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Perseverança no crescimento como imitadores de Cristo 
 

“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados”. (Efésios 5.1) 
 

O apóstolo Paulo, quando preso em Roma, por meio de carta, 

conclamou a Igreja de Éfeso a imitar a Deus e a andar em amor, a viver de um 

modo novo, com a nova identidade de Cristo, a não se misturar com o culto aos 

ídolos, com o sexo ilícito e com as filosofias insensatas existentes na cidade de 

Éfeso. 
 
Tal mensagem, do mesmo modo, é dirigida aos cristãos de hoje, que 

vivem em um ambiente semelhante, no qual há constante choque entre os 

valores cristãos e os valores do mundo, no que concerne às prioridades da 

vida, à maneira de se comunicar, à forma de se portar na vida cotidiana, seja 

na profissão, nos estudos ou em outras áreas das relações humanas. 
 

Em um mundo cada vez mais conectado, onde a interação entre as 

pessoas, a cada dia, se concretiza mediante as ferramentas das redes sociais, 

o imitar a Cristo não perdeu o seu sentido. Ao invés disso, deve fazer parte da 

vida do cristão, de modo a incomodar o interlocutor que, porventura, deseja 

postar algo inapropriado, conversações torpes, propostas de desvios de caráter 

e coisas semelhantes. Tais atitudes foram descritas pelo apóstolo Paulo como 

impudicícia, impurezas ou cobiça, palavras vãs e coisas inconvenientes 

(Efésios 5.4-5). 

Segundo o contexto da porção bíblica, o impuro, o avarento, que é 

idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E, ademais, a ira de 

Deus vem sobre as pessoas que praticam tais coisas (Efésios 5.6). Os cristãos 

não podem ser coparticipantes dessas atitudes, que representam a forma de 

viver do ‘velho homem’, mas devem reprová-las (Efésios 5.11). 
 

Para tanto, a receita dada ao cristão que busca o crescimento como 

imitador de Cristo se encontra no versículo 18 do capítulo cinco da carta aos 

Efésios, ou seja: “enchei-vos do Espírito”. O sentido mais preciso do texto 

grego expressa uma ação contínua, de modo que os crentes deveriam ser 

enchidos pelo Espírito de forma paulatina, e não de uma vez. 
  
Dessa forma, a nossa presença em grupos de Whatsapp ou em outras 

mídias sociais com pessoas que não servem a Cristo, em razão da 

necessidade de trabalho ou de estudos etc., deve representar uma 

oportunidade para o viver do ‘novo homem’. O caráter do imitador de Cristo, 

que se enche do Espírito, até nos ambientes virtuais, apresenta-se na forma de 

justiça, de retidão, de combate ao mal e de esperança aos que ainda não se 

converteram a Cristo. 
 


