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Modelo 

Na nossa rotina, no dia a dia, as nossas ações estão 

sempre vinculadas a modelos de pessoas que nos 

influenciam. Seja por meio do exemplo dos nossos pais 

(ou daqueles que nos criaram), seja por meio das 

nossas escolhas de quem temos como modelo, como 

inspiração, estamos sempre atuando inspirados por 

algo. Atualmente os digitals influencers são pessoas 

que ganham muito bem para influenciar outros com 

ideias e padrões de comportamento e de gastos. 

Porém é importante termos entendimento que Deus 

nos deixou um modelo ideal, um exemplo perfeito de 

comportamento, de atitudes, de decisões que 

devemos optar por copiar para termos acesso à vida 

eterna. Esse modelo é Jesus Cristo, aquele que foi 

obediente em tudo, manso e humilde e quem nos 

convida diretamente a esquecermos de nós mesmos, a 

tomarmos a nossa cruz e seguir os seus passos. 

Nós como cristãos, devemos agir com sabedoria, pois 

nossas atitudes e decisões podem se tornar um modelo 

para aqueles que convivem conosco. Nossos filhos, 

colegas de trabalho, familiares, vão ver em nós as 

atitudes cristãs e devemos ter entendimento e temor 

de qual a mensagem que estamos transmitindo. 

Alguns pontos que precisamos nos atentar no 

momento de sermos um modelo: 

1. Modelo que não prejudica os fracos 

“Contudo, tenham cuidado para que o exercício da 

liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para 

os fracos.". 

1 Coríntios 8:9 

 

Quando agimos no nosso dia a dia, temos que ter o 

entendimento que aqueles à nossa volta estão em um 

tempo de caminhada com Cristo diferente do nosso e 

muitas vezes possuem lutas e dificuldades que não 

imaginamos. A nossa liberdade por exemplo em comer 

determinado alimento pode escandalizar alguém, uma 

bebida alcóolica pode trazer à tona problemas com 

alcoolismo, portanto, temos que agir com 

entendimento e responsabilidade. Temos que 

entender que abrir mão do nosso direito de usufruir de 

algo pode levar mais pessoas a conhecer Cristo. 

 

 

 

2. Imitar nossos líderes 

“Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra 

de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e 

imitem a sua fé." 

Hebreus 13:7 

 

Um dos pontos importantes que a Bíblia nos ensina 

neste aspecto é analisar aqueles que nos inspiram e 

analisar se os resultados que obtiveram foram bons 

para então imitar a sua fé. Devemos ser criteriosos com 

aqueles que influenciam nossas vidas, temos de julgar 

seus frutos. Jesus nos inspira a analisar a árvore por 

seus frutos e assim reforça a necessidade de imitarmos 

aqueles que possuem resultados de sua fé que são 

possíveis de se ver.  

Isso vale para nós, temos de refletir se nossa fé, nossas 

ações em Cristo estão gerando frutos que permitem as 

pessoas se inspirar em nós. 

3. Trabalhar e ser diligente 

“Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e 

seja sábio!” 

Provérbios 6:6 

 

Neste ponto a Palavra de Deus é bem clara em nos 

chamar atenção para a formiga, um dos menores 

insetos deste mundo, mas que se esforça com 

inteligência para cumprir seus objetivos. Ultrapassa 

barreiras naturais, carrega coisas inúmeras vezes mais 

pesada do que ela mesma, mas não desiste e descansa 

até cumprir seus objetivos.  

Este é o modelo que temos que observar, como 

cristãos devemos agir de modo diligente e trabalhar 

para sermos excelentes maridos, esposas, pais, 

funcionários e principalmente para cumprir o nosso 

propósito na terra e nos mantermos firmes na fé. 

4. Se esvaziar 

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, 

embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus 

era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si 

mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos 

homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-

se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de 

cruz!". 

Filipenses 2:5-8 

 

Fomos chamados para imitar o modelo perfeito, Cristo, 

que se esvaziou, não considerou como obrigação ser 

tratado como rei, mas antes se humilhou como servo e 
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se sacrificou por aqueles que não o receberam e eram 

inimigos de Deus.  

É a este modelo que somos chamados para copiar, nos 

esvaziarmos de nossa vaidade, vontade, desejos, 

prazeres, certezas e razões e servirmos em obediência 

ao único digno de receber toda honra e glória e nos 

deleitarmos na Sua presença e na alegria da salvação. 

Portanto a Bíblia nos traz a realidade do que é um 

modelo, do que é importante termos em mente no 

momento de copiarmos atitudes e ações para aplicar 

em nossa vida. Temos que ter o discernimento de 

entender que todo exemplo que adotamos tem que 

apontar para Cristo Jesus, sendo ele o maior e melhor 

exemplo que temos para copiar. 

 

 

 
Desafio da Semana 

 

Abra suas redes sociais e avalie aqueles que você segue, que 

te inspiram e tem influenciado a sua vida e rotina. Analise 

suas conversas mais recorrentes nas redes sociais e analise 

se são modelos reais para você que se aproximam de Jesus e 

se você também pode se considerar um modelo para eles. 

 

Texto para meditarem juntos 

Filipenses 2:5-8 


