nele, 

deve andar como ele andou.” 

1 João 2:5-6

“Se afirmamos ser cristãos,
devemos ser como Cristo”

John Stott



Devemos ser como Cristo
em sua encarnação

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 à morte, e morte de cruz! 

Filipenses 2:5-8

Humildade



Devemos ser como Cristo
em seu serviço

Dispostos a qualquer tarefa

Pois bem, se eu, sendo 
Senhor e Mestre de vocês, 
lavei-lhes os pés, vocês 
também devem lavar os 
pés uns dos outros.
Eu lhes dei o exemplo, 
para que vocês façam 
como lhes fiz. 

João 13:14-15



Devemos ser como Cristo
em seu amor

Entrega e cruz

Portanto, sejam imitadores de 
Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como 
também Cristo nos amou e se 
entregou por nós como oferta 
e sacrifício de aroma 
agradável a Deus. 

Efésios 5:1-2



Devemos ser como Cristo
em sua longanimidade

Resistência na perseguição



Devemos ser como Cristo
em sua missão

Entrar no mundo para mudá-lo

Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja 
convosco; assim como o Pai me enviou, também 
eu vos envio a vós. 
João 20:21



3 consequências práticas

1

2

3

Evangelismo
Quanto mais os cristãos

vivem como Cristo, maior
o alcance e os efeitos da 

evangelização Habitação do Espírito
Somos como Cristo quando
nos enchemos do Espírito
Santo

Sofrimento
A provação é o processo de 
Deus para nos fazer
semelhantes a Cristo



Próxima aula:
Maturidade
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