


"Sede, pois, imitadores de 
Deus, como �lhos amados e 
andai em amor, como também 
Cristo vos amou, e se entregou a 
si mesmo por nós, em oferta e 
sacrifício a Deus, em cheiro suave" 
Efésios 5:1,2.

Em outras palavras o apóstolo Paulo está 
dizendo: "seja meu imitador, nas minhas atitudes, 
na minha postura, nas minhas reações, nas minhas 
decisões, na minha maneira de viver, assim como eu 
sou de Jesus Cristo."
O que apóstolo Paulo disse nestes versos citados é que em 
momento algum está se tomando como "modelo �nal",  que 
ele é o padrão a ser seguido. Antes, o que ele está nos mostrando 
é que o modelo por ele adotado, que o estilo de vida, sua conduta 
e fé, é Cristo, ou seja, sede meus imitadores na escolha do que imitar.
Cristo é  o modelo �nal para todos os cristãos.  O que as pessoas estão 
vendo em Paulo, é que ele está imitando a Cristo.
O nosso tema anual para 2018, é "Imitadores de Cristo". Ao tomar a decisão
de aceitar a Cristo, e de se tornar seu discípulo, você assume o compromisso
de viver a vida de Cristo, e a cada dia, a cada momento, a cada atitude, poder 
dizer, " já não sou mais eu   quem vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que 
agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim". Gálatas 2:20.
Se já somos imitadores de Cristo, queremos ser mais, como a letra do hino 364
do Hinário para o Culto Cristão,  Mais de Cristo de Hewitte  Sweney:
"Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, 
mais da sua mansidão.
Mais, mais de Cristo. mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e 
Salvador".
Queremos imitar a Cristo: na adoração, no serviço, no evangelismo, no ensino 
e na comunhão. Por que este é o desejo do nosso coração: 
"Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente
convencidos de que Um morreu por todos; logo, todos morreram. E Ele morreu
por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas 
para Aquele que por eles morreu e ressuscitou". (II Corintios 5:14,15).
Sabemos que a vida cristã é uma vida de comunidade, quando somos 
batizados pelo Espirito Santo, fazemos parte do Corpo de Cristo 
(I Coríntios 12:13), e embora o Corpo sendo um, mais tem muitos membros,
todos os membros são colocados no Corpo para que haja edi�cação. 
Por isso precisamos, de todos os membros, para que possamos mostrar Cristo
ao mundo.
Que este seja o seu desejo querido irmão, ser um Imitador de Cristo.
Feliz Ano Novo.
                                                                                                                         Pastor Adérson Cardoso
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