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CRIADOS PARA SEREM SEMELHANTES A CRISTO 
  

Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e 
extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no 
Senhor, e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida 
de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele 
tem feito. Colossenses 2:7BV.Pois aqueles que de antemão 
conheceu, também os predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos. Romanos 8:29. 

A Bíblia diz que Adão era o antítipo de Cristo (Romanos 5:14); o 
Evangelho de Lucas (3:23-38) conecta a genealogia de Jesus Cristo até 
Adão, de cuja estirpe toda a humanidade descende.  Ora, se Adão era o 
antítipo do Cristo, o ser perfeito; se de Adão toda a humanidade 
descende, logo, toda humanidade é antít ipo de Jesus Cristo,  sendo Ele,  
Jesus, o tipo de humanidade que Deus tem em mente a que todo ser 
humano se conforme, e isto é o que Deus está fazendo através de Sua 
Igreja,  como os textos citados acima advertem. 

Portanto, todo ser humano foi criado para se tornar semelhante a 
Cristo. “Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à 
semelhança de Seu Filho, Jesus.  Esse é o seu destino e o terceiro 
propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação:  
Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança”. 

Em toda a criação, somente o homem foi feito  “à imagem de 
Deus”.  Esse é um grande privilégio,  que nos honra sobremaneira. Não 
sabemos tudo que essa frase abrange,  mas conhecemos alguns dos 
aspectos que ela inclui:  tal como Deus ,  somos seres espirituais – 
nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno; somos 
inteligentes – podemos  pensar, ponderar e solucionar problemas; 
como Deus ,nós nos   relacionamos – podemos dar e receber amor 
verdadeiro e somos dotados de  consciência moral – podemos 
discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante 
de Deus”.  

O que Deus espera de cada um é a aquiescência em cumprir na 
vida o Seu Propósito.  

 


