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Introdução



e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou a si 
mesmo por nós, como 

oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave.  

Ef 5.2



Portanto, sejam 
imitadores de 
Deus, como 

filhos amados
Ef 5.1



As Escrituras 
revelam um Deus de 
amor e revelam suas 
expressões de amor 

constantemente.  



Precisamos 
considerar DUAS 

PERSPECTIVAS que 
nos ajudarão a imitar o 

Pai amoroso.  



1ª Perspectiva: A percepção do 
caráter demonstrado por Deus  



Eu sempre os amei, 
diz o Senhor. Mas 
vocês perguntam: 

De que maneira nos 
amaste?...

Ml 1.2



Portanto, sejam 
imitadores de 
Deus, como 

filhos amados 
Ef 5.1



Cristo nos amou



e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou a si 
mesmo por nós, como 

oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave. 

Ef 5.2



Pois o amor de Cristo 
nos constrange, 

julgando nós isto: um 
morreu por todos; 

logo, todos morreram.
2Co 5.14



Ninguém tem maior 
amor do que este: de 
dar alguém a própria 

vida em favor dos 
seus amigos. 

Jo 15.13



entre os quais também todos 
nós andamos outrora, segundo 
as inclinações da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e 
dos pensamentos; e éramos, 

por natureza, filhos da ira, 
como também os demais.

Ef 2.3



e estando nós mortos 
em nossos delitos, nos 

deu vida juntamente 
com Cristo,  — pela 
graça sois salvos,

Ef 2.5



Mas Deus, sendo 
rico em misericórdia, 
por causa do grande 
amor com que nos 

amou,
Ef 2.4



e estando nós mortos 
em nossos delitos, nos 

deu vida juntamente 
com Cristo,  — pela 
graça sois salvos,

Ef 2.5



e, juntamente com ele, 
nos ressuscitou, e nos 

fez assentar nos 
lugares celestiais em 

Cristo Jesus;
Ef 2.6



para mostrar, nos 
séculos vindouros, a 

suprema riqueza da sua 
graça, em bondade para 

conosco, em Cristo 
Jesus.

Ef 2.7



Cristo se entregou



e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou a si 
mesmo por nós, como 

oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave.

Ef 5.2



Porque Cristo, 
quando nós ainda 

éramos fracos, 
morreu a seu tempo 

pelos ímpios.
Rm 5.6



Dificilmente, alguém 
morreria por um justo; 

pois poderá ser que 
pelo bom alguém se 

anime a morrer.
Rm 5.7



Mas Deus prova o seu 
próprio amor para 

conosco pelo fato de ter 
Cristo morrido por nós, 

sendo nós ainda 
pecadores.

Rm 5.8



Logo, muito mais 
agora, sendo 

justificados pelo seu 
sangue, seremos 

por ele salvos da ira.
Rm 5.9



Porque, se nós, quando 
inimigos, fomos 

reconciliados com Deus 
mediante a morte do seu 

Filho, muito mais, estando já 
reconciliados, seremos 

salvos pela sua vida;
Rm 5.10



2ª Perspectiva: Copiando o 
caráter de Deus  



Sejam imitadores



Portanto, sejam 
imitadores de 
Deus, como 

filhos amados,
Ef 5.1



e, assim, habite Cristo 
no vosso coração, 

pela fé, estando vós 
arraigados e 

alicerçados em amor,
Ef 3.17



a fim de poderdes 
compreender, com todos 

os santos, qual é a 
largura, e o 

comprimento, e a altura, 
e a profundidade

Ef 3.18



e conhecer o amor de 
Cristo, que excede todo 
entendimento, para que 
sejais tomados de toda 

a plenitude de Deus.
Ef 3.19



Nisto conhecemos o 
amor: que Cristo deu a 

sua vida por nós; e 
devemos dar nossa 
vida pelos irmãos.

1Jo 3.16



Andar em amor



e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou a si 
mesmo por nós, como 

oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave. 

Ef 5.2



Se entregar



e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou a si 
mesmo por nós, como 

oferta e sacrifício a 
Deus, em aroma suave. 

Ef 5.2



Nisto conhecemos o 
amor: que Cristo deu a 

sua vida por nós; e 
devemos dar nossa 
vida pelos irmãos.

1Jo 3.16



Conclusão: 
Ser agradável a Deus



Vivam em amor, seguindo 
o exemplo de Cristo, que 
nos amou e se entregou 
por nós como oferta e 

sacrifício de aroma 
agradável a Deus.

Ef 5.2


