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Tema: “Imitadores de Deus” 

Parte 02 
Introdução – Pr. Paulo Alessandro  
 Paulo já nos mostrou a necessidade que existe de que 

imitemos a Deus!   

 Nos disse nos versículos anteriores de 1 e 2 que devemos 

viver como:  

 

A) Filhos amados -   

B) Vivendo em Amor -    
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Introdução: 

“Agora Paulo vem nos mostrar como vivem os que não tem 

Cristo no seu dia a dia”  

Então Paulo faz algumas advertências ao seu 

povo. Ele mostra que a Igreja deve imitar a Deus 

no que é bom! E não no que é mundano.   

 
 



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

Parte 02 
A primeira advertência é que não se deve nem 

conversar sobre pecados vergonhosos, imorais 

(versículo 3 e 4).  

1. Diz: “Entre vocês não deve haver nem sequer menção” 

Imoralidade sexual (impudicícia) - O que é Impudicícia. Conceito e 

Significado de Impudicícia: é aquilo que é imoral ou sem pudor, seja 

uma coisa, um ato ou pessoa.  

• Cobiça - desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. 

desejo imoderado de bens, riquezas ou honras; ambição, avidez, 

concupiscência. 

 

 



  

Tema: “Imitadores de Deus” 

Parte 02 
A primeira advertência é que não se deve nem 

conversar sobre pecados vergonhosos, imorais 

(versículo 3 e 4).  

1. Diz: “Entre vocês não deve haver nem sequer menção” 

Conversação torpe - O termo torpe usado por Paulo significa corrompido 

(do grego sarprós), e, indica toda palavra ou conversa que em si seja 

prejudicial.  

• Gracejos Imorais / Chocarrices - Significado de Gracejo no 

Dicionário Online de Português. O que é gracejo: s.m. Ação ou efeito 

de gracejar (dizer coisas engraçadas). 
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A Segunda advertência, é na realidade uma 

continuação da advertência de modo invertido!  

(versículo 3 e 4).  

1. Ele diz no final dos versículos:  

Não são próprias aos Santos (Não convém).  

Não sejais participantes com eles (7).  

Ao invés disso; ou Pelo contrário;  

 Ações de Graças -  
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Porque as pessoas que vivem assim, que praticam 

essas coisas haverá uma consequência:  

(versículo 5 e 6).  

1. Não tem herança no Reino de Cristo e de Deus – (5). 

  

2. Ira de Deus – (6).  
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Agora Paulo muda o tom! Isso na vida do Crente 

precisa ser passado:  

(versículo 8-14).  

1. Éreis trevas, agora sois Luz!  – (8) – andai como filho.  

2. Fruto da luz -  Bondade; Justiça; Verdade. Isso é 

agradável (9-10).  

3. Às vezes, não fazemos, mas somos “Cúmplices” antes, 

reprovai-as (RVA).  (NVI) diz: não participe!   
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Conclusão:   (13-14).  

 

Tudo que é exposto pela luz torna-se visível!  

Quando andamos na Palavra, não concordamos 

com determinadas práticas.  

 

O apelo de Paulo – “Desperta tu que dormes, 

levanta-te de entre os mortos, e Cristo te 

iluminará!  

 

 


