VOCÊ
CONHECE
ESTA
PESSOA?
É possível que milhares de pessoas ao redor do mundo digam que sim! Mas, na verdade,
poucos são aqueles que conhecem o senhor Edson Arantes do Nascimento, que sabem
quanto ele calça, que tamanho veste, de qual comida mais gosta. Para conhecermos
uma pessoa, precisamos nos relacionar com ela, convivendo, caminhando, conversando. Pensando nisso, hoje vamos falar sobre alguém muito mais conhecido do que Pelé:
Jesus. Você certamente já ouviu falar de Jesus. Então, responda:

QUEM É JESUS PARA VOCÊ?
VOCÊ O CONHECE?
“Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos.” Jó 42.5
Neste verso do livro de Jó, lemos que ele, apesar de ter uma prática religiosa, percebeu que não
conhecia quem de fato era Deus. Não é diferente hoje, no tempo em que muitos acham que conhecem a Deus, mas não sabem do que ele gosta, quais são seus planos, o que lhe desagrada. Não
é difícil encontrar pessoas, nesse sentido, que não se relacionam com Deus, buscando-o apenas
quando se veem diante de uma grande diﬁculdade.
“Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: ‘Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é?’. Eles responderam: ‘Alguns dizem que o senhor é João Batista; outros, que é Elias; e outros, ainda, que é Jeremias ou um dos profetas’. ‘E vocês?’, perguntou
ele. ‘Quem vocês dizem que eu sou?’ Simão Pedro respondeu: ‘O senhor é o Cristo, o Filho do Deus
vivo!’”. Mateus 16.13-16
Esses versos revelam uma pergunta que todos que se relacionam com Jesus Cristo terão que responder. Quem é Jesus? Para essa pergunta, o apóstolo Pedro respondeu “O Cristo”. O nome Cristo
signiﬁca ungido, salvador. E, como ungido e salvador, Jesus é Senhor, soberano. Quando entendemos isso, nós nos relacionamos com ele não pelo que Ele pode dar, mas pelo que ele é: salvador de
nossas vidas.
“Disse-lhe Tomé: ‘Senhor, não sabemos para onde vais; como então podemos saber o caminho?’
Respondeu Jesus: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim’.”
João 14.5-6
Quem é Jesus para você? Ele é uma religião? No texto que lemos, vemos Ele aﬁrmar que é o único
caminho para Deus, pois Ele é o próprio Deus. Por isso, nesta noite eu pergunto: você quer aceitar
Jesus Cristo como seu único e suﬁciente salvador? Hoje você pode começar um renascimento que
te levará a conhecê-lo de verdade e ter uma vida transformada por Ele.

