
 

 
 Estamos na segunda palavra sobre Jesus e 

nesta reunião de GF vamos discutir sobre duas 

perguntas muito importante... Quem é Jesus? E, 

quem você diz que Ele é?  

1º) Quem é Jesus?  
Diante dos historiadores é inegável que 

Jesus existiu. O volume de fatos e registros sobre a 

vida de Jesus é tão grande que todos, inclusive 

estudiosos ateus, atestam sobre a veracidade da sua 

existência. Ele não só existiu como marcou a 

história, pois até mesmo o calendário é dividido 

entre antes e depois de Cristo.  

Apesar de sua inegável existência, as 

opiniões a respeito de Jesus são diversas. Seria ele 

o filho de Deus? Ou um homem comum? Um 

grande líder? Um revolucionário? Um bom 

exemplo? Um lunático?  

Se você se dedicar a estudar o que Jesus 

dizia sobre si mesmo, vai descobrir que ele nunca 

ficou em cima do muro, buscando uma maneira 

leve e tranquila para se apresentar. Ele sempre 

falava com muita autoridade e suas declarações 

sobre si mesmo eram bastante radicais.  

Vamos olhar algumas conversas de Jesus e 

ver como ele se apresentava:  

Jesus, o filho de Deus. - João 5: 17-24  

Jesus, o pão que desceu do céu. - João 6: 

32-40  

Jesus, a ressurreição e a vida. - João 11: 

25-27  
Por meio desses textos que lemos, Jesus, ao 

se apresentar, deixa claro quem Ele era.  

 

1º) Quem você diz que Ele é?  
Você deseja ter comunhão com Deus Pai 

por meio de Jesus, o filho? Você tem fome e 

percebe que os prazeres e realizações desta terra 

não conseguem saciar sua alma? Você deseja 

receber a vida que Deus tem para você nessa terra 

e a vida eterna ao final?  

Foi exatamente para isso que Jesus abriu 

mão de ser Deus e se fez um homem como nós. 

Entenda que Jesus veio para nos resgatar 

dos nossos pecados e abrir um caminho de 

comunhão com Deus. 

Mas, como receber a vida que Ele 

conquistou para mim? Pela fé! Lemos que “quem 

ouve a minha palavra e crê naquele que me 

enviou, tem a vida eterna e não será condenado, 

 

mas já passou da morte para a vida” (João 5:24). 

Isso é maravilhoso e exponencial! Jesus dá nova 

vida a todos aqueles que creem. E, crer em Jesus 

deve gerar uma mudança total em nossas vidas.  

Entenda que não precisamos mudar as 

nossas vidas para crer em Jesus. Mas, logo que a 

verdade da vida de Cristo inunda os nossos 

corações, as nossas convicções e ações são 

transformadas por completo.  

Ao me deparar com Cristo, descubro que os 

alimentos que minha alma tem consumido tem me 

levado à morte e descubro que Ele tem para mim 

escolhas novas que me levarão à vida. Ou seja, 

uma fé genuína sempre vai gerar mudanças em 

minhas prioridades, posturas e escolhas.  

Quando temos um encontro com Jesus, 

sempre apresentaremos uma marca desse encontro, 

pois percebemos um antes e depois de Cristo em 

nossas vidas.  

Para aqueles que percebem Jesus apenas 

como um homem que viveu nesta terra, isso 

significa que tal pessoa tem apenas informações e 

opiniões sobre Jesus.  

Mas quando recebo, pela fé, as boas novas 

da salvação em Cristo Jesus, isso gera uma 

transformação na minha vida. Jesus deixa de ser 

um personagem e passa a ser um divisor de águas. 

Aí, você tem um antes de Cristo e depois de 

Cristo.  

 

Conclusão: Aproveite o final da reunião 

para compartilhar com o seu líder em treinamento 

ou membro do GF, a oportunidade para 

testemunhar – peça para a pessoa responder: para 

você, quem é Jesus? Você consegue perceber um 

antes e depois de Cristo em sua vida? (líder – 

escolha a pessoa com antecedência, antes da sua 

reunião você deve avisar sobre tais perguntas e a 

oportunidade para testemunhar de forma rápida na 

reunião de GF). 

 

 

             
           

 

                 

Quem é Jesus? Quem você diz que Ele é? 

“Quem ouve a minha palavra e crê naquele 

que me enviou, tem a vida eterna e não será 

condenado, mas já passou da morte para a 

vida” João 5:24. 

Semana 11 à 17 de 

março de 2019. 


