
 

Palavra e compartilhar

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus | Filipenses 2:5
A Bíblia nos faz um desafio! Talvez, mais que isso. Vemos aqui um mandamento, uma direção, uma or-
dem: Devemos ser como Cristo Jesus! O apóstolo Paulo nos convida mais vezes a sermos imitadores 
dele, como ele também é imitador de Cristo (1Co 11:1 e 1Ts 1:6). O cristianismo é baseado nisso, em 
cristãos que vêem no Cristo um exemplo a ser seguido e imitado. Se deixarmos de olhar o exemplo de 
Cristo, a própria essência do cristianismo perde o seu sentido!

Duas perguntas já nascem aqui:
1. Como posso aprender a ser como Jesus?
A Bíblia diz (2Co 3:18) que, ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados de glória em 
glória, na sua própria imagem! Ou seja, quanto mais olhamos para Jesus, mais amamos a Sua presen-
ça, mais nos atentarmos a quem Ele é, mais a glória Dele é manifestada em nós! A bíblia também diz 
(Rm 8:29) que Deus nos predestinou a sermos como Jesus! Não aceite as mentiras que tem prendem 
em algo que Jesus não te fez para ser. Olhe para Jesus e saiba que Ele mesmo te capacita a ser se-
melhante a ele, a cada dia mais! É promessa Dele para sua vida!

2. Como é Jesus? 
Aqui começamos uma linda jornada. Cristãos olhando para o Cristo, e se quanto mais olhamos para 
Ele, mais transformados somos à imagem Dele, faremos isso com muita atenção aos detalhes! O dici-
onário define os traços morais e éticos que levam a maneira de agir de uma pessoa como caráter. É 
isso que faremos aqui. Vamos aprender do caráter de Cristo!

Em Filipenses 2:5-8 (leia o restante dos versículos) Paulo nos mostra alguns dos traços mais impor-
tantes do caráter de Jesus. Perceba que, embora Jesus tenha realizado incontáveis milagres, mudado 
e, literalmente, dividido a história da humanidade, nesse texto, não há nenhuma menção ao seu imen-
so poder e fama. O texto, inclusive, se refere exclusivamente ao caráter de Jesus: Manso. Servo. Hu-
milde. Obediente. Bondoso. E este texto, um dos mais importantes a nos contar sobre o ministério hu-
mano e terreno de Jesus, conclui aqui. Isso é o que o texto considera ser “digno de ser mencionado”.

Jesus, inclusive, define a si mesmo de maneira semelhante! Em Mateus 11:19 Ele diz: “Aprendam de 
mim, pois sou manso e humilde de coração”. Percebemos um padrão aqui. O imenso poder de Je-
sus não é mencionado. A sua fama que varreu a história, também não. Os demônios que foram expul-
sos, os mortos ressuscitados, os enfermos curados, nada disso é mencionado num primeiro momento 
quando Jesus define a si mesmo. Primeiro vêm o caráter. Jesus se define por quem Ele é. Ele é man-
so. Ele é humilde. 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Num mundo onde o “fazer” é mais relevante que o “ser”, Jesus nos mostra que um caráter aprovado é 
essencial para que tenhamos obras poderosas! Num tempo em que há tanto orgulho e maldade, olha-
mos para Ele e enxergamos: Ele é humilde e bondoso, e eu posso ser como Ele!

Conclusão
Hoje começamos uma jornada. Olharemos para Jesus, em tudo e sempre! Nosso desafio é que todos 
nós, cristãos, passemos a “ler” a vida do nosso Cristo com essa ótica, nos perguntando “como posso 
ser mais parecido com Ele”, nos mínimos detalhes. Quanto mais olhamos para Ele e para o seu caráter 
irrepreensível, mais parecidos com Ele nos tornaremos!

Perguntas: 
1.Em que atitude (pequena ou grande), nessa última semana, você acredita que pôde mostrar o caráter 
de Jesus?

2.Existe algo em que você já consegue identificar que foi mudado e se tornou mais parecido com Cris-
to? (líder, aqui vale que você seja o primeiro. Cite o que mudou em você após ter conhecido a 
Jesus).

 
 
 


