Estudo 72 – O Filho do Deus vivo
 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos um pouco mais a respeito do homem mais
incrível que já viveu aqui na Terra: Jesus Cristo, uma vez chamado de “o Filho do Deus
vivo”.
Texto: Mateus 16.13-17 e Jó 42.5

Introdução: Todos nós já tivemos a experiência de mudarmos nossa opinião a respeito de
alguém, quando conhecemos melhor esta pessoa. Infelizmente, temos que lutar constantemente
contra nossa mente e carne, pois julgamos as pessoas por sua aparência ou por algo que já
ouvimos falar a seu respeito. Porém, se tivermos a oportunidade de conviver mais de perto com
ela, possivelmente perceberemos que estávamos equivocados. Podemos concluir, de uma vez
por todas, que precisamos olhar um pouco mais de perto se quisermos realmente conhecer as
pessoas ao nosso redor.

1. Em sua opinião, quem é Jesus?
Muitas vezes temos uma opinião a respeito de Jesus que foi gerada apenas pelo que ouvimos
falar a Seu respeito. Jó disse isso, certa vez. Ele disse, ao final do seu livro, que conhecia ao
Senhor apenas de ouvir falar, mas que, depois de haver tido uma experiência real com a Sua
pessoa, passou a conhece-Lo de perto.
É aceitável que, no início de nossa caminhada, passemos a caminhar com Jesus por causa do
que ouvimos falar sobre Ele, porém, isto não deve continuar assim. É extremamente necessário
que todos nós tenhamos experiências pessoais com Jesus Cristo. Ele está vivo e sempre disposto
a se revelar àqueles que O desejam e O buscam de todo o coração. A Palavra de Deus diz:
“Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade (Salmos
145.18) e diz também: “Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto
(Isaías 55.6).
Jesus, certo dia, questionou os discípulos a respeito de quem as pessoas estavam dizendo que
Ele era. Ele os testou naquele dia, pois realmente havia um grande falatório e várias
possibilidades para a Sua identidade (uns diziam que Ele era Elias, outros, João Batista, etc.).
Mas Pedro mostrou que já havia se encontrado com o Salvador. Ele disse: “Tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo”. Ele deixou de lado o que ouviu falar, pois queria experimentar por si
mesmo a verdade.
Por fim, conhecer Jesus e ser conhecido por Ele é tão essencial que Ele mesmo disse que
receberia no Céu apenas aqueles que, de fato, O conhecessem (Mateus 7.23). E agora? O que
devemos fazer?
2. Você tem buscado conhecer a Jesus?
Não podemos limitar o processo de conhecer ao Senhor, pois ele é infinito. Isto significa que
sempre haverá algo sobre Ele que ainda não sabemos. Porém, o próprio Deus nos convida a
conhece-Lo e a fazer disso um estilo de vida. Está escrito: “Conheçamos e prossigamos em

conhecer ao Senhor [...] (Oséias 6.3). Para praticarmos este versículo, alguns passos nos
ajudarão:
I – O temor é um grande segredo. A Palavra de Deus nos diz que a intimidade não é dada
àqueles que a desejam somente, mas sim àqueles que TEMEM ao Senhor (Salmos 25.14). O
temor não é medo, mas é uma profunda reverência e cuidado para com uma pessoa. O temor
traz consigo uma grande responsabilidade e zelo por obedecer e realizar a vontade do Senhor.
Ele também gera dentro de nós a renúncia do nosso eu (e dos nossos pecados) e nos mantêm no
processo da santificação. Não pecamos mais porque temos medo do inferno, mas porque
encontramos a pérola de maior valor. Existe temor em seu coração?
II – Relacione-se. Quanto a isso, não há segredo. Sempre seremos mais íntimos daqueles com
quem mais convivemos. O contato diário com Jesus (por meio da oração cheia de fé e da leitura
reverente e disciplinada da Bíblia) é o processo de relacionamento perfeito. Não podemos nos
esquecer, porém, de que hoje Jesus não está mais presente em carne aqui na terra, mas o Espírito
de Deus está. É Ele quem nos revelará tudo o que precisamos saber e nos fará lembrar de tudo o
que já ouvimos e aprendemos sobre Jesus. Ele nos guiará a toda a verdade (João 16.13).
III – Não esqueça de pedir. Se quisermos conhecer mais a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,
então é certo que precisamos pedir por isso. Moisés não perdeu tempo, ele pediu a Deus que se
revelasse a ele (Êxodo 33.13), e seu pedido foi atendido. É necessário saber que, além de pedir,
deveremos também “procurar” e, talvez, ainda será necessário “insistir”. A Palavra de Deus nos
garante que os que pedem, receberão; os que buscam, encontrarão e os que batem (insistem),
serão atendidos (Mateus 7.7-8). Não fique parado, corra atrás do que deseja. Corra atrás de
Jesus! Prove que, realmente, quer conhece-Lo mais e de verdade.

Conclusão: Diante destas poucas palavras, já podemos concluir que ainda há algo de JESUS
CRISTO que precisamos conhecer. Temos à nossa disposição a Sua Palavra (a Bíblia) e o
acesso livre a Ele para fecharmos a porta do nosso quarto e termos longas conversas diárias.
Não fique mais na dúvida. Lembre-se de que Jesus quer tanto que O conheçamos, que morreu
na Cruz em nosso lugar, para que hoje pudéssemos nos achegar diante dele sem medo e
covardia (Hebreus 4.16). Tudo o que era necessário para que o relacionamento de Deus com o
ser humano fosse real já foi feito na Cruz (João 19.30).
Desafio: Converse com o Espírito Santo a respeito de como está o seu conhecimento do Senhor.
Escreva em um papel as dúvidas que tem a respeito de Jesus e de como Ele pensa. Escreva
também aspectos sobre Jesus e o Deus Pai que ainda você não conhece. Corra atrás do desejo de
conhecer a Deus, e não pare até descobri-Lo por inteiro.

