
Jesus, o Filho de Deus – Parte II

Nessa época do ano em que muitas coisas nos levam a desviar 
nossa atenção do verdadeiro motivo no Natal, devemos procurar 
aprender mais do nosso Senhor.

No domingo passado, vimos que Jesus Cristo foi o maior líder que 
já existiu até os dias de hoje e que continuará a sê-lo eternamente. 

Dentre tantas razões, ministramos três:
1) Jesus sabia muito bem quem ele era
2) Jesus enxergava vida em tudo 
3) Jesus dava as pessoas uma visão bem maior que elas 

mesmas

Hoje vamos prosseguir nesse conhecimento a cerca de Jesus 
Cristo. Para tanto, nada melhor do que aprendermos o que Ele 
deixou como ensinamento.

Aprender, buscar, experimentar e viver para sempre

Todas as verdades deixadas pelo Mestre, foi para que as 
buscássemos, as experimentássemos e que se transformassem em 
nossa experiência de vida.

Quando Jesus ensinou sobre salvação, Ele queria que os seus 
ouvintes buscassem e experimentassem a salvação, e que a nova 
vida passasse a ser seu estilo de vida dali em diante e para sempre.

O mesmo se dá em relação a cura, a prosperidade financeira, a 
libertação espiritual, etc...

Hoje vamos ministrar sobre três premissas, que podemos chamar 
de doutrinas, que Jesus ensinou, a fim de que nossos corações 
fossem impactados e passássemos a pautar nossa vida baseada 
nessas três verdades.

01. O SOBRENATURAL AMOR DE DEUS
João 3.16,17 - 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. 17 Porque Deus enviou o 
seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele.

Quando formos levados pela experiência que Deus nos ama com 
Sua grandeza e profundidade infinitas, mesmo a despeito de 



nossos fracassos e fraquezas e imperfeições, simplesmente não 
teremos mais condições de abrigar sentimentos como ódio e 
ressentimentos, porque tudo o que não se comparar ao amor de 
Deus, simplesmente morrerá em nossa vida!  

As pessoas que vivem presas a sentimentos de ódio, de amargura, 
ao desejo de não liberar perdão, de promover vingança, etc... essas 
pessoas vivem em uma prisão tão poderosa quando aos que são 
viciados em drogas. Precisam ser libertos pela experiência pessoal 
do amor de Deus invadindo suas vidas!  

Rm 8.31-39 - Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é 
por nós, quem será contra nós?32 Aquele que nem mesmo a 
seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, 
como não nos dará também com ele todas as coisas?33 
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É 
Deus quem os justifica;34 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;35 
quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a 
angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o 
perigo, ou a espada?36 Como está escrito: Por amor de ti 
somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados 
como ovelhas para o matadouro.37 Mas em todas estas 
coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 
amou.38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, 
nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem 
futuras, nem potestades,39 nem a altura, nem a profundidade, 
nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de 
Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.

Portanto, onde o amor de Deus entra e tem espaço para ser 
cultivado, há 
perdão,
amor recíproco, 
cuidado de uns com os outros
respeito

E todos esses frutos nos levam ao verdadeiro propósito de Deus em 
Cristo Jesus: LIBERDADE!

“Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”
 



02. A IRA DE DEUS  
Provérbios 1.7 - O temor do Senhor é o princípio do 
conhecimento; mas os insensatos desprezam a sabedoria e a 
instrução.

A Bíblia nos ensina que não devemos blasfemar contra o Espírito 
Santo, pois é Ele quem nos convence do amor, da justiça e do juízo 
de Deus. Isso indica que haverá um juízo de Deus sobre o pecado e 
que atingirá o pecador que não se arrepender.

. Deus é juiz sim. Porém, o Seu juízo é perfeito!

. Deus é longânimo em decretar Seus juízos. Porém, ainda assim 
os cumprirá!

Quando tememos verdadeiramente a Deus, passamos a agir com 
sabedoria em todas as áreas:
 
- Nosso coração – Deus é o nosso maior tesouro e a Sua Palavra o 
nosso único alimento espiritual.
 
- Nossas palavras – Passamos a afirmar palavras positivas a nosso 
respeito e a respeito daqueles sobre quem temos autoridade.
 
- Nossas atitudes – Em tudo o que fazemos ou fizermos, sempre 
pesaremos se o nome de Deus será glorificado ou desonrado.

- Nossas obras – Todas as obras que estamos fazendo ou fizermos 
para Deus, faremos com fé, zêlo e amor, pois serão provadas pelo 
fogo do Seu juízo.

O verdadeiro temor a Deus é traduzido por algumas atitudes: 

. Obediência, submissão e sede pela Palavra

. Desejo de agrada-lo cumprindo a Sua vontade

. Viver em santidade para estar em intimidade com Ele e não por 
medo de ser condenado. 

03. JESUS VOLTARÁ 
1 João 3.2,3 - 2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda 
não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, 
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque 
assim como é, o veremos. 3 E todo o que nele tem esta 
esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.

Essa é a maior esperança espiritual dos salvos! Rm 8.18,19 - 
18 Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não 



se podem comparar com a glória que em nós há de ser 
revelada.19 Porque a criação aguarda com ardente expectativa a 
revelação dos filhos de Deus.

É uma verdade que toma nossos corações e nos sustenta nas 
horas mais escuras, porque nos enche a alma de esperança.

. Aquele que crê e espera na volta de Cristo, a experimentará! 
Viverá o Arrebatamento!

. Aquele que crê e espera na volta de Cristo, adota a santidade 
como estilo de vida!

. Aquele que crê e espera na volta de Cristo, dá prioridade à vida na 
Igreja! 

- Ora pelos perdidos.
- Evangeliza. 
- Discipula.
- Se envolve na obra do Reino com seus dons, com seus talentos e 
investe financeiramente.
- Vive seus dias como um peregrino fora de sua verdadeira pátria.
- Não perde tempo com a prática do pecado.

Conclusão

Se temos que refletir e tomar decisões nesta época do ano, que 
seja em cima dos ensinamentos de Jesus, a única pessoa 
importante no Natal!


