Lição 01

O SENHOR JESUS CRISTO

Introdução
Você está dando os primeiros passos na fé. A nossa fé está baseada em uma pessoa. Esta pessoa é JESUS CRISTO.
Quem falou do evangelho para você certamente não falou de uma série de doutrinas ou de uma religião, mas falou de
Jesus, não foi mesmo? Você tem visto como a vida dessa pessoa é diferente e as palavras que ela fala para você tocam
profundamente no seu coração. Quem faz a sua vida diferente é o Senhor Jesus, e o que faz suas palavras tocarem tão
forte em você é o fato de que são as palavras do próprio Jesus. Ele mesmo está falando com você e lhe chamando:

Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Mateus 11:28-30
Quem é esse Jesus que nos dá descanso?
1. JESUS CRISTO É DEUS
Todos nós começamos a existir no dia em que fomos concebidos por nossos pais. Mas, Jesus Cristo sempre existiu,
pois Ele é Deus. Deus é um só Deus que subsiste em três pessoas: O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho sempre
existiu junto ao Pai e é igual ao Pai. Ele é chamado de o Verbo de Deus – João 1:1-3.
Deus criou todas as coisas por meio de Seu Filho. Tudo o que existe foi feito por meio de Jesus Cristo – Colossenses
1:16 e 17. Tudo o que existe revela a infinita grandeza, sabedoria e poder do Filho de Deus, declarando-O Criador do
Universo.
2. JESUS CRISTO SENDO DEUS, FEZ-SE HOMEM - Filipenses 2:6,7
Aquele que existia desde o princípio, e que estava com Deus e que era Deus, foi feito um ser humano. Jesus Cristo,
sendo Deus, não se apegou à essa condição, mas humilhou-se a si mesmo fazendo-se um ser humano. Grande é o
mistério da encarnação! Deus se fez homem em Jesus; o Criador tomou a forma da criatura! O Verbo se fez carne –
João 1:1-14.
Jesus nasceu da virgem Maria, tendo sido concebido pelo Espírito Santo, sem que ela tivesse tido relações com
qualquer homem (Mateus 1:18-25). Cumpriu-se assim a profecia de Isaías 7:14 (que foi dada 700 anos antes de Cristo).
Com a idade de trinta anos, Jesus começou seu ministério público entre os homens, curando, libertando, perdoando os
pecados e ensinando a todos acerca do Reino de Deus (Você vai estudar o Reino de Deus na lição 4). Sobre a obra de
Jesus entre os homens, leia Atos 10:37,38.
3. DEUS SE TORNOU CONHECIDO PELOS HOMENS EM JESUS CRISTO – João 1:18; 14:9
Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele nos revelou Deus. Agora não podemos mais dizer que Deus é um ser distante
e desconhecido, pois Ele se mostrou no rosto de Jesus Cristo. Deus se comunicou, se expressou, falou, apresentou-se
aos homens em seu Filho.
Jesus Cristo nos revelou o caráter de Deus. Através dEle, sabemos que Deus é amor, que é misericordioso, justo,
santo, paciente, compassivo, sábio, perfeito.
Jesus Cristo, com seu exemplo e suas palavras, nos ensinou a vontade do Pai. Sua vida e sua conduta são o
ensinamento vivo que Deus nos deu para que todos sejamos como Ele. Como homem foi tentado do mesmo modo que
nós, mas jamais pecou (Hebreus 4:15 e I Pedro 2:21-23). Sempre fez o que agradava ao Pai, e foi obediente até a
morte. Jesus Cristo é o modelo que Deus nos apresenta para que todos vivamos como Ele viveu: em santidade, amor,
humildade e serviço.
Portanto, nós não precisamos viver confusos ou desorientados, perguntando: “quem é Deus? Como fazer Sua
vontade?”, pois Jesus Cristo nos ensinou a vontade de Deus com total clareza. Seus ensinamentos estão registrados
nos escritos apostólicos que estão na Bíblia.

