
Hoje, vamos iniciar uma série de mensagens sobre o Senhor Jesus, 
a fim de conhecê-lo melhor através das Escrituras, pois Ele é o 
modelo supremo a ser seguido.

Jesus Cristo, o Filho de Deus – parte I
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho,1 e a verdade, e a 

vida;2 ninguém vem ao Pai senão por mim.3 7 Se vós me 
tivésseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde 

agora o conheceis e o tendes visto.8 Replicou-lhe Filipe: 
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.4 9 Disse-lhe Jesus: 

Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens 
conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai;5 como dizes tu: 

Mostra-nos o Pai?”
(João 14.6-9)

Jesus Cristo é e sempre será o maior líder que já existiu entre os 
homens, pelo menos, por três razões:

- Ele treinou 12 homens que influenciaram o mundo de tal maneira 
que a história e o tempo da raça humana passaram a ser contados 
antes (a.C.) e depois (d.C.) de Cristo.

- Esses homens estavam longe de ser perfeitos, mas, a despeito da 
falta de instrução, do passado questionável, dos sentimentos 
rebeldes e da covardia momentânea, eles deram continuidade à 
Sua obra e com todo o esforço aplicaram o conhecimento em que 
tinham sido treinados, por uma única razão: Para estar com Ele 
novamente.

- Seu estilo de liderança pode ser usado por qualquer um de nós.

Todavia, o Jesus que foi o maior líder, também foi o maior servo 
dentre todos os homens, ou seja, mesmo sendo Ele merecedor de 
toda honra, honrou a todos. 

Ao estudarmos na Bíblia, a vida e os métodos de Jesus, 
descobrimos que Ele possuia domínio sobre três categorias de 
força:



1 – A força do autodomínio
2 – A força da ação
3 – A força dos relacionamentos

 
01 – ELE DISSE DE SI MESMO: “EU SOU” (A Força do 
Autodomínio)

Jo 4.25,26 - Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o 
Messias, chamado Cristo;6 quando ele vier, nos anunciará todas 
as coisas.26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo.

Jesus Sabia exatamente quem era, Ele era o próprio Deus! Mas, 
usando a força do autodomínio, jamais utilizou seu poder e seus 
dons de forma egoista.

Ao ser levado pelo Espírito Santo para o deserto, lá jejuou por 40 
dias (Mt 4.1-11) e foi tentado pelo Diabo a usar seus dons, porém, 
venceu ao se apegar à Palavra e saiu daquela experiência no 
deserto com toda a certeza de quem era e para o que foi chamado.

Se você quer dar continuidade à obra de Cristo, também precisará 
ser levado por Deus ao deserto. Faz parte da formação de todo 
aquele que diz sim ao chamado de Deus. 

Certa vez, um grupo de empresários de sucesso no ramo imobiliário 
reuniu-se para dar início ao projeto de um mega empreendimento. 
O líder do grupo, o empresário mais poderoso, começou seu 
discurso falando de seu maior fracasso no ramo e que lições 
aprendera com essa experiência, em seguida os demais também 
seguiram a mesma linha, até que chegou a vez do mais jovem 
membro daquele seleto grupo. Ele começou a dizer: “Bem, vocês 
sabem que tive muitos êxitos...”, então aquele velho empreendedor 
o interrompeu e gentilmente disse: “Ora vamos amigo, coloque sua 
pedra na mesa também. Se você nunca fracassou, não pode fazer 
parte deste grupo”.  

No deserto aprendemos a exercer a força do autodomínio, que faz 
parte do fruto do Espírito (Gl 6.23) porque passamos a ter plena 
certeza de que:
 

a) Somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus 
b) Fomos chamados para plantar o Reino de Deus no coração 

das pessoas.



Não fuja do deserto! Você precisa descobrir seus dons espirituais e 
o propósito de Deus para sua vida. 

Você tem que passar a afirmar coisas positivas a respeito de si 
mesmo(a).

O profeta Elias, após maravilhosa vitória sobre os profetas de baal, 
teve que fugir para o deserto para não morrer nas mãos da feiticeira 
Jezabel. Passou 40 dias caminhando pelo deserto até chegar ao 
Monte Horebe, aonde teve uma das mais belas experiências com 
Deus (1 Rs 19.1-18). Saiu dali fortalecido para ungir o próximo rei 
de Israel. 

Jesus sabia tanto sobre si mesmo e seu propósito, que nada do que 
sofreu pôde removê-lo de seguir até o fim. E você? Vai continuar 
fugindo dos planos que Deus tem para sua vida? 
Jr 29.11-14 - Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso 
respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para 
vos dar o fim que desejais.12 Então, me invocareis, passareis a 
orar a mim, e eu vos ouvirei.13 Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso coração.7 14 Serei 
achado de vós, diz o SENHOR, e farei mudar a vossa sorte...8 

 
02 – JESUS ENXERGAVA VIDA EM TUDO (A Força da Ação)
Mt 22.31-33 - E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes 
lido o que Deus vos declarou: 32 Eu sou o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e 
sim de vivos.9 33 Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da 
sua doutrina.

