JESUS É ESSE DEUS

Abril
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Você está pronto para a segunda semana da nossa série de conversa com Deus? Se você perdeu semana
passada, certifique-se de entrar em contato com seus líderes. Nosso tópico foi DEUS É REAL? Você se lembra
do ponto principal? Tudo tem que vir de algo. O universo não pode simplesmente surgir na existência do nada.
O Big Bang não pode acontecer sem primeiro haver alguma coisa para “ligar o detonador” e a melhor resposta
para isso é Deus. Deus é necessário para o universo começar.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Se Deus é real, então Jesus é esse Deus?
2. Jesus é esse Deus? Porque se Ele não é, então o que estamos todos fazendo aqui? Por que orar por
um cara que não é Deus em primeiro lugar?
TEXTO: João 10:22-33
INTRODUÇÃO:
O nosso ponto inicial de hoje é: Jesus é Deus?
PERGUNTA 1: JESUS REALMENTE VIVEU?
• Existiu um ateísta bem famoso chamado Bertrand Russell. O cara era um dos melhores quando estava vivo.
Ele morreu somente há alguns anos atrás, mas antes de falecer, escreveu um livro chamado POR QUE EU
NÃO SOU UM CRISTÃO, e isso é algo que ele disse. É chocante. Ele disse: “Historicamente, a existência
de Cristo é bem duvidosa, e se ele realmente existiu não sabemos nada sobre ele.”
• Quando se trata de responder se Jesus é esse Deus, a primeira pergunta que precisamos começar com é:
Jesus realmente viveu? Ele era um ser humano de respiração, risada, alimentação e movimentos reais?
Russell diz que de jeito nenhum. O que devemos fazer com isso?
• Bem, apesar do comentário de Russell, eu quero dar a você algumas pessoas que viveram no primeiro e
segundo século que falaram e escreveram sobre Jesus. O que é doido sobre eles é que eles não são
cristãos. Eles não adoraram, serviram, ou mesmo gostaram de Jesus. Na verdade, alguns deles não
gostavam de Jesus, e mesmo assim todos eles falaram de Jesus sendo um ser humano que viveu, ensinou
e morreu.
• Aqui quero citar apenas os nomes deles caso você deseja pesquisar depois:
• Cornelius Tacitus. Tacitus é conhecido como “O maior historiador da antiga Roma”. Ele viveu de 55 – 120.
• Flavius Josephus. Josephus era judeu, não um cristão; ele não tinha fé em Jesus. Alguém que viveu no
primeiro século.
• Pliny the Younger (Plínio, o Mais Jovem),era um senador e advogado proeminente em Roma que viveu de
62-116.
• Gaius Suetonius Tranquillus, também um historiador romano de 70-140.

•

Gente, o que todos esses não cristãos concordam? Eles concordam que Jesus realmente viveu! Ele não é
só um personagem criado em nossas Bíblias! A história de Jesus, Seu nome, Seus seguidores, Sua morte,
e Sua ressurreição são todos falados cerca de apenas alguns anos depois de Jesus deixar esse lugar.
Bertrand Russell talvez tenha sido ótimo, mas ele estava errado em seus estudos sobre Jesus. Jesus
realmente viveu.

