QUEM É JESUS PARA VOCÊ?

Hoje é muito fácil saber quem é Jesus em nosso
meio, embora não seja tão comum você encontrar
pessoas que tenham uma revelação profunda de
quem ele é realmente.
Jesus tornou-se uma pessoa pública, um mártir,
um ícone sobre o qual muito se fala, entretanto,
ele deseja ter um encontro pessoal com cada ser
humano para que ele possa se revelar por inteiro.

Vejamos o que Seu Pai dizia a Seu respeito:
Marcos 1: 11 “Então, foi ouvida uma vos dos
céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me
comprazo.” (no batismo)
Lucas 9: 35 “E dela veio uma voz, dizendo: Este
é o meu Filho, o meu eleito, a Ele ouvi.” ( na
transfiguração)

O que o diabo dizia a seu respeito:
Lucas 4 : 41a “E também de muitos saíam
demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo,
o Filho de Deus...”

O que dizia o Sinédrio a seu respeito:
Marcos 14: 60 – 65 – “Levantou-se então o sumo
sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Não respondes
coisa alguma? Que é que estes depõem conta ti?
Ele, porém, permaneceu calado, e nada respondeu.
Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe:
És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Respondeu Jesus: Eu o sou; e vereis o Filho do homem
assentado à direita do Poder e vindo com as nuvens do
céu.
Continua

O que dizia o Sinédrio a seu respeito:
Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse:
Para que precisamos ainda de testemunhas?
Acabais de ouvir a blasfêmia; que vos parece? E todos o
condenaram como réu de morte.
E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto,
e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas
receberam-no a bofetadas.”

O que os discípulos diziam a seu respeito:
Mateus 16: 15 – 19 – “Mas vós, perguntou-lhes
Jesus, quem dizeis que eu sou?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo.
Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão
Barjonas, porque não foi carne e sangue que to
revelou, mas meu Pai, que está nos céus.
Continua

O que os discípulos diziam a seu respeito:
Pois 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;
dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que
ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o
que desligares na terra será desligado nos céus.”

Uma Revelação Ainda Mais Profunda:

João 6: 53 – 57 – “Disse-lhes Jesus: Em verdade,
em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do
Filho do homem, e não beberdes o seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último
dia.
Continua

Uma Revelação Ainda Mais Profunda:
Porque a minha carne verdadeiramente é comida,
e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo
pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta,
também viverá por mim.”

Após ter a revelação de quem é o Cristo deve-se
encarnar o seu propósito.
Até então muitos discípulos caminhavam com
Jesus, mas o Senhor os levou a um patamar ainda
mais elevado e alguns tornaram-se atrás.
João 6:60 “Muitos de seus discípulos, tendo ouvido
tais palavras, disseram: Duro é este discurso;
quem o pode ouvir?”
Continua

João 6: 66 – 69 – “Por causa disso muitos dos
seus discípulos voltaram para trás e não andaram
mais com ele.
Perguntou então Jesus aos doze: Quereis vós
também retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem
iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o
Santo de Deus.”

Uma Visão Incompleta

Marcos 8 : 22 – 25 – “Então chegaram a Betsaída.
E trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o
tocasse.
Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou
para fora da aldeia; e cuspindo-lhe nos olhos, e
impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma
coisa?
Continua

Uma Visão Incompleta

E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os
homens; porque como árvores os vejo andando.
Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos; e
ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois
já via nitidamente todas as coisas.”

O Senhor Deseja Exclusividade

João 21 : 15 -17 – “Depois de terem comido,
perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro:
Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?
Respondeu-lhe: Sim, Senhor; tu sabes que te amo.
Disse-lhe: Apascenta os meus cordeirinhos.
Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João,
amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor; tu sabes
que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas
ovelhas.
Continua

O Senhor Deseja Exclusividade
Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João,
amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter
perguntado pela terceira vez: Amas-me? E
respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas;
tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta
as minhas ovelhas.”

O Amor a Deus Sobre Todas as Coisas

Marcos 12 : 30 – “Amarás, pois, ao Senhor teu
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de todas as tuas
forças.”

Aleluia!!!

