
 
 
Max Lucado escreveu em seu livro, Simplesmente como Jesus: 
 

E se Jesus se tornasse você por um dia? 
 
Se por vinte e quatro horas, Jesus acordasse na sua cama, caminhasse com seus pés, 
morasse na sua casa, assumisse sua agenda? Seu chefe se tornasse o chefe dele, sua 
mãe fosse a mãe dele, suas dores também fossem as dores dele? Nada poderia mudar na 
sua vida. Sua saúde não mudaria, suas circunstâncias também não e, assim como sua 
rotina, seus problemas continuariam os mesmos. Somente uma mudança ocorreria. 
 
Se por um dia e uma noite, Jesus vivesse sua vida com o coração Dele? O seu coração 
tiraria uma folga e sua vida seria conduzida pelo coração de Cristo. As prioridades de 
Jesus governariam suas ações, Sua paixão governaria suas decisões. Seu amor 
conduziria seu comportamento. 
 

Seja semelhante a Jesus. 
 
Filipenses 2:5 diz que deveríamos ter o mesmo pensamento que Jesus teve. Pensar como 
Jesus já é um grande desafio, mas precisamos agir... 
 
Em I João 2:6 nós encontramos o desafio de Filipenses 2:5 de uma maneira diferente.  
 
Leia I João 2:6 e escreva duas ou três palavras que você considerou mais importantes e 
explique porque você as escolheu: 
 
 
 
 
Este estudo foi feito para nos ajudar a descobrir não apenas o que Jesus fez, mas 
principalmente, como Jesus fez. Nós queremos refletir nos pensamentos que estavam por 
trás de certos comportamentos de Dele. Ao examinarmos a forma como Jesus agia, 
vamos buscar um padrão que possa ser seguido com o objetivo de pensarmos e agirmos 
como Ele. 
 
 
Captando a idéia: Como seria hoje andar como Jesus andou? A palavra “andar” no 
original significa seguir, fazer progresso, regular a vida, realizar a si mesmo seguindo o 
padrão de outra pessoa. Andar como Jesus, então, significa que devemos imitar o padrão 
de vida que Jesus viveu. 
 
 
Para você o que significa andar como Jesus andou? 



 
 
 
 
 
 

Construindo um novo caminhar 
 
 
Em que áreas você acha impossível andar como Jesus andou? 
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