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1Jesus Cristo, o Filho de Deus - parte II 
 

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivésseis 

conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o 
conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-

nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto 
tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê 

a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” 
(João 14.6-9) 

  
O Senhor Jesus Cristo, exerceu pleno domínio sobre três níveis de 
força: Autodomínio, Ação e Relacionamentos. 
 
Todo crente que deseja honrar a Deus deve conhecer a Jesus 
intimamente e aprender também a pensar e agir como Ele. 
  
A força do autodomínio: 
 
1 - Ele acreditava em si mesmo  
(Jo 10.9) "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será 
salvo; entrará, e sairá, e achará pastagem." 
 

(Jo 8.12) "De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do 
mundo;  quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, 
terá a luz da vida." 
 
(Jo 6.51) "Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém 
dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida 
do mundo é a minha carne." 
 
Jesus foi o líder mais confiante que já existiu: 
- Ele afirmou ser a abertura vital para a vida das pessoas. 
- Ele tinha a convicção de precisava nutrir a vida das pessoas (Eu 
sou o pão... Eu sou a videira verdadeira...) 
 
Jesus foi enviado por Deus, mas, se não tivesse assumido tal 
posição não teria tido êxito. 
 
Quantos de nós, cristãos, acreditamos 100% em que Deus está 
conosco para nos usar como luz e como sal neste mundo? 
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A posição de uma vida cristã vitoriosa só é conquistada quando 
assumimos que temos uma missão e que podemos cumpri-la como 
Jesus Cristo a cumpriu! 
 
2 - Ele não dependia da aprovação dos outros  
(Jo 12.42,43) "Contudo, muitos dentre as próprias autoridades 
creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, 
para não serem expulsos da sinagoga; porque amaram mais a 
glória dos homens do que a glória de Deus." 
 
Jesus obteve êxito em seu ministério porque foi um homem que 
possuía “âncoras internas”:  
- Suas ações não se baseavam no que Pedro, João ou Tiago 
pensavam dEle. 
- Não ficou dividido quando João Batista começou a duvidar dEle. 
- Também não se César fazia cara feia ou sorria. 
 
Jesus sabia que já tinha sido aprovado pelo Pai, então, tudo o que 
fazia se baseava nessa relação. Isso transmitia segurança para as 
pessoas e o desejo de se juntarem a Ele. 
 
3 - Ele não desperdiçava sua energia  
(Mt 10.14) "Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas 
palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o 
pó dos vossos pés." 
 
Se você recebe o poder para fazer qualquer coisa, como você o 
utilizaria? 
 
Há pessoas que gozam de boa saúde e passam a obter muito 
dinheiro, mas acabam empregando sua energia em atividades que 
prejudicam sua vida e desperdiçando levianamente todo o recurso 
que tem obtido. 
 
Embora fosse Mestre, Jesus não perdia tempo debatendo 
inutilmente com quem não queria aprender e sim só discutir “...não 
lancem pérolas aos porcos..” (Mt 7.6) 
 
Embora recrutasse discípulos, Jesus não gastou energia 
implorando às pessoas que o seguissem, nem tampouco 
manipulando-as para isso “...sacudi o pó dos vossos pés." 
  
Não foi à toa que os profetas e o próprio Jesus, retiravam-se a sós 
em oração, para reabastecer suas energias em Deus. 
 
Aprenda a envolver-se somente naquilo que verdadeiramente trás 
resultados positivos para a sua missão. Não desperdice o que Deus 
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tem depositado em você: Saúde, recursos, capacidade, inteligência, 
dons, fé, unção, sabedoria... 
 
A força da ação: 
 
1 - Ele agia  
(Jo 5.15-17) "O homem retirou-se e disse aos judeus que fora 
Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, 
porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu 
Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." 
 
Jesus pediu a seus discípulos que orassem ao Pai para que 
enviasse mais trabalhadores, porque o campo era vasto e eram 
poucos os que estavam com Ele (Mt 9.37). 
 
Há muito trabalho a ser feito por nós, em nossa geração. Há muita 
gente perdida, sem Deus, sem esperança. 
 