Jesus ensina aqui que, tanto Abraão, como Isaque, quanto Jacó, 
assim como os crentes que morrem nEle, ressussitarão, porque 
estão vivos espiritualmente!

Em João 11, a Bíblia nos fala que Jesus foi chamado à Betânia 
porque Lázaro, seu amigo, estava muito enfermo, então Ele disse: 
Esta enfermidade não é para morte, e sim para a glória de 
Deus... 
Ao chegar em Betânia e receber a notícia da morte de Lazaro, Ele  
disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda 
que morra viverá e todo o que vive e crê em mim, não morrerá 
eternamente...



Em frente do túmulo, com Lázaro enterrado já havendo 4 dias, Ele 
disse: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus...E 
tendo disso isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! 

Ao ter a convicção de que Deus é o Deus dos vivos, para Jesus 
tudo tinha solução. 

Ansiedade – Era apenas energia em busca de liberdade.
Os pecadores – Eram apenas pessoas que precisavam ser 
alcançadas pelo amor de Deus.
O Calvário – Era apenas o lugar onde Satanás e a morte seríam 
derrotados.
Dificuldade financeira – Era apenas a oportunidade de ver Deus 
suprir cada uma das suas necessiades, tal qual Ele faz com os 
passarinhos e com os lírios do campo.

Pela perspectiva do Senhor Jesus, se no caminho do cumprimento 
seu propósito surgir um monte, pela fé, você pode removê-lo para 
outro lugar e seguir em frente, porque para Deus nada é impossível! 
(Mt 17.20)

Quando enxergamos vida em tudo, então nossas ações são 
positivas, pois, veremos que as pessoas, por mais que estejam 
mergulhadas em trevas, estão cheias de vida e de potencial.

03 – ELE DAVA ÀS PESSOAS UMA VISÃO MAIOR DO ELAS 
MESMAS (A Força das Relações)
Mt 4.17-20 - Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: 
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 
18Caminhando junto ao mar da Galiléia,10 viu dois irmãos, 
Simão, chamado Pedro,11 e André, que lançavam as redes12 ao 
mar, porque eram pescadores.19 E disse-lhes: Vinde após mim, 
e eu vos farei pescadores de homens.20 Então, eles deixaram 
imediatamente as redes e o seguiram.

Jesus conseguiu fazer com que os seus discípulos enxergassem a 
realidade espiritual, ao ponto de desejarem fazer parte dela. 

O mesmo ocorreu com a mulher samaritana, quando o Senhor lhe 
ofereceu a água viva (Jo 4.14), ela correu e foi chamar seus amigos 
para também receberem dessa água.



Jesus transmitia segurança no que falava, porque Ele cria 
incondicionalmente em Deus, então, suas palavras e ensinamentos 
apenas expressavam a Sua fé. O resultado era: Conversões, curas, 
libertação, milagres, perdão...

Foi realizado um estudo envolvendo duas equipes de construtores 
de aviões. Uma equipe fazia somente o que lhe ordenavam na 
construção de uma nova aeronave, já a outra equipe, foi levada ao 
laboratório de engenharia e recebeu a informação que trabalharíam 
na fabricação de um magnífico jato que voaria mais alto e mais 
rápido. Ao final do estudo, a segunda equipe, nas mesmas 
condições e sem nenhum incentivo adicional apresentou maior 
produtividade, porque sabia que estava envolvida em um grande 
projeto e que seu papel era de vital importância naquela obra.

Nós, que cremos em Cristo, que temos fé na Palavra de Deus, 
precisamos fazer com que as pessoas enxerguem além delas 
mesmas, para que sejam salvas, libertas, curadas, recebam e 
liberem perdão... E então elas se envolverão, tanto quanto nós 
mesmos estivermos envolvidos na obra do Reino.

Jesus conseguiu plantar no coração dos seus disicípulos que, as 
coisas primeiro ganham vida no mundo espiritual, ai então se 
materializam aqui.

Aplicação: Decida-se agora, a pensar e agir semelhante a Jesus, a 
fim de honar a Deus e desatar a prosperidade sobre sua vida.

- Veja-se como rei e sacerdote separado para Deus, em Cristo 
Jesus;
- Enxergue vida em tudo, mesmo nas situações humanamente 
perdidas;
- Compartilhe da sua fé com aqueles que não têm esperança, que 
estão em trevas. 


