
Mateus 16.13-19 
 

“Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus  
discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? 14 E eles  

responderam: Uns dizem: João Batista; outros: Elias; e outros: Jeremias 
ou algum dos profetas. 15 Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu 

sou? 
 16 Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 

 

17 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. 

18 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. 

 
 

19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligare na terra terá sido 
ligado nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos 

céus”. 
 

Creio que todo ser humano que possui capacidades mentais perfeitas já se fez 
a seguinte pergunta: Quem é Jesus? 
 
Alguns títulos de Jesus: 

 

Emanuel – Deus conosco. Mt 1:23 

Filho do homem – Mt 25:31 

Filho de Deus – João 1:34 

Filho de Davi – Lc. 20:41 

Senhor – At. 2:36 

Verbo – João 1:1 

Servo – Fp 2:7 

Cordeiro de Deus – Jo 1:29 

Sumo sacerdote – Hb 7:26,8,6 

Mediador – I Tm 2:5 

Juiz - II Tm 

O Alfa e o Omega Ap22:13 21:6 

 

Esses títulos revelam verdades impressionantes sobre a natureza divina de Cristo, mas para você, Quem é 

Jesus Cristo? 

 

A algumas centenas de anos atrás a igreja de Cristo sofreu enúmeros ataques e algumas pequenas derrotas 

porque parou de buscar conhecer a Cristo e passou a viver na religiosidade, buscando apontar os erros do 

povo para que assim pudesse ter um controle sobre os fiéis.  

 

Será que por causa deste erro Jesus deixou de lado a igreja? 

I Corintios 1:1-2 

 

Nosso Jesus é tão zeloso conosco que levantou homens que conseguiram retornar a visão do povo 

novamente para Cristo e não para os defeitos e pecados do povo. 

 

Paulo escreveu esta carta aos corintios para repreendelos e ensina-los sobre a conduta que deve ser 

seguida pelos crentes, a igreja de Corinto estava passando uma crise de identidade espiritual em todas as 

areas, mas ele começa a carta dizendo: “ à igreja de Deus que está em Corinto.” 
Não é o pecado que você cometeu que vai determinar sua vida mas sim a atitude que você irá tomar 

após ter reconhecido que errou.  

Paulo escreve citando a igreja de Corinto como “ à igreja de Deus que está em Corinto.” Porque apesar de 

todos os erros eles pregavam que somente Cristo era Senhor e salvador e que a salvação para suas almas 

só viria através da fé em seu sacrifício na cruz do calvário. 



 

Não quero agora dizer que a igreja não possa mais falar contra o pecado, pois olha o que diz em 

Apocalipse 22:15 

 

ICo 11:1 Será que Paulo não tinha pecados ? 

Será que o Apostolo Paulo havia se tornado um super crente? 

Neste texto o Apostolo Paulo queria nos dizer: Não desista! Somente busque imitar o Senhor Jesus, pois 

hoje não somos mais pecadores o pecado, sim santos lutando por sua santidade. 

 

Você quer saber o que o Senhor te diz neste dia a respeito das nossas aflições, fraquezas e angustias. ? 
João 16:33    

 

Esse é o meu Jesus! 

Um Jesus que não vê como o Homem vê. 

Um Jesus que não ama como o homem ama. 

 

O meu Jesus abraçou e continua a abraçar prostitutas, viciados, glutões, os ladrões e todos os tipos de 

pecadores para transporta-los para seu Reino de luz através da remissão de pecados através da fé que 

expressam no poder de seu nome. 

 

  


