
Cristo Jesus, nosso exemplo de integridade

Temos vivido dias conturbados onde os valores tem se 
dissipado com muita rapidez. Em meio a uma cultura 
onde tudo tem se tornado relativizado, nós, os que 
cremos em Jesus, encontramos em suas palavras um 
caminho digno de ser percorrido. Aqueles que desejam 
se aproximar mais dos princípios bíblicos e desenvolver 
uma vida ativa de comunhão com a “Trindade Santa”, 
necessitam se ajustar em viver o padrão que nos foi 
ensinado. 



Os desafios são muitos, por outro lado, as conquistas 
também são significativas e nos levam a galgar um 
estágio de maior profundidade espiritual que fará com 
que nos assemelhemos mais com o Senhor Jesus à 
medida que vamos colocando em prática seus ensinos.
Em certa passagem Ele nos orienta: I Pedro 1: 13 – 25,    
2: 1 – 25 Tremenda passagem.
João 4 : 23 – 24
“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade; 
porque são estes que o Pai procura para seus 
adoradores. Deus é espírito; e importa que os seus 
adoradores o adorem em espírito e em verdade.”



Deus ânsia por ter uma comunhão profunda e íntima 
conosco através de seu Espírito Santo, entretanto, como o 
próprio nome diz: Ele é Santo! Cabe ao homem, através do 
sangue de Jesus, adentrar ao santuário de Deus por um 
novo e vivo caminho se entregar a este relacionamento. 
Deus sempre está pronto para se relacionar com o 
homem. Ele abriu esta porta e nos reconciliou com Ele 
mesmo através da cruz. Sua parte já foi feita! Agora cabe 
ao homem crer que seus pecados são verdadeiramente 
perdoados e adentrar ao “Santo dos Santos”, justificado 
em Cristo Jesus.
João 8: 36
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres.”



Isaías 59: 2
“Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e 
o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu 
rosto de vós, para que não vos ouça.”
Abandonemos o pecado e corramos para os braços do 
Pai.
Está em nossas mãos vivermos este evangelho de forma 
digna, procurando sempre exaltar e glorificar ao nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
2 Timóteo 2 : 1 – 13
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