4. JESUS CRISTO VEIO PARA NOS SALVAR E NOS FAZER FILHOS DE DEUS - João 1:12; 3:16
Jesus Cristo veio ao mundo enviado pelo amor do Pai, para estabelecer o governo (Reino) de Deus entre os homens e
salvar-nos do pecado, de suas consequências e da condenação eterna.
Jesus Cristo veio para restaurar-nos à condição de filhos de Deus, mediante o novo nascimento – João 3:1-7.
Há um ladrão das nossas vidas. Esse ladrão mata, rouba e destrói e se chama Satanás. Jesus Cristo veio para livrar-nos
de Satanás, de suas obras destruidoras e de suas mentiras, para dar-nos vida: vida nova, vida completa, vida eterna,
vida em abundância – João 10:10; Lucas 9:56.
5. JESUS CRISTO MORREU POR CAUSA DE NOSSOS PECADOS - João 1:29
Havia uma profecia em Isaías 53:5-6 que falava da vida do Filho de Deus para levar sobre si dos nossos pecados.
Sendo castigado no nosso lugar, Ele nos traria a paz, nos levaria de volta a Deus. Pois foi exatamente isso que o Senhor
Jesus fez. Ele carregou em seu corpo todos os nossos pecados e rebeliões, sofrendo na cruz o castigo que nós
merecíamos. Ele morreu em nosso lugar, e ao fazer isso, pagou nossa dívida que tínhamos com Deus por causa do
nosso pecado.
Quem matou Jesus? Seriam os romanos, os judeus? Não. Quem o matou foi o meu pecado. Antigamente, quando um
judeu pecava, devia levar um cordeiro ao sacerdote para que fosse sacrificado no lugar do pecador. Jesus Cristo é o
Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos nossos pecados de todos os homens. Ele derramou seu sangue e morreu
para dar-nos o perdão de nossos pecados e reconciliar-nos com Deus (Romanos 5:8).
6. JESUS CRISTO RESSUSCITOU E É O SENHOR! – Filipenses 2:8-11
Jesus Cristo sendo Deus se fez homem e morreu por causa de nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou dentre os
mortos, tendo vencido ao pecado, a enfermidade, a morte e o próprio satanás. Após ter-se apresentado vivo aos seus
discípulos com muitas provas por quarenta dias, subiu aos céus – Atos 1:3; I Coríntios 15:3,4.
Por sua humilhação e obediência até a morte, o Pai levantou-lhe da morte e o elevou, sentando-o à sua direita no trono
do universo, e o proclamou SENHOR, dando-lhe assim a mais alta honra, e o maior título que nenhum outro ser pede
receber para que todos dobrem os seus joelhos diante Dele, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de
Deus Pai.
Em seguida, Jesus virá outra vez a este mundo para julgar a todos os homens (ver Atos 1:9-11; Romanos 2:16).
Nossos mestres no quarto século, assim resumira o ensinamento básico acerca de Jesus:
...Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, gerado desde a eternidade do Pai: Deus de Deus,
Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas
foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus; e se encarnou pelo poder do Espírito Santo
no seio da virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há
de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. ...
(Confissão de fé – Nicéia – AD)
CONCLUSÃO
Qual deve ser a nossa resposta diante de Jesus Cristo? Encontramos a resposta para essa pergunta em Romanos 10:9,
10.
Devemos crer em Jesus com todo o coração. Crer que Ele é Deus, que se fez homem. Crer que morreu pelos nossos
pecados e que ressuscitou dentre os mortos. Crer que Ele está vivo e está sentado à direita do Pai.
Devemos dobrar os nossos joelhos, declarando com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor da nossa
vida. Dobrar os joelhos significa deixar de lado nosso orgulho, nossa rebeldia, nossa independência, e nos humilharmos
diante Dele, submetendo-nos totalmente à Sua vontade. Declarar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, significa
aceitar definitivamente a autoridade e o governo de Jesus Cristo sobre nossas vidas. É aceitar a Cristo como nosso
Chefe, nosso Dono, nosso Proprietário e a Máxima Autoridade sobre nós.

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Assinale as afirmativas verdadeiras:
(a) Jesus era um homem qualquer, que nasceu de uma relação entre José e Maria.
(b) Jesus é Deus. Ele já existia antes de nascer. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo.
(c) Jesus quando veio como homem não conseguiu ser santos, mas pecou como qualquer um de nós.
(d) Jesus em toda a sua vida não pecou, ainda que foi tentado em tudo. Ele foi obediente ao Pai em todas as coisas.
(e) Jesus veio para nos salvar ao morrer na cruz pelos nossos pecados.
(f) Jesus ressuscitou e voltará para julgar vivos e mortos.
2. Nesse texto de Filipenses temos um resumo do que estamos estudando. Complete as palavras que faltam e coloque o
capítulo e os versículos.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em _____________ ____________,
pois ele, subsistindo em forma de ___________,
não julgou como usurpação o ser ___________ a Deus,
antes, a si mesmo se _______________, assumindo a forma de __________,
tornando-se __________________ até a morte e morte de __________.
Pelo que também Deus o ____________ sobremaneira
e lhe deu o nome que está sobre todo ________,
para que ao nome de __________ se dobre todo ___________,
nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua _____________ que Jesus Cristo é __________,
para glória de Deus _______.
Filipenses ___________
3. Relacione cada texto com seu assunto:
(1) João 1:1-14
(2) Colossenses 1:13-17
(3) I Coríntios 15:3-4
(4) Atos 10:37-38
(5) Isaías 7:14
(6) Hebreus 4:15
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) Tudo foi feito por e para Jesus, e Ele é a imagem de Deus
) Jesus morreu e ressuscitou
) O Verbo (Jesus) é Deus
) A obra poderosa de Jesus, curando e libertando
) O Verbo (Jesus) se fez homem e quem o recebe se torna filho de Deus
) Profecia sobre a morte de Jesus por causa dos nossos pecados
) Jesus foi em tudo tentado mas não pecou

APLICAÇÃO
1. Leia Romanos 10:9,10 e marque o que corresponde a você.
[ ] Ainda tenho dúvidas e quero continuar a estudar sobre a vontade de Deus. Quero passar para a lição seguinte: O
arrependimento.
[ ] Não quero ouvir mais nada. Não preciso de Jesus. Tudo está bem para mim sem ele.
[ ] Já entendi o que Jesus fez por mim e decido recebê-lo como Senhor da minha vida. Quero afirmar com minha boca
que Jesus é o Senhor. Quero nascer de novo como filho de Deus.
Se você tomou a terceira decisão, dobre seus joelhos agora diante de Jesus Cristo crendo de todo o coração e declare
com teus lábios:
Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus: que sendo Deus se fez homem.
Creio em Sua Palavra, e em todos os seus ensinamentos.
Creio que Ele morreu por causa de meus pecados e sofreu o castigo que eu merecia.
Creio que Ele ressuscitou dentre os mortos com poder, subiu aos céus e foi exaltado à direita do Pai.
Creio com todo meu coração e declaro com meus lábios que JESUS CRISTO É O SENHOR. Dobro meus joelhos diante
Dele, sujeito-me ao seu governo e declaro que Ele é o Senhor de minha vida, comprometendo-me a ser seu
discípulos para sempre.

