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2018 - Ano da Intimidade Com Deus
Célula de Multiplicação
Tema:“O Verbo Se Fez Carne”
Texto: João 1:1-5
Jesus foi o homem que impactou o mundo através dos séculos e o tem impactado ainda
nos dias de hoje. Embora muitos homens que, com suas conquistas, invenções e
ideologias também influenciaram povos e nações, Jesus não pode ser comparado a
nenhum deles, pois Ele é o próprio Deus que se manifestou em carne e decidiu viver,
entre nós, em um corpo humano (João 1:14).

1

JESUS É DEUS
A Bíblia nos diz, de forma bem clara, que Deus é um só, embora sendo uma Trindade:
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Jesus, a
parte de Deus que é o Filho, ao vir para a terra, assumiu a forma humana, a fim de se
identificar conosco. Sendo Jesus o próprio Deus, vale à pena conhecê-lo e fazê-lo
conhecido, porque Deus nos fala assim nas Escrituras: “Porque o que me achar, achará
a vida, e alcançará o favor do Senhor Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua
própria alma; todos os que me aborrecem amam a morte.” (Pv 8:35-36). Cristo é a
própria imagem do Deus invisível, real e que existe antes de toda a criação. O próprio
Cristo é o criador de tudo quanto existe nos céus e na terra, do visível ao invisível.

2

JESUS É O NOSSO MEDIADOR
O Evangelho de João inicia dizendo que Deus é a Palavra (Verbo) e Ele se fez carne
(homem) (João 1:14). Jesus é Deus que assumiu a forma humana e estava com Deus Pai
ou seja, em outras palavras: Jesus é uma parte da Trindade. Muitas pessoas tomam as
passagens que se referem ao fato de Jesus estar junto a Deus, como evidência que Ele não
é Deus, mas, em outras passagens, a Palavra deixa muito claro ao afirmar que Jesus é
Deus “e que Ele se deu a si mesmo por nós”. (Tito 2:13-14). Mesmo sendo Deus e
tendo todo poder, Jesus tornou-se humano como nós, vivendo as mesmas lutas,
tentações e necessidades. Por isso, Ele nos entende e pode nos ajudar a vencer o pecado.
Jesus é a ligação entre o homem e Deus e só Ele pode nos unir ao Pai, porque só Ele é
Deus que assumiu a forma humana quando veio à Terra. “Porque há um só Deus e um
só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem”. (1Timóteo 2:5).

CONCLUSÃO
Jesus se chamava de Filho do Homem como forma de identificação com sua missão e
autoridade divina. Ao se chamar Filho do Homem, Jesus se identificava com toda a
humanidade. Ele, como Deus, assumiu a forma de homem e revestindo-se de carne,
passou a ter um corpo de homem. “E, Aquele que se manifestou em carne, foi
justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e
recebido acima na glória.” (1Tm 3:16).

