COISAS QUE SÓ JESUS PODE FAZER POR VOCÊ
TEXTO: João 14:6
“Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não
ser por mim.”
INTRODUÇÃO:
• Quem tem Jesus, tem TUDO! Quem tem Jesus encontra a verdadeira vida.
• Deus deseja nesta noite que você tenha as expectativas corretas a respeito dele.
• Ter uma expectativa irreal de alguém frustra.
• Se você quer saber o que Deus pode fazer por você reconheça a obra de Jesus
Cristo.
• “O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.” (Hebreus 1:3).
• Que vê Jesus, vê o Pai!
• Pode acreditar...!
• Só Jesus pode te dar...
1. PERDÃO DOS PECADOS
• “Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados.” (Mateus 1:21).
• Que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Os seus pecados estão perdoados’, ou:
‘Levante-se, pegue a sua maca e ande’? Mas, para que vocês saibam que o Filho
do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados — disse ao paralítico —
eu lhe digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa". (Marcos 2:9-10).
• Verdades sobre a confissão de pecados.
• Quando confesso meus pecados para Deus, sou perdoado.
• Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda injustiça. (1 João 1:9).
• Quando confesso meus pecados para alguém, sou curado.
• Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para
serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. (Tiago 5:16).
• A cruz de Cristo é a ponte para o céu.
2. FILIAÇÃO ESPIRITUAL
• Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de
se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem
pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
(João 1:12-13).
• Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. (João 14:18).
• “Órfãos”; privado de pai, guia, mestre e tutor.
• ...Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta". Jesus respondeu: "Você
não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto
tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? (João
14:8-9).

• Você não precisa buscar uma autoafirmação, isso é dispensado, isso não exerce
mais pressão na sua vida quando você descobre que é filho de Deus.
3. ALEGRIA PERMANENTE
• “Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a
alegria de vocês seja completa.” (João 16:24).
• “Amas a justiça e odeias a iniquidade; por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre
os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria”. (Hebreus 1:9 ).
• “Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em
Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.”
(Hebreus 12:1-2).
• A pessoa que tem mais esperança sempre terá maior influência.
4. PAZ INTERIOR
• “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).
• “Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.” (João 16:33).
• “Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os
envio.” (João 20:21).
• Você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções.
5. PROTEÇÃO DAS TREVAS
• “Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue,
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8:12).
• “Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele que
nasceu de Deus o protege, e o Maligno não o atinge.” (1 João 5:18).
• “Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos
imundos e curar todas as doenças e enfermidades.” (Mateus 10:1).
• Não podemos nos dar ao luxo de ficarmos impressionados pelo diabo.
6. SAÚDE INTEGRAL
• “...paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as
suas mentes em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:7).
• “Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim! Andem comigo e
irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e
trabalhem comigo! Observem como eu faço! Aprendam os ritmos livres da graça!
Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam
meus companheiros e a aprenderão a viver em liberdade e leveza.” (Mat. 11:28-30).
• “Mas Jesus disse: "Alguém tocou em mim; eu sei que de mim saiu poder". Então a
mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrouse aos seus pés. Na presença de todo o povo contou por que tinha tocado nele e
como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou! Vá
em paz.” (Lucas 8:46-48).

• Você pode ter cicatrizes, mas não feridas abertas.
7. PROSPERIDADE EXPONENCIAL
• “E o meu Deus, de acordo com a gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por
meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam.” (Filipenses 4:19).
• “O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e
a tenham plenamente.” (João 10:10).
• ... e a tenham com abundância...
• Abundância (perissos); que excede algum número, medida ou necessidade, mais do
que o necessário, superior, extraordinário, excelente e incomum.
• Como discípulos de Cristo corremos o risco de sermos príncipes que pensam e
vivem como mendigos.
CONCLUSÃO
• Wow! Tudo isto significa ter Jesus? Sim... isto e muito mais... Você já se converteu
a Jesus arrependendo dos seus pecados? Isto é apenas o começo. Diante dos 7
itens como você está?
• Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá
fome; aquele que crê em mim nunca terá sede.
• João 6.35

