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Tema: “Imitadores de Deus” 

Introdução – Pr. Paulo Alessandro 

 Paulo nos mostra neste texto a necessidade de imitarmos à 

Deus!   

 No entanto, precisamos tomar cuidado com 2 extremos:  

A) É o extremo da teologia em que o homem é um semi-deus, ou seja, é 

fazer as coisas de Deus, muitos entendem que imitar a Deus é ensaiar 

ser o próprio Deus. Basta dar uma ordem que tudo acontecerá. 

Marcam até horário!  Há particulares que Deus nunca pode ser 

imitado – Soberania, no seus atributos incomunicáveis!  

B) É o extremo de que Deus não há lugar mais na sociedade! Uma 

secularização de tudo que é de Deus. Ele não serve mais!   

 



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

Introdução: 

“Mas, o que Paulo está querendo ensinar pra nós?”  

 

 Ele quer ensinar que devemos ser 

“IMITADORES DE DEUS” –  

 
 



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

De que forma então devemos imitá-lo?   

 

1. Como filhos amados (1) -  Ora, um filho para imitar o 

Pai, precisa ser filho. Somente um filho espiritual pode vir 

os valores do Cristianismo que a bíblia nos apresenta, pois 

para a sociedade sem Cristo, não é normal!  

Quer ver alguns exemplos?  

Romanos 12. 14-21; Lucas 6.31 

Por que amados? Gl 4.4-7.  



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

De que forma então devemos imitá-lo?   

 

2. Em nosso estilo de vida (2) -  Andai (RVA); Vivam 

(NVI).   

Viver  em amor!  Portanto nos importa amar a Deus no aspecto 

do amor.  

I João 4.7-21; Rm 12.10; I Tess 4.9; Jo 13.34.  

 



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

De que forma então devemos imitá-lo?   

 

3. Porque Cristo deu o exemplo (2) -     

Viver  em amor!  Portanto nos importa amar a Deus no aspecto 

do amor.  

I João 4.8-9; Rm 5.8; Jo 3.16; 2 Co 5.14-17 

 



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

Conclusão:    

 

O convite de Paulo pra nós: I Cor 11.1 

 

 


