
Jesus Cristo, 
 o Único Mediador entre Deus e os homens 

 
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, 
Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, 
para servir de testemunho a seu tempo”. 
1 Tm 2.5,6 
 
 
Sabemos que a maioria das pessoas colocam mediadores entre elas e Deus. 
Mas elas fazem isso por falta de conhecimento. 
 
No entanto, o nosso papel não é combater as suas crenças, mas, como 
embaixadores de Cristo, apresentar a elas o único mediador entre Deus e os 
homens - 2 Co 5.18-20 - Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos 
reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da 
reconciliação; pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 
mundo, não imputando aos homens as suas transgressões; e nos 
encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos 
embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-
vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 
 
Com o avanço da engenharia e da tecnologia, a humanidade construiu pontes 
e túneis que dão acesso a lugares que antes os homens nunca imaginaram ter. 
  
(A travessia de Educandos ao Centro há 60 anos atrás) 
 
Todavia, para ligar o ser humano ao mundo celestial só existe uma via de 
acesso: Jesus Cristo! 
 
I – A SITUAÇÃO DAS PESSOAS SEM CRISTO 
 
(a) Elas estão separadas de Deus por causa do pecado – Is 59.2 - Eis que 
a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar; nem 
surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir; mas as vossas iniqüidades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 
esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. 
 
Enquanto a pessoa decidir não viver segundo a Palavra e a santidade de Deus, 
ela mesma coloca barreiras entre essa relação que está à disposição de todos. 
 
A prática do pecado coloca sobre a pessoa uma cobertura espiritual de trevas e 
é isso que a impede de perceber que Deus está tão perto, tão ao alcance. 
 
(b) Deus não achou entre os nós quem pudesse ser o reconciliador entre 
Ele e a humanidade – Sl 14.1-3 - Diz o néscio no seu coração: Não há 
Deus. Os homens têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas 
obras; não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos 
homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que 
buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos; 
não há quem faça o bem, não há sequer um. 
 
O pecado nos tira toda a força do livre arbítrio, por isso não temos poder para 
decidir pelo bem. 
 



É como uma pessoa doente que não pode mais comer certos alimentos, mas, 
não consegue parar porque se alimentou a vida toda como bem queria, então, 
se não mudar a dieta aumenta a probabilidade de morrer mais cedo. 
 
Assim é a escravidão do pecado. As trevas dizem sempre: Dá pra continuar só 
mais um pouco. Mas o fim é morte, separação de Deus, vida vazia, decisões 
tolas, etc. 
 
(c) Então, Deus entregou o Seu único Filho para morrer por nós – Jo 3.16-
18 - Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse 
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é 
julgado; mas quem não crê, já está julgado; porquanto não crê no nome 
do unigênito Filho de Deus. 
 
Deus, sabedor da incapacidade humana, Ele mesmo providenciou nossa saída 
dessa condição de “prisioneiros em liberdade”. 
 
Deus nos concedeu a melhor e mais cara saída:  
- A melhor por que é Infalível, incapaz de não dá certo ou de ser interrompida. 
- A mais cara por ser incapaz de ser avaliada ou superada. 
 
 
(d) Agora, pela fé nele, todos podem alcançar a vida eterna – Jo 3.35, 36  
O Pai ama ao Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê 
no Filho tem a vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não verá a 
vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.  
 
Ter fé em Jesus como nosso mediador é depositar e confiar a Ele toda a 
verdade da nossa vida e todos os nossos argumentos e então, confiar em sua 
estratégia de defesa em nosso favor. 
 
(O papel de um advogado) 
 
 
II – JESUS É O ÚNICO MEDIADOR ENTRE DEUS E OS HOMENS 
 
(a) Somente Jesus derramou o seu sangue precioso pela nossa salvação 
Ef 2.12,13 - Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da 
comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo 
esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que 
antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 
  
Nenhum outro objeto ou personagem de adoração que os homens criaram ao 
longo do tempo pagou esse preço por nós, absolutamente nenhum! 
 
(b) Somente Jesus opera em nós uma mudança de vida, através do novo 
nascimento – Jo 3.3-5 - Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te 
digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? 
porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 
Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 
 



A correção ou a pena humana tem se mostrado ineficaz no propósito de mudar 
as pessoas, não fosse assim, as prisões estariam vazias. Porque o efeito é 
temporário, só enquanto dura a vergonha e a dor física, bem poucos são os 
casos de correção. 
 
Mas o milagre na alma humana é algo impossível de se explicar, porém, pode 
ser traduzido em duas palavras: Jesus Cristo! 
 
(c) Somente Jesus está à direita de Deus e intercede por nós – Rm 8.33,34  
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os 
justifica; Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes 
quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também 
intercede por nós. 
 
(d) Somente Jesus merece nosso louvor, adoração e dedicação – Fl 2.9-11 
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é 
sobre todo nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse 
que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 
 
 
 
CONCLUSÃO: A palavra “mediação” denota outra palavra que é “meio”. 
Pergunte-se a si mesmo se há alguém interpondo-se entre você e Deus.  
 
Idolatria é tudo aquilo que valorizamos mais do que o Senhor Jesus. Muitos 
podem ser os empecilhos: Falta de oração e leitura da Bíblia, amizades e 
relacionamentos inconvenientes, falta de perdão, mundanismo, pornografia, 
vícios, etc... 
 
Declare agora que Jesus é o Senhor de sua vida de maneira total e irrestrita e 
deposite sobre Ele o seu coração! 

 


