Jesus (parte1)
INTRODUÇÃO
Recapitulação:
Objetivos de mudança de vida: - Dar condições para que conheça seu melhor amigo: Jesus
Cristo. • Encorajá-lo a agir na verdade de que Jesus é o seu melhor amigo de um modo
especial. 1. Conhecer Jesus é uma prioridade contínua. 2. Conhecer a Jesus é um desafio
contínuo do crente. “Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para vida e para a
piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e
virtude.” ( 2 Pedro 1.3)
TRANSIÇÃO: Pensem no nome de uma pessoa que você conhece. Pense em uma em cada
um dos três níveis de relacionamento. Quem você apenas conhece pelo nome? Quem ainda
não é seu amigo, embora conheça alguma coisa de sua “história de vida”? Quem são aqueles
que poderiam ser contados como amigos? O relacionamento com Cristo é como qualquer
outro – precisa ser desenvolvido. Quanto mais desenvolvemos nosso relacionamento com
Cristo, mais valioso ele se torna. Vamos pensar um pouco como se desenvolve o nosso
relacionamento. Imagine que conheça alguém no trabalho ou na sala de aula. Você não sabe,
mas essa pessoa se tornará o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Naturalmente, no
primeiro dia em que se conheceram ainda não são os melhores amigos um do outro.
Primeiramente, você aprende o nome dele ou dela. Como nesse caso, quem você conhece
apenas pelo nome? Dentro de alguns dias ou semanas, no entanto, você já sabe alguns
detalhes dele ou dela: quantos filhos tem ou onde cresceu. É provável que conheça muitas
pessoas apenas dessa forma. Quantos nomes lhe vem à cabeça? Mas conforme o
relacionamento vai se desenvolvendo, você começa, verdadeiramente, a apreciar e desfrutar
da amizade daquela pessoa pelo que ela realmente é – seu coração, seus interesses e a sua
personalidade. Com quem você poderia contar como verdadeiro amigo? O que tem a ver a
forma como um relacionamento se desenvolve com o nosso estudo da pessoa de Jesus
Cristo? Tudo! Jesus é alguém que você conhece apenas pelo nome? Ou você o conhece
somente como uma figura da história? Ou você o incluiria na lista de seus verdadeiros
amigos?
Quando estudamos sobre Jesus, aprendemos acerca de alguém que deseja ser o nosso
melhor amigo. Para quem pensa no estudo doutrinário apenas como um conhecimento
teórico, quero dizer que não há nada mais relacional que lançar um olhar para as verdades
sobre Jesus. O objetivo desta pregação não é apenas torná-lo “melhor informado” a respeito
de Jesus, mas pretende que você tenha um profundo relacionamento com ele. Quanto mais
você aprende sobre Jesus, mais percebe quão profundamente ele o ama e como lhe deu a
maravilhosa capacidade de também amá-lo. Podemos aprender muito acerca de Jesus dando
uma olhada nos seus vários nomes. Nós apenas vamos observar alguns deles. Os Nomes de
Jesus Uma das primeiras maneiras de conhecer uma pessoa é aprendendo seu nome. Isso
não é uma tarefa muito simples quando falamos de Jesus. Um teólogo, Walter Elwell, lista 184
nomes quando fez uma análise da Bíblia em tópicos. O pregador Billy Sanday encontrou mais
nomes e dia mais: “Na Bíblia, existem duzentos e cinqüenta e seis diferentes nomes dados ao
Senhor Jesus Cristo, e creio que isso se deve ao fato dele ser infinitamente além do que
qualquer nome consiga expressar.” Saiba que você poderia passar toda a vida apenas
estudando os nomes de Jesus. Lembre-se: um nome ajuda a identificar uma pessoa, portanto,
os nomes de Jesus Cristo ajudam a identificar quem Ele é. Na Bíblia, o nome de alguém tinha
mais significado do que hoje. Um nome era um indicador de três situações específicas sobre a
pessoa: 1. seu propósito; 2. sua posição; 3. sua promessa. Ao olharmos alguns dos nomes de
Jesus, observemos como eles expressam seus propósitos, sua posição e suas promessas nas
nossas vidas. - O anjo disse a Maria: “chamarás pelo nome de Jesus.” (Lc. 1.31) Jesus
significa: “salvação de Deus”. - Os anjos disseram aos pastores três nomes diferentes para
Jesus (Lc. 2.11) “é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor.”

Salvador: Mostra o PROPÓSITO de Jesus. Cristo: Mostra a PROMESSA de Jesus. Senhor:
Mostra a POSIÇÃO de Jesus. Perspectiva pessoal importante: A Bíblia faz mais do que
apenas listar os nomes de Jesus; ela nos fala do poder do seu nome! Certos nomes têm
poder. Um documentário intitulado “Biografia” escolheu as 100 maiores personalidades do
último milênio. A lista foi encabeçada por Gutenberg; seguido por Isaac Newton, Martin Luther
King, Charles Darwin, William Shakespeare, Cristóvão Colombo, Karl Marx e Albert Einstein.
Você poderá colocar junto os nomes de todos aqueles que acha que foram poderosos no
mundo, e ainda assim não terão o mérito de ocupar um lugar ao lado do nome de Jesus!
Some a importância de cada nome daquela lista dos cem mais e multiplique pela importância
de todas as outras pessoas que você puder se lembrar – mesmo assim você não seria capaz
de aproximá-los dos propósitos, das promessas e do poder do nome de Jesus. 1. O nome de
Jesus está acima de todos os nomes (Fp. 2.9-11). Exatamente quando nos parece que as
palavras não são suficientes para expressar a grandiosidade do nome de Jesus, nos
lembramos da Palavra que Deus deixou em Filipenses 2.9-11: “Pelo que também Deus O
exaltou soberanamente, e Lhe deu um nome que está sobre todo o nome; para que ao nome
de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda
a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para Glória de Deus Pai”. 2. Como crentes,
vivemos em seu nome: - Somos ungidos (Tg. 5.14); - Somos perdoados (1 Jo. 2.12); - Somos
batizados (At. 10.48); - Somos santificados e justificados em Seu nome (1 Co. 6.11). - Nós nos
reunimos em Seu nome (1 Co. 5.4): - Carregamos em nós o Seu nome (1 Pe. 4.16); Acreditamos em Seu nome (Jo. 1.12);
- Invocamos o Seu nome (1 Co. 1.2). - Em Seu nome, nós damos graças a Deus (Ef. 5.20): Temos vida em Seu nome (Jo. 20.31); - Pregamos o evangelho (At. 8.12); - Falamos a outras
pessoas (At. 9.27); - Sofremos e morremos por Seu nome (1 Pe. 4.14; At. 21.13). FAZEMOS
TUDO NO NOME DE JESUS! Jesus deseja ser o nosso melhor amigo. Quanto mais você
aprende sobre Jesus, mais percebe quão profundamente Ele o ama e como lhe deu
maravilhosa capacidade de também amá-Lo.
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