
A imitação de Cristo 

 

Queridos, nesses dias o Senhor tem me dado uma palavra a respeito de como resgatarmos a 

essência da vida de Cristo em Nós, de buscarmos ser mais simples e literais em fazer o que ele 

fazia, da mesma forma, e com o mesmo propósito que o motivava: 

1. Constantemente buscava a vontade do Pai 
Por mim mesmo, nada posso fazer; eu julgo apenas conforme ouço, e o meu 

julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me 

enviou". João 5:30 

 

Atitudes práticas: 

 Separava tempo de solitude para isso (não era a exceção e sim a prioridade) 

E, saindo, foi, como de costume, para o monte das Oliveiras; e os discípulos o 

acompanharam. Lucas 22:39 

 

Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, 

que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6 

 

Porque separamos esta característica de Jesus do nosso dia-a-dia??  

 - Não nos colocamos debaixo dessa FORMA DE VIDA!! 

 

 Interrompia o curso normal das coisas para uma busca imediata quando necessário 

 

O que acontece nesse tempo de solitude? 

 

Renovar as forças: E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. 

Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Mateus 14:23 

 

Decisões importantes: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou 

a noite orando a Deus. Lucas 6:12 

 

Deus se revela a você: Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando 

consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu 

que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes 

resplandeceram de brancura. Lucas 9:28-29 

  

Deus lhe dá revelações: No monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus 

assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Marcos 

13:3Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas 

estiverem para cumprir-se. Marcos 13:4 

 

É um lugar de refúgio: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de 

arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. 

João 6:15 

Ele ia ao Pai, ouvia e fazia!! 

 

 



2. Transmitia seu ensino pela pratica, ensinava fazendo 
 Curava, expulsava demônios e pregava o evangelho (autoridade e sabedoria) 

como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou 

por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus 

era com ele; Atos 10:38 

 

 Cumpria a palavra e trazia uma nova doutrina que confrontava a hipocrisia (ousadia e 

conhecimento) 

 

 

3. Vivia em meio aos pecadores 
 Ele tinha consciência que a Luz Nele/Dele era maior do que as trevas em sua volta 

 

Temos autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada nos causara dano! Situação com os 

contatos....de sermos atacados (Sl 91)  

 Você, que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-

poderoso, Diga assim: “Deus, tu és meu refúgio. 

Confio em ti e estou seguro!” 

Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. 

Seus enormes braços estendidos são como um escudo: 

atrás deles, você está seguro. 

Eles evitarão que você seja ferido. 

Não precisa ter medo de nada: nem de assaltos à noite, 

nem de flechas voando de dia, 

Nem da doença que ronda pela escuridão, 

nem do desastre que irrompe ao meio-dia. 

Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, 

você não sofrerá nem um arranhão. 

Você será protegido, e, de longe, verá os ímpios serem punidos. 

Sim, porque o Eterno é seu refúgio; 

o Deus Altíssimo, seu abrigo. 

O mal não conseguirá chegar perto de você, 

a iniquidade não passará da porta. 

Ele ordenou a seus anjos 

que o guardem para onde quer que você vá. 

Se tropeçar, eles o segurarão: 

o trabalho deles é evitar que você caia. 

Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, 

pisará neles, e nada acontecerá. 

“Se você se apegar a mim para salvar a vida”, diz o Eterno, 

“tirarei você de qualquer problema. 

Se você aprender a confiar em mim, 

cuidarei de você como ninguém. 

É só me chamar, que eu respondo: ficarei ao seu lado nas horas ruins, 

resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. 

Eu o presentearei com uma vida longa, 

e a você mostrarei a minha salvação”. Salmos 91  



 Ele sabia que era uma fonte de poder para o necessitado 

 mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 

testemunhas (em meio aos pecadores!!!) tanto em Jerusalém como em toda a Judeia 

e Samaria e até as extremidades da terra. Atos 1:8 

 

 Ele amava mais a Deus do que aos homens, isso não o deixava contaminar 

(Santidade) 

- A quem você quer agradar? Ao outro, a Deus ou a você mesmo? 

 

4. Tinha uma missão clara e não se desviava do foco 
 Tudo girava em torno de um propósito 

Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou 

e realizar a sua obra. João 4:34 

 

João 5:19-24: Jesus lhes deu esta resposta: "Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho 

não pode fazer nada de si mesmo; só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o 

Pai faz o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, 

para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas.  

 

O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; 

enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para 

pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18-19 

 

Conseguimos fazer isso em meio a discípulos?? 

 

 Após cumprir tudo nos orienta a fazermos o mesmo 

 

Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra.  Ide, 

pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, 

e do Espírito Santo;  instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. 

Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28:18-20 

 

Como? 

Depois disso, o Senhor designou outros setenta e enviou-os de dois em dois adiante de 

si a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir.  Disse-lhes: A seara, na 

verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai, pois, ao senhor da seara 

que envie trabalhadores para a sua seara.  Ide; eu vos envio como cordeiros no meio 

de lobos.  Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias; e a ninguém saudeis pelo 

caminho (foco).  Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta 

casa!  Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não 

houver, ela tornará para vós. Lucas 10:1-6 

 

Voltaram os setenta, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos 

submetem em teu nome.  Respondeu-lhes Jesus: Eu via a Satanás cair do céu como 

relâmpago.  Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre 

todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal.   Mas não vos regozijeis 

em que os espíritos se vos submetem; antes, regozijai-vos em que os vossos nomes 

estão escritos no céu. Lucas 10:17-20.  
Procurar e investir em filhos da paz. Encontrando filhos da paz, investir neles - Curar os 

enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. 


