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“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o 
criou; macho e fêmea os criou.” Gn 1:27

No princípio de todas as coisas Deus criou o homem à sua 

imagem e semelhança, fazendo da raça humana, dentre tantas 

outras criaturas, seres parecidos com Ele. É interessante que um 

ser vindo do pó da terra se pareça com o próprio Criador de 

todas as coisas, porém, isto demonstra a grandiosidade do po-

der do Eterno Deus! Ele nos fez seres viventes dotados de sua 

aparência e, neste aspecto, no plano original e desde que fomos 

criados, há em nós o propósito de sermos como Ele é!

O pecado nos tirou muitas coisas, nos destituiu da glória do 

Eterno (Rm 3.23), nos fez andar errantes e afastados da presen-

ça de Deus (Is 53.6), e, além disso, perdemos suas características 

tão marcantes! Nos tornamos escravos da natureza pecamino-

sa de nossa carne e das atitudes regidas por esta natureza, e 

desde então a humanidade precisava de um libertador, alguém 

que fosse capaz de anular esta natureza e nos trazer de volta 

às características do Deus invisível, e nos fazer novamente pa-

recidos com Ele. 

Este libertador é Jesus Cristo, por meio do qual podemos re-

tornar À imagem de Deus! (Rm 8.29), Ele não tinha pecados (1 

Jo 3.5) e, através do derramamento de seu sangue puro, nos 

libertou do poder do pecado e nos deu uma nova mente e um 

novo coração, a fim de que sejamos transformados à sua pró-

pria imagem! (1Jo 3.2).

É necessário entender que ao aceitar o sacrifício de Jesus a 

nossa natureza pecaminosa deve morrer, para que uma nova 

criatura nasça (2Co 5.17). Esta nova natureza, de Cristo em nós, 

irá refletir em nossas atitudes e em nosso caráter. Portanto, a 

vida com Cristo pressupõe mudança na mente, dos padrões 

humanos para os padrões do Reino, ou seja, deixar de andar 

em pecado para andar em justiça (Rm 6.18). Os padrões do Rei-

no são diferentes dos padrões mundanos, e isto é conflitante, 

mas importa que os cristãos estejam preparados e firmados 

nas verdades do Reino de Deus e Sua justiça para que possam 

confrontar os padrões deste mundo.

A ética cristã deve se basear exatamente nisso, pois quem foi 

liberto da natureza pecaminosa deverá então viver novos pa-

drões de comportamento que indiquem sua semelhança com 

Deus e com Jesus Cristo, Seu filho. 

“Aquele que diz que está nele também deve andar como 
ele andou.” 1Jo 2.6.
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