PERGUNTA 2: JESUS AFIRMOU SER DEUS?
• Tudo bem, então Jesus viveu e vamos assumir que aqueles relatos são verdadeiros, mas Ele em algum
momento disse que era Deus? Algum amigo já te perguntou isso? Normalmente é assim, “Jesus nunca
disse que ele era Deus. Como você pode acreditar nisso?” suas sobrancelhas ficam caídas como se fosse
pra te lembrar de uma lição da escola primária de muito tempo.
• Quando eu ouço isso, eu normalmente pergunto pra eles, “Você já leu o Novo Testamento? Ou somente
um dos quatro evangelhos?” porque se você leu, você teria notado que Jesus afirmou ser Deus em outras
palavras ou por todos os quatro evangelhos, sem mencionar o Novo Testamento inteiro. Está em todo lugar.
• Abra sua bíblia em João 10, e vamos ler um desses exatos momentos. Se você está anotando esse seria
um ótimo capítulo para se estudar depois. Rápido plano de fundo: Em João 10, encontramos Jesus falando
com uma multidão de judeus sobre Seu papel como o Bom Semeador, Aquele que protege, providencia, e
guia as ovelhas (nós). Olhamos então no verso 30 com uma reivindicação radical de Jesus. Ele diz: “Eu e
o Pai somos um” (João 10:30).
• Jesus fala o inimaginável. Eu e o Pai somos um. Nós somos um. Uma pessoa, Um ser. Nós somos Um.
• Agora nós talvez pensemos que é um jeito estranho de dizer isso. Mas para os judeus, eles souberam
instantaneamente o que Jesus estava falando. Continua no verso 31: “Novamente os judeus pegaram
pedras para apedrejá-lo” (João 10:31).
• Os judeus estavam furiosos. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha acabado de afirmar ser o Deus
do Antigo Testamento; aquele que resgatou Israel de Faraó através do Mar Vermelho. Aquele quem deu a
eles a terra de Canaã e estabeleceu o reino deles sendo o maior da Terra. Esse Deus é o mesmo que Jesus
está afirmando ser.
• Mas Ele continua no verso 32: “mas Jesus lhes disse: "Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai.
Por qual delas vocês querem me apedrejar? "33 Responderam os judeus: "Não vamos apedrejá-lo por
nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus.”
• Veja, os judeus não estavam confusos. Eles não iam matar Jesus porque Ele foi pego curando pessoas,
fazendo boas obras, ou sendo gentil com os exilados. Eles iam matar Ele porque Ele era, “...um simples
homem e se apresenta como Deus.”
• Jesus foi morto na cruz porque Ele afirmou ser Deus. Mas a história não termina ai.
PERGUNTA 3: JESUS RESSUSCITOU DOS MORTOS?
• Nós agora vamos para nossa última pergunta, e eu quero mencionar rapidamente que essa talvez seja a
parte mais importante de toda nossa conversa. Jesus pode ter realmente vivido. (Ele viveu.) Ele também
pode ter afirmado ser Deus (Ele afirmou, como muitas outras pessoas durante a história). Mas Jesus
morreu! Ele foi pendurado em uma cruz, deu Seu último sopro, e foi enterrado em um túmulo. O único jeito
de chegarmos a Jesus sendo Deus é se Ele foi ressuscitado dos mortos. Jesus é Senhor e Mestre das
nossas vidas somente Ele se levantou do túmulo.
Primeiro, o túmulo estava vazio.
• A localização do túmulo de Jesus teria sido de conhecimento comum. Lembre, Jesus não estava se
escondendo; Ele tinha milhares de pessoas o seguindo em todo lugar que fosse. Era difícil para Ele achar
qualquer tempo sozinho. Se o corpo ainda estivesse no túmulo, os romanos teriam aberto o túmulo,
agarrado o corpo, o jogado em uma carruagem, e o levado para a rua principal de Jerusalém. Mas eles não
fizeram isso. Por quê? Porque não havia corpo.
Segundo, teria sido quase impossível para alguém roubar o corpo.
• Pilatos não estava tendo chances com esse. Ele designou seus mais fortes soldados romanos para guardar
o túmulo. Esses soldados romanos eram profissionais. Eles eram os selos da marinha daquele tempo. Não
tinha como um monte de pescadores, puxadores de redes fossem capazes te atingir os guardas, remover
a pedra de 500Kg, e roubar o corpo de Jesus sem ninguém nunca saber. O corpo de Jesus não pode ter
sido roubado.
Terceiro e último, pessoas não morrem por algo que ELAS SABEM que é mentira
• Os discípulos podiam ter mentido sobre a cena toda e inventado a história. Verdade, MAS pessoas não
morrem por algo que ELAS SABEM que é mentira. Eles podem ter suportado por um tempo; na verdade,
eles podem até ter convencido grandes quantidade de pessoas da história, mas assim que alguém

colocasse uma espada no pescoço deles e os perguntasse o que realmente aconteceu, eles desistiriam e
contariam a verdade. Mas eles não fizeram. Todo discípulo foi a sua morte pelo que ele sabia que era
verdade. Todo discípulo? Sim. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos! Eles não podiam deixar de
estar comprometidos com a verdade.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Eu e o Pai somos um.”
(João 10:30)

