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Sempre que acontece algo que marca nossa vida, é o sinal do início 
de um novo ciclo. 
 
E é no começo que se faz o alicerce. O alicerce é a base de todo 
projeto, portanto, começarmos bem nos dá uma grande chance de 
terminarmos bem. 
 
E tudo o que precisamos para concluirmos cada ciclo de nossa vida 
dando frutos para a glória de Deus, nós já temos: A poderosa 
presença de Cristo em nosso coração! 
 
Porém, a maioria de nós não tem o verdadeiro entendimento desta 
realidade e por isso, muitos não têm dado o verdadeiro valor ao 
grande poder que habita dentro de nós. 
 
Na maioria das vezes, você acorda, come, trabalha e dorme de 
novo sem se dar conta que não é mais igual às pessoas que ainda 
não nasceram de novo. 
 
Por isso, hoje eu estou trazendo para o seu coração uma palavra 
reveladora, uma palavra cujo propósito é sacudir você!  
 
Quero lhe falar sobre: 
 

A PODEROSA PRESENÇA DE CRISTO 
 
João 1.1-14 
 
(v.1-3) - No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas 
as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez. 
 
O poder de Deus na Igreja está em Sua Palavra, porque a Palavra é 
o próprio Cristo. 
 
Os milagres acontecem, o sobrenatural se manifesta, todas as 
vezes que agimos pela fé na Palavra de Deus (Hb 4.12 - Porque a 
palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de 
alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir 
os pensamentos e intenções do coração) 
 
Você precisa entender que a Palavra é a poderosa ferramenta que 
Cristo colocou em nossas mãos para concluirmos a Sua obra e a 
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concluirmos bem, com poder e compaixão, como Ele a iniciou, para 
a glória de Deus! 
 
Muita gente boa foi morta para que esta Palavra estive em nossas 
mãos! O problema é que a maioria dos crentes não a lê e não 
procura entender os caminhos de Deus. 
 
Daí tantos crentes presos a usos, costumes, doutrinas falsas, 
práticas inúteis que são palha, quando na Palavra de Deus existem 
tesouros preciosos a espera de todos os que a buscam, a 
valorizam, a esquadrinham. 
 
Mantenha viva a Palavra de Deus em sua vida, todos os dias, e 
Cristo estará presente em você, todos os dias. 
 
(v.4-5) - 4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; 5 a 
luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram 
contra ela. 
 
É a vida de Cristo em nós, que nos faz brilhar diante das trevas e 
quando brilhamos diante das trevas, não sucumbimos diante do 
diabo e dos demônios. 
 
Quando a luz de Cristo resplandece através de um crente, as 
pessoas em volta são iluminadas, conseguem enxergar sua 
realidade e podem fazer a escolha que mudará sua existência para 
sempre. 
 
Por isso, permita que Cristo viva e cresça e se manifeste em você, 
todos os dias de sua existência. Então, as trevas nunca mais 
prevalecerão sobre sua vida! 
 
(v.6-9) - 6 Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era 
João. 7 Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho 
da luz, para que todos cressem por meio dele. 8 Ele não era a 
luz, mas veio para dar testemunho da luz. 9 Pois a verdadeira 
luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. 
 
Quando compreendemos que somos um canal da luz de Cristo e 
testemunhamos dEle com fé, geramos fé em quem nos ouve. 
 
João Batista testemunhou sobre Jesus, pela fé na Palavra de Deus 
em seu coração. A Palavra de Deus tem esse poder! Tudo o que 
precisamos é proclamá-la a todos e em qualquer oportunidade. 
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Eu e você somos o João Batista de hoje! Não se esconda mais! 
Não fuja mais! Anuncie que Jesus está voltando e vai levar para si 
todos que o aceitarem como Senhor e Salvador! 
 
(v.10,11) - 10 Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por 
intermédio dele, e o mundo não o conheceu. 11 Veio para o que 
era seu, e os seus não o receberam.  
 
O mundo sempre trabalhará para encobrir os olhos dos homens, 
para que não vejam a luz de Cristo em nós. 
 
Sempre haverá ações para que a Palavra de Deus caia em 
descrédito e seja considerada natural, apenas literatura. 
 
Sabedores disso, então, vivamos atentos, ligados mesmo, para que 
a vontade de Deus em nossa vida sempre prevaleça e o nosso 
testemunho seja fiel. Assim, a Palavra se tornará viva diante das 
pessoas e Cristo será recebido por elas, em seus corações! 
 
(v. 12,13) - 12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que 
crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 
Deus; 13 os quais não nasceram do sangue, nem da vontade 
da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. 
 
O Novo nascimento é um milagre que, uma vez determinado por 
Deus, nada poderá impedir. Basta uma pequena centelha de Cristo 
brilhar nos olhos de alguém e essa pessoa será salva pela fé no 
sacrifício de Jesus. 
 
O novo nascimento é mais do que um novo modo de vida, é um 
decreto, uma autorização que recebemos como filhos, para agir 
com os poderes do nosso Pai, trazendo tantos quantos pudermos 
para dentro do Seu Reino.  
 
(v.14) - E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do 
unigênito do Pai. 
 
Jesus Cristo é a própria graça de Deus, o favor imerecido, o 
presente de Deus a nós. 
 
Jesus tem transformado a vida de milhões de pessoas, tem 
restaurado a história de milhões de famílias. Rm 1.16 - Porque não 
me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para 
salvação de todo aquele que crê.... 
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Erga sua cabeça a partir de agora e ande, por onde for, 
consciente de que a Poderosa Presença de Cristo está em 
você! 
 
 
Conclusão: O que você tem feito com tão grande poder? Tão 
valioso tesouro? Pare de reclamar e tome posse do decreto do Pai 
sobre a sua vida! Valorize a Jesus, santifique sua vida e realize a 
Sua obra para a glória de Deus!  
 
 


