
JESUS O CENTRO DE TUDO 
Mateus 16. 13-17 

 
O próprio Deus revelou a Pedro, quem Jesus era. Entendendo 
quem Ele, nós podemos dizer o que Ele representa para nós.  
 
O que Jesus significa para nós? O que Ele é para nós?  
 
Palavras apenas, não demonstram o que Ele significa para nós. 
Precisamos na prática, no dia a dia provar o que Ele realmente 
significa. Diante das derrotas e vitórias, das lutas e no tempo de 
paz, no momento de bonança e no momento de escassez.  
 
Como cristãos, precisamos ter o nosso Senhor Jesus como o 
Centro de Tudo, pois, na verdade, é Ele quem nos faz brilhar neste 
mundo. A igreja precisa brilhar (vós sois a luz do mundo).  
 
Sabe o que torna você diferente? A forma como você reage 
diante das diversas situações.  
 
Percorremos caminhos tão longos e distantes para encontrarmos a 
paz, a alegria e a felicidade e não percebemos que aquilo que mais 
procuramos está mais perto do que imaginamos. Jesus está a um 
passo, a uma decisão.  
 
Jesus é o centro:  
 
CENTRO DA MINHA ALEGRIA – Filipenses 4:4 - Regozijai-vos 
sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.  
 
A alegria do Senhor toca em profundas partes do coração, nos 
tornando pessoas mais amáveis e felizes. Nós necessitamos de 
alegria, e o mundo necessita de crentes que evidenciem o fruto da 
alegria. 
  
A alegria é um fruto do Espírito, vem de dentro para fora e não o 
contrário. Não é algo que se demonstra apenas 
  
Existem tantos motivos para nos alegrar. Família, amigos, 
Casa.  
 
Ne 8.10 - Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as 
doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado 
para si; porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; 
portanto não vos entristeçais; porque a alegria do SENHOR é a 
vossa força. 
  



É tempo de Alegria pra quem está em Cristo, e de tristeza pra quem 
vive no pecado. 
 



CENTRO DAS MINHAS VITÓRIAS – Is 41:10 - Não temas, 
porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu 
Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da 
minha justiça.  
 
A razão de sermos vitoriosos não está em nossos talentos ou dons, 
ou porque fazemos algo de bom e sim porque Cristo nos fez mais 
do que vencedores. 
  
Davi foi um homem que conquistou muitas vitórias, mas reconheceu 
que o Senhor estava com ele.  
 
Em cada nova conquista temos que agradecer a Deus e honrá-lo 
pelas bênçãos obtidas. Ex: Às vezes pedimos a Deus pra Ele salvar 
nossa família, Ele nos dá a oportunidade e nós deixamos escapar. 
Pedimos muitas coisas que não podemos suportar, administrar, 
preservar, cuidar. Ex. Um carro, um emprego, uma vida, unção.  
 
Se você possui algo hoje, reconheça que Ele é o centro das suas 
vitórias.  
 
CENTRO DE TODA SABEDORIA - Jó 12:13 - Com ele está a 
sabedoria e a força; conselho e entendimento tem.  
 
É o ser mais inteligente que existe, por isso precisamos aprender 
com Ele. A revelação de coisas profundas vem de tempo investido 
com o Senhor.  
 
Como filhos devemos pedir ao Pai sabedoria para administrarmos 
tudo o que temos recebido, para assim multiplicarmos o que temos 
e abençoar os que precisam.  
 
A nossa sabedoria vem do alto. Não invista a maior parte do 
seu tempo em coisas que não te edificam, invista tempo com 
Deus, com sua família, com a igreja.  
 
CENTRO DA MINHA VONTADE – I Pedro 4:2 - Para que, no 
tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as 
concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de 
Deus.  
 
Eu preciso ter o Senhor como o centro dos meus pensamentos, das 
minhas emoções, de todo o meu ser, ou seja, de todo o meu 
coração, de toda a minha alma, como determina o grande e 
primeiro mandamento - Mc 12:30 - Amarás, pois, ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o 
teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro 
mandamento.  



 
Temos que desejar estar no centro da vontade de Deus, pois, Deus 
é um Ser Majestoso, é o Todo Poderoso. Só Deus é Deus! 
 
Muitas vezes a nossa vontade pode até ser boa, mas pode não ser 
a vontade de Deus. Ex: Deus está levando a pessoa a passar por 
uma prova e você vai e interfere.  
 
Hoje servimos a Deus, dizemos que o amamos de todo o coração, 
mas deixamos para trás Seus planos e propósitos para vivermos 
nossa própria vontade, exemplos disso é que nunca estamos 
satisfeitos, reclamamos sempre e nunca está do jeito que 
queremos. 
  
Queremos criar uma nova Bíblia, uma nova religião, uma nova 
igreja com a nossa cara.  
 
Você precisa se adaptar a Palavra! 
  
Louvor – Salmos 96:1 - CANTAI ao SENHOR um cântico novo, 
cantai ao SENHOR toda a terra.  
 
Oração – I Tessalonicenses 5:17 - Orai sem cessar.  
 
Culto – Romanos 12:1 - ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão 
de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. (É uma atitude 
pessoal e diária).  
 
Pessoas, igreja – I Pedro 2:5 - Vós também, como pedras vivas, 
sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.  
 
Que a cada dia e a qualquer momento o Senhor Jesus seja 
glorificado em nossa vida sendo Ele o centro de tudo, para honra e 
glória do seu nome.  
 
Conclusão: 
Se ainda existe algo que prende a sua vida, convide agora mesmo 
o Senhor Jesus para ser o Centro de tudo, o centro do seu coração! 


