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A EXCELÊNCIA DO CONHECIMENTO DE CRISTO 
 “Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento; 
e, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vo-lo revelará. 
Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. 
Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam 
conforme o exemplo que tendes em nós;” Filipenses 3:15-17. 

 A palavra de Deus em inúmeras vezes conclama àqueles que são sinceros no 
buscar a Verdade, a procurar os exemplos de vida que estejam mais alinhados com os 
caminhos do Senhor: “Sede meus imitadores, como também eu sou de 
Cristo.” I Coríntios 11:1; “Sede imitadores de Deus, como filhos amados;” 
Efésios 5:1. “Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores 
dos que pela fé e paciência herdam as promessas.” Hebreus 6:12. Estas são 
algumas das inúmeras instâncias nas quais a Palavra inspirada requer do que busca, 
um investimento investigativo dos servos de Deus do passado que realmente estiveram 
aliados e alinhados com Deus. 

 Chegar, ser levado ao pleno conhecimento do Filho de Deus e usufruir de todas 
as suas maravilhosas dádivas, é o mais alto e sublime objetivo que se encontra no 
centro da vontade do Senhor de nossas vidas, como Paulo bem o coloca: “...até que 
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de 
Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de 
Cristo. Efésios 4:13. 

 Fica óbvio, portanto, que o zelo do Eterno para com os verdadeiros seguidores 
do Seu Filho, bem como dos verdadeiros apóstolos designados por Ele, sendo Paulo o 
último designado – vide I Coríntios 15:7-9 - , se alicerça em fatos. No tempo em que o 
Senhor  Jesus andou na Terra em carne,e no tempo dos apóstolos, já haviam 
exploradores da Verdade que buscavam interesses terrenos: “Verdade é que alguns 
pregam a Cristo até por inveja e contenda...Pois todos buscam o que é seu, 
e não o que é de Cristo...porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos 
disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo; 
cujo fim é a perdição; e cuja glória assenta no que é vergonhoso; os quais 
só cuidam das coisas terrenas.” Filipenses 1:15;2:21;3:18 e 19.  

O piamente sincero seguidor do Cristo há que ser sábio em discernir os que, por 
gana de interesses temporais escusos, pregam um evangelho que Cristo e os apóstolos 
não pregaram; o piamente sincero seguidor do Cristo há que estar atento a novidades 
com conteúdos que a Palavra não menciona! “Porque nada podemos contra a 
verdade, porém, a favor da verdade.” II Coríntios 13:8. 


