ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
FAÇA O QUE EU FAÇO, POIS SOU IMITADOR DE CRISTO
“Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo
os gerei por meio do evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores (grifo nosso). Por essa
razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a
minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as
igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em
breve, se o Senhor permitir; então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder
eles têm. Pois o Reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder” 1 Coríntios 4.15-20.
“Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo” (grifo nosso) 1 Coríntios 11.1.

A IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE
Há um dito popular que afirma: “Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço”. Ele é bem reflexo de
uma época onde muitos fogem do compromisso de serem exemplo e poucos assumem suas
responsabilidades. Isso é tão presente que até nós cristãos usamos esse subterfúgio, dizendo diante de
nossos próprios erros: “Olhe pra Jesus, e não pra mim”.
NÃO FUJA DESSA RESPONSABILIDADE
Dwight L. Moody certa vez afirmou: “A cada 100 homens, apenas um vai ler a Bíblia; os outros 99 lerão a
vida deste”. Tal afirmação está embasada nos versos que lemos acima, nos quais o apóstolo chama os
coríntios para serem seus imitadores. Em um primeiro momento, podemos achar que essa é uma
atitude presunçosa, mas, quando olhamos para o primeiro versículo do capítulo onze, vemos Paulo
ensinar que ele só é exemplo porque imita a CRISTO. Por isso, nosso maior desejo tem que ser o de nos
parecermos com Jesus de Nazaré e, assim, encorajarmos outros para esse mesmo caminho. Se não for
desse jeito, nós seremos uma farsa, pois:
Estaremos acomodados em nossos erros: o apóstolo, na sua ausência, teve que mandar o jovem
Timóteo para que, através da vida dele, essas pessoas recordassem como de fato um cristão deveria viver:
a vida deles já representava Cristo Jesus (1 Coríntios 4.17).
Viveremos como pessoas que não são transformadas depois da “conversão”: algumas pessoas dessa
igreja se tornaram arrogantes e soberbas, agiam como se fossem melhores e não demonstravam
arrependimento (1Coríntios 4.18). Elas conheciam o Evangelho, mas não foram transformadas por ele e,
nesse sentido, só pioraram com o passar do tempo. Ao invés de crescerem em graça, elas caminhavam
para a desgraça.
Teremos um discurso, mas não uma vida transformada: os coríntios tinham uma ótima condição social
para época, uma boa formação intelectual e, portanto, eram bem cultos. Por isso, quando o apóstolo
soube do modo de vida deles, afirmou que o Reino de Deus não consistia só em palavras, mas muito
mais em poder transformador (I Coríntios 4.20). A palavra que é traduzida por poder é dinamus, ela tem
a mesma raiz da palavra dinamite. Mas dinamus, ao contrário de dinamite, não explode para destruir, ela
explode para construir algo totalmente novo, tão renovador que pode servir de modelo.
CREIA E PENSE
Com sua vida, chame outros para IMITAREM a Cristo. “Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores”
(I Coríntios 4.16). Esta súplica do apóstolo para a igreja de Corinto tem que ser a mesma de nossa parte
para todos aqueles que não conhecem a Cristo, que estão afastados ou fracos na fé. O que nos credencia
para isso não é um título ministerial, mas sim nossas vidas transformadas pelo PODER de Deus.
Nosso empenho, então, tem que ser no sentido de imitarmos a Cristo. Devemos imitar a Cristo e levar
outros a imitá-lo a partir da nossa conduta.
Estamos na estação do Crescimento e hoje fomos desafiados a, por meio da mudança poderosa que
Cristo operou em nossas vidas, chamarmos outras pessoas para serem nossos imitadores assim como
somos de dEle.
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