
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Mateus 16:13-23 

• Propósito: Compreender que a Pessoa de Jesus Cristo é figura central da Bíblia. Mostrar, através de alguns textos bíblicos, 
quem é Jesus Cristo. Reconhecer que esta compreensão é questão vital para nossa vida. 
 

• Quem é Jesus? 
• Esta é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. 

• Muitos têm opiniões sobre Jesus, mas não têm convicção. 

• Se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da vida. 

• Sem a clareza da Bíblia, as opiniões sobre Jesus serão equivocadas: 
 

• Este episódio é registrado em outros evangelhos, e aqui de forma reduzida. 

• A pergunta de Jesus aos discípulos nos leva a considerar três verdades: 
1. Há pessoas que efetivamente não conhecem Jesus. 

• Nunca ouviram falar de Cristo. 

• Mais de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. 
2. Há pessoas que pensam que conhecem Jesus. 

• Aqui estão os cristãos nominais. Pessoas que muitas vezes seguem uma tradição familiar. 

• Não sabem por que estão crendo. Muitas vezes creem em uma tradição e não em uma Pessoa. 

• Pessoas que são capazes de grande altruísmo. Buscam muitas vezes, rigor com a conduta moral, pensando que desta forma 
estão conhecendo Jesus. 

• Era este o caso de muitas pessoas no tempo de Jesus Cristo. 

• Para uns Jesus era a reencarnação de João Batista. Marcos 6:14 

• Para outros Jesus era Elias. Marcos 6:15. 

• Elias era reputado como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias foi uma das duas figuras bíblicas que não 
provaram a morte. 

•  Para outros ainda, Jesus era um dos profetas, ou ainda Jeremias. Mateus 16:14. 

•  
3. Há pessoas que de fato conhecem Jesus. 

• É neste ponto que Jesus muda o foco e pergunta: Para vocês quem eu sou? 

• A resposta a esta pergunta não pode ser dada em suposições pessoais. 

• Pedro afirmou de forma categórica: Tu és o Cristo. 

• João 5:39  Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.  

• Esta é uma das passagens mais controversas do Novo testamento. 
• O Cristianismo tem a ver com a Pessoa de Cristo. Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo e a fonte de toda a vida cristã. Fora 

dele não há redenção nem esperança. Ele é a fonte de onde procedem todas as bênçãos. HDL 

• Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. 

• O nome Jesus deriva do vocábulo Joshua, ou Josué, e significa “Jeová é Salvador”, ou “O Senhor Salva”. 

• O título “Cristo” deriva da forma grega do vocábulo “Messias”, que significa “Ungido” ou “Sagrado”. O emprego do título 
fala de dois encargos: Sacerdote e Rei. 

• Embora o nome Jesus fosse comum, Jesus Cristo era Único. 
 

• E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 
17:3. 

Sim, eu creio 
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• Cristianismo não é um sistema de moralidade, mas adoração a uma pessoa. 

• Saber quem é Jesus determina nossa salvação pessoal. 
 
 
 

• Quem é Jesus Cristo? 
 

1. Jesus é Deus encarnado. 

• Tomé o disse: “Senhor meu e Deus meu”. João 20:28.  

• Jesus não o censurou, o  que equivale aceitar tal adoração. 

 

2. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 

• Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de 
todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida 
tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.  

• Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem 
ao pleno conhecimento da verdade.  

• Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se 

deu em resgate por todos: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.  I Timóteo 2:1-6. 

 

3. Jesus é aquele que morreu na cruz por nossos pecados.  

4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. I Cor. 15:3-4. 
 

5. Jesus é aquele que traz paz ao coração humano. João 14:27. 

Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem 

tenham medo. João 14:27 NVI 

 

6. Jesus é o Único que pode salvar o pecador. 

“E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que 

devamos ser salvos”. Atos 4:12 

 

7. Jesus é aquele que transforma a vida da pessoa. 

• São abundantes os exemplos de pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus. 

• O endemoninhado em gadareno. Marcos 5:15 

• A mulher samaritana. João 4 

• Paulo é um exemplo de transformação. Atos 9. 

 

8. Jesus é aquele que vai voltar.  

"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos 
aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei 
e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Joao 14:1-3 NVI 

 

Conclusão 

1. Houve algum tempo da sua vida em que você via Jesus de forma equivocada? 

2. Jesus disse: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam 

de mim”. Joao 5:39. Como você entende este texto? 

3. Como você vê Jesus hoje? 
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