
4º Trimestre de 2019  •  Tema: Cartas Paulinas

Página 1

Lição 2: A Soberania de Cristo

Seguidores de cristo
Vivemos em uma era digital onde a 

internet e as redes sociais estão presente 
na vida das pessoas diariamente. Você 
certamente já ouviu a expressão: Fulano 
é “seguidor” de Beltrano. A palavra “se-
guidor” é muito comum nas redes sociais, 
afinal, nos tempos em que vivemos quem 
tem muitos seguidores no Instagran, Twit-
ter, Facebook e Youtube torna-se uma 
celebridade e arrasta consigo multidões 
de pessoas. O “digital influencer”, como 
é conhecido, detém o poder de influência 
em um determinado grupo de pessoas. Os 
influenciadores digitais impactam cente-
nas e até milhares de seguidores, todos os 
dias, com o seu estilo de vida, opiniões e 
hábitos. Existem influenciadores de todos 
os tipos, seguimentos, gêneros, assuntos, 
profissão, religião e etc.

A igreja de corinto estava passando por 
um processo parecido com o nosso nos 
dias atuais. Por ser um dos grandes centros 
comerciais daquela época, havia na cidade 
uma grande mistura de raças, religiões e 
costumes. A igreja começou a ser influen-
ciada pelas práticas e estilo de vida daque-
las pessoas. A tarefa de Paulo em pregar 
a palavra, o amor de Deus e ensinar seus 
mandamentos não foi nada fácil. Mas ele 
não desistiu não foi influenciado. Ele cum-
priu o seu propósito de ensinar o verdadei-
ro evangelho de Cristo. Pois só alcança a 
transformação quem conhece a palavra de 
Deus e a pratica.

O livro de Coríntios nos ensina 
grandes lições, dentre elas o que 
está descrito em 1 Coríntios 11.1: 

“Sede meus imitadores, 
como também eu, de Cristo”. Sabemos 
que ser imitador/ seguidor de Jesus nos dias 
de hoje não é fácil. Neste versículo Paulo 
ensina para igreja que ser um seguidor de 
Cristo não é apenas ser mais um dígito. Os 
seguidores de Jesus não fazem o que os 
outros fazem. Eles tem a mente renovada, 
a vida transformada e a convicção de que 
Cristo é soberano em suas vidas. Mesmo 
vivendo em um tempo onde ser seguidor 
de alguém é moda, ser imitador de Cristo é 
escolha de vida. Seguir os ensinamentos de 
Jesus não é ser influenciado por ele, mas 
sim ser transformado pela sua graça e amor 
infinito. “Mas todos nós, com cara desco-
berta, refletindo, como um espelho, a glória 
do Senhor, somos transformados de glória 
em glória, na mesma imagem, como pelo 
Espírito do Senhor”, 2Co 3.18. Quando se-
guimos Jesus não somos considerados por 
Ele como mais um número. Somos tratados 
como filhos e presenteados com seu amor 
que não falha. Reflita de onde vem suas 
influencias, pois o único que vai te levar a 
vida eterna é Jesus. Por Ele nós devemos 
mudar nosso comportamento e seguir seus 
ensinamentos. Jesus disse: “Eu sou a luz do 
mundo. Quem me segue, nunca andará em 
trevas, mas terá a luz da vida”, Jo 8:12.
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