Toda a energia e recursos que o Senhor tem depositado em nossa 
vida, é para serem utilizados na missão de povoar o reino de Deus.  
 
2 - Ele tinha um plano  
(Jo 14.1-3) "Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas 
moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou 
preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, 
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu 
estou, estejais vós também."  
 
Uma boa ideia vale um real, mas um plano para realiza-la com 
sucesso vale um milhão de reais! 
 
Jesus recebeu um plano do Pai e passou a trabalhar para executá-
lo: 
- Ele falava constantemente sobre seu plano. 
- Ele deixava claro o que fazia parte e o que não podia ser feito. 
- Ele tinha em sua mente um quadro geral. Sabia onde queria 
chegar. 
- Ele trabalhava no dia-a-dia de acordo com esse plano. 
 
Planeje a maneira como você vai investir sua vida no cumprimento 
da sua missão no reino, pois é assim que você vai gastar sua 
energia e seus recursos. 
 
3 - Ele formou uma equipe  
(Mc 3.13-15) "Depois, subiu ao monte e chamou os que ele 
mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou doze 
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para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a 
autoridade de expelir demônios."  
 
Mesmo o Filho de Deus, sabia que não poderia alcançar sozinho o 
mundo inteiro, então, recrutou companheiros. 
 
Boas ideias, intenções nobres, invenções brilhantes, belos projetos, 
não chegarão a lugar algum se não houver um grupo de pessoas 
dispostas a colocarem em prática. 
 
Não viva sozinho, não sonhe sozinho, não trabalhe sozinho...monte 
ou faça parte de uma equipe de pessoas que amam a Deus e que 
desejam  cumprir a mesma missão deixada pelo Senhor Jesus. 
 
A força das relações: 
 
1 - Ele olhava para as pessoas com amor  
(Mc 10.21) "E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te 
falta: Vai, vende tudo o que tens dá-o aos pobres e terás um 
tesouro no céu; então, vem e segue-me." 
 
Jesus não olhava para as pessoas como negros ou brancos, 
homens ou mulheres, ricos ou pobres, Ele as via como irmãos e 
irmãs, como parentes de sangue. 
 
Não olhe para as pessoas apenas como mais um membro da igreja, 
mais um número em nossa estatística, veja-as como cidadãos e 
cidadãs do reino, com todo o potencial que Deus já depositou em 
você mesmo.  
 
2 - Ele dava poder às mulheres  
(Jo 20.16-18) "Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe 
disse, em hebraico: Raboni (que quer dizer Mestre)! 
Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas; porque ainda não 
subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos  e dize-
lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai,  para meu Deus e vosso 
Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: 
Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas."  
 
Deus falou primeiro com uma jovem virgem sobre seu plano 
grandioso de um salvador, Maria, esposa de José. 
 
Mulheres ricas colaboraram financeiramente com o ministério de 
Jesus (Lc 8.3). 
 
Quando Jesus disse “O reino dos céus está dentro de vós”, Ele 
falou tanto para homens, quanto para mulheres. 
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Remova todo e qualquer preconceito, se você quer cumprir a sua 
missão no reino.  
 
3 - Ele acreditava na sua equipe  
(Mt 16.17,18) "Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, 
Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que to 
revelaram, mas meu Pai, que está nos céus.  Também eu te 
digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." 
 
Mesmo não sendo pessoas perfeitas, Jesus conseguia dormir a 
noite, porque confiava em sua equipe. Ele sabia que aquelas 
pessoas dariam conta de levar adiante a grande obra que Ele 
estava dando início. 
 
Quando sabemos que alguém que admiramos acredita em nós, isso 
libera nossa grandeza, nos dando o desejo de cumprir a missão que 
nos tem sido confiada. 
 
Jesus acredita em você, portanto, acredite nas pessoas que estão 
com você cumprindo esta obra para Deus. 
 
Aplicação: Deseje de todo o coração ser semelhante a Jesus!  
A pensar como Ele, a agir como Ele, a olhar para as pessoas como 
Ele nos olha! 


