
Autor:  Walter Lapa 

COM QUEM VOCÊ SE COMPARA? 
 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

http://projetotimoteo.org


NOS 
COMPARAMOS 
COM QUEM? 



Às vezes nos 
comparamos 

com os outros.



Quando nos 
comparamos com 

os outros, 
parecemos 
maiores ou 
melhores.



Há um certo “prazer” 
quando nos comparamos 

com os outros.

Nessa comparação posso 
sobressair, ser igual ou 

ultrapassar.



Este conceito é errado, 
pois a Bíblia diz:
II Coríntios 10:12

“pois não ousamos comparar-nos com 
alguns, que se louvam a si mesmos; mas 

estes, medindo-se consigo mesmos e 
comparando-se consigo mesmos, estão 

sem entendimento”



Precisamos de uma boa 
medida para nos 
compararmos.

Essa medida 
é Cristo.



COMPARANDO-NOS
COM

CRISTO



Não importa se eu estou 
mais certo que outro, a 

questão é: 

Eu alcanço a medida 
de Cristo?



Efésios 4:13
“até que todos cheguemos à 

unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, ao 
estado de homem feito, à medida 

da estatura da plenitude de 
Cristo;”

Ele é perfeito e imitável.



Seja outro o que te louve, e 
não a tua boca; o estranho, 

e não os teus lábios.
Provérbios 27:2

Não posso ficar louvando a mim 
mesmo. 



Nos 
Elevamos 

Com 
Cristo.



I Pedro 2:21
“Porque para isso fostes 

chamados, porquanto também 
Cristo padeceu por vós, 

deixando-vos exemplo, para que 
sigais os seus passos.”

Seguindo Cristo nos 
elevamos:



Devemos descobrir 
como Ele viveu e assim 

viver também. 

O que significa seguir os 
passos de Jesus?



Pensando 
Como Cristo 

Pensou.



O modo de vida de uma pessoa  
é determinado pela sua 

maneira de pensar.

Como o homem pensa no seu 
coração assim ele é,

Provérbios 23:7



Nós somos aquilo que 
pensamos o dia todo.

Ninguém se eleva mais alto do 
que seus pensamentos.



Precisamos pensar como 
Cristo.

Meus pensamentos 
não são os vossos

Isaias 55:8



Como modificar nossos 
pensamentos?

...porei as minhas leis no seu entendimento, 
e em seu coração as escreverei; 

Hebreus 8:10

Jesus disse:

Esse é o propósito da Biblia.



Tende em vós aquele sentimento que 
houve também em Cristo Jesus,

Filipenses 2:5

Como fazer isso?

Gravando em nossos corações 
as leis de Deus.



irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o 
que é respeitável, tudo o que é justo, tudo 
o que é puro, tudo o que é amável, tudo o 
que é de boa fama, se alguma virtude há e 

se algum louvor existe, seja isso o que 
ocupe o vosso pensamento.

Filipenses 4:8

Cuidando de nossos 
pensamentos. 



Amando 
como 

Cristo amou.



Jesus disse:
Um novo mandamento vos 

dou: que vos ameis uns 
aos outros; assim como eu 

vos amei a vós
João 13:34

Esta é a marca do discipulado.



Porque novo mandamento?

Novo em profundidade.

“como eu vos amei”

Deu a própria vida.



O amor de Cristo era manifesto

...não de palavras, nem de 
língua, mas por atos e em 

verdade.
I João 3:18

O nosso também deve ser,



Cristo não tinha ressentimento, 
amargura ou vingança.

sendo injuriado, não injuriava, e 
quando padecia não ameaçava, 
mas entregava-se àquele que 

julga justamente;
I Pedro 2:23



Somos assim 
também?

Como o nosso amor se 
compara com o de Cristo?



Pensando como Ele pensou

Amando como Ele amou



VAMOS NOS 
COMPARAR COM



QUE  DEUS   NOS  GUIE


