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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

Lição: “JESUS CRISTO – O FILHO DE DEUS”
INTRODUÇÃO:
o A existência de um homem chamado Jesus, pelas abundantes provas históricas, é incontestável.
o Já no primeiro século muitos tinham opiniões diferentes a respeito daquele homem chamado Jesus Cristo –
Mateus 16.13-15.
o Todos precisam tomar uma posição com relação a Ele.
 Não há possibilidade de uma posição neutra – Veja Lucas 11.23.
o E Jesus fez reivindicações audaciosas e fantásticas sobre si mesmo.
 Ele disse que existia antes de Abraão – João 8.58.
 Ele disse que estava com Deus antes do mundo existir – João 17.5,24.
 Ele também disse que descera dos céus – João 6.38.
 Ele disse que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra – Mateus 28.18.
 Isto significa que ou Jesus é exatamente quem ele disse que era, ou ele só pode ser um falsário, um
enganador.
 Ninguém pode dizer: “Eu admiro Jesus, mas não acredito que ele era quem ele disse ser”.
 Então, se Jesus não era quem ele disse ser, ele mentiu. E se ele mentiu, a pessoa está admirando um
mentiroso.
I - ELE FOI UM HOMEM COMUM, MAS EXTREMAMENTE INCOMUM:
A) No aspecto físico, Jesus, foi um homem como qualquer outro – Filipenses 2.5-8 .
o I João 4.2-3.
o Jesus veio em carne. Ele era um homem como qualquer outro. E vários textos bíblicos nos mostram isto.
 Ele cansou-se (João 4.6).
 Ele sentiu-se angustiado (Lucas 22.41-44).
 Ele teve fome (Mateus 4.2).
 Ele emocionou-se (João 11.33-36).
 Sede (João 19.28).
 Etc.
B) A bíblia diz que Jesus passou pelos sofrimentos e tentações comuns aos homens – Hebreus 4.15.
C) As suas realizações, extremamente incomuns, a exemplo das curas e milagres que realizou, testificam a
respeito dele.
 Jesus curou o filho do oficial – João 4.46-53.
 Jesus ressuscitou o filho da viúva – Lucas 7.11-16.
 Jesus acabou com uma tempestade – Marcos 4.35-41.
 Jesus ressuscitou Lázaro – João 11.17-27, 37-44.
 Jesus curou um cego de nascença – João 9.1, 6-7, 32,33.
 Jesus disse em Mateus 15.24.
D) Qual o propósito de suas realizações milagrosas?
o Mateus 11.2-6 – Essas realizações de Jesus tinham uma finalidade – evidenciar quem ele era, apontar a
verdadeira identidade de Jesus.
o João 3.2; João 20.30,31.
o Quem é Jesus? João responde: “Ele é o Cristo, o filho do Deus vivo”.
II - ELE TEVE UMA VIDA E ATITUDES INÉDITAS:
A) Jesus foi humilde:
o Seu nascimento numa família simples e em circunstâncias ainda mais simples nos mostram isto.
 Profecias falam sobre a humildade do Rei Jesus, e em 2 Coríntios 8.9 nos indica que isto foi de fato
proposital.
o Humilhou-se perante todos assumindo a posição de servo.
 Entre seus discípulos ele assumiu a posição de servo – Lucas 22.27.
 Em outra ocasião, Jesus lavou os pés dos discípulos – João 13.5-14.
 Quando Jesus entrou em Jerusalém para ser aclamado como Rei em Mateus 21, o texto diz que Jesus
entrou, segundo a profecia, sentado num jumentinho, cria de animal de carga – Mateus 21.1-5.
B) Jesus era compassivo:
o Marcos 1.40-42 .
o Lucas 19.41-44.
o Mateus 9.35-38.
o Jesus amava as pessoas, Jesus se interessava pelas pessoas, especialmente pela situação espiritual das
pessoas, ele se sensibilizava e ele fazia o bem e concedia o que as pessoas mais precisavam para o
momento e para a eternidade.
C) Jesus foi manso:
o Em nenhuma circunstância de sua vida ele perdeu o controle. Ele sempre agiu com brandura.
o Jesus nunca foi visto gritando nas praças com o rosto vermelho de ira para convencer o incrédulo dos seus
erros;
D) Jesus foi puro:
o Ele viveu uma vida de total pureza.
o Jesus nunca pecou, nunca agiu com malícia ou segundas intenções (João 8.46).
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III - ELE SE DEFINIU:
A) Ele é o pão da vida – João 6.35.
D) Ele é a luz do mundo – João 8.12.
E) Ele é a ressurreição e a vida – João 11.25-26.
F) Ele é O Caminho, A Verdade e A Vida – João 14.6.
IV - ELE É DEUS:
A) Primeiro a bíblia nos diz que nós devemos honrá-lo da mesma maneira que honramos a Deus – João 5.2223
B) Jesus e Deus são um único ser – João 10. 28-30.
C) Conhecemos a Deus através de Jesus que o revelou – João 14.6-11.
E) A bíblia diz que Jesus é Deus.
 João 1.1-3, 14.
 I João 5.20.
 Romanos 9.5.
 João 20.26-31.
V - ELE ESTÁ VIVO:
A) Jesus ressuscitou de fato - I Coríntios 15.1-4, 5-8.
B) E as implicações da Sua ressurreição são – Jesus é de fato verdadeiro, autêntico filho de Deus e digno de
inteira confiança - Mateus 12.38-40; Romanos 1.4.
CONCLUSÃO:
o Há um convite pessoal desse maravilhoso Jesus para cada um de nós que precisa ser respondido, e se
aceito, deve-se observar exatamente para que estamos sendo convidados - Mateus 11.28-30.
o Jesus continua nos dias de hoje sendo o mesmo que vemos nas páginas da Bíblia. A realidade de sua
existência, Sua identidade, a veracidade de Seus ensinos e o fato de que Ele está vivo, deveriam mudar
nossa perspectiva de vida por completo - Hebreus 13.8.

