7 Passos até Deus

Lição 4: A Importância de Jesus Cristo e seu Sangue Derramado
Características do Senhor Jesus Cristo.
A. Jesus é Deus na carne.
 1 Timóteo 3:16 E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da
piedade: Deus se manifestou em carne, foi justificado no
Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo,
recebido acima na glória.
 João 1:1 No princípio era o Verbo (Jesus), e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus.
 Filipenses 2:5-6 ...houve também em Cristo Jesus, Que, sendo
em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
 João 10:30 (Jesus disse) Eu e o Pai somos um.
 João 18: 4-6 Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele
haviam de vir, adiantou-se, e disse-lhes: A quem buscais?
Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu.
E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse:
Sou eu, recuaram, e caíram por terra.
 Além de Jesus ter sido Louvado, o que seria uma blasfêmia se
Ele não fosse Deus.
B. Jesus sempre foi, é e será. Desde os dias da eternidade.
 Muhammad, Buda, Maria, Confúcio, Papas, nunca existiram
antes de nascer.
 Miquéias 5:2 E tu, Belém... de ti me sairá o que (Jesus)
governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos
antigos, desde os dias da eternidade.
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C. Jesus criou o Universo.
 Colossenses 1:15-16 O qual (Jesus) é imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação; Porque nele (Jesus) foram
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
 João 1:2-3 Ele (Jesus) estava no princípio com Deus. Todas as
coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se
fez.
D. Jesus é o único que vive uma vida sem pecado.
 Hebreus 4:15 (Jesus) Porque não temos um sumo sacerdote que
não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um
que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. (Nenhuma
outra figura religiosa pode afirmar isso).
E. Jesus é a chave para encontrar Deus. Jesus disse que é o único
caminho para o Céu. Ele deixa claro em João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o
caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele
disse que “Eu sou o caminho” e acrescentou que você não pode alcançar
Deus (e o Céu), exceto através dEle! Veja, isso é recebido com bastante
restrição nos dias de hoje, mas é isso que o Criador do Universo diz. As
pessoas acreditam nas tradições, ou no Deus Filho? Jesus Cristo também
acrescentou: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. (João
3:36). Mais uma vez, a Bíblia ressalta que Ele é o único caminho para o Céu.
O apóstolo Pedro foi bastante restrito também. Ele falou de Jesus
Cristo e disse: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do
céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser
salvos. (Atos 4:12).
O apóstolo Paulo acrescenta: Porque há um só Deus, e um só
Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. (1 Timóteo 2:5).
O apóstolo João disse: E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida
eterna (Céu); e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida;
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. (1 João 5:11-12).
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Note, não há muitos caminhos para o Céu, apenas um único caminho.
Segundo Jesus Cristo e Sua Palavra, ele é o único caminho para o Céu. Se
você clama ser seguidor de Cristo, você acredita nisso?
F. Jesus disse que veio.
Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do
poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e
herança entre os que são santificados pela fé em mim. (Atos 26:18). Note,
as pessoas estão em uma escuridão espiritual e com uma necessidade de
iluminação. Lucas 19:10 Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o
que se havia perdido.
Então por que Jesus precisou derramar Seu Sangue por nossos
pecados.
A. Deus derramou o primeiro sangue para cobrir o pecado de Adão e
Eva. Gênesis 3:21 E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de
peles, e os vestiu. (Muito provável de cordeiros, que tiveram que derramar
seu sangue e morrer).
B. O sacrifício de Caim foi rejeitado. Gênesis 4:3-5 E aconteceu ao
cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura;
e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a
sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o
semblante.
C. Noé fez uma oferta de sangue após o Dilúvio. Gênesis 8:20 E
edificou Noé um altar ao Senhor; e tomou de todo o animal limpo e de toda
a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar.
D. Deus ensinou Abraão (primeiro judeu) a sacrificar os cordeiros.
Gênesis 22:13 Então levantou Abraão os seus olhos e olhou; e eis um
carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato; e foi Abraão, e
tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto... Os sacrifícios continuaram
por centenas de anos. (Isaque, Jacó, etc.).
E. Deus deu a Páscoa a Moisés. Êxodo 12:5-6 O cordeiro, ou cabrito,
será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das
cabras. E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o
ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde.
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Ilustração: 1° macho; 2° na flor da vida; 3° impecável; 4° inocente; etc. O
Tabernáculo se tornou o Templo. (Salomão matou milhares de cordeiros
na dedicação do templo).

F. Princípio do Velho Testamento. Levítico 17:11 Porque a vida da
carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer
expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela
alma. (i.e.- perdoar pecados).
G. Sangue deve ser derramado para perdão dos pecados. Hebreus 9:22
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem
derramamento de sangue não há remissão. (i.e.- não há perdão dos pecados).
H. Finalmente, Jesus Cristo derramou Seu Sangue por nossos pecados.
João 1:29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. (As mesmas qualidades
vistas na ilustração).
Novo Testamento:
 1 Coríntios 5:7 ...Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado
por nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: “Está
consumado” e o véu do templo foi rasgado ao meio. (Não há
mais sacrifícios de sangue).
 Efésios 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a
remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Nenhuma parte da Bíblia diz a água (batismo) pode lavar nossos
pecados. O perdão é sempre pelo Sangue!
 1 Pedro 1:18-19 Sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira
de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, Mas com
o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado
e incontaminado. Colossenses 1:14 Em quem temos a redenção
pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados;
 Apocalipse 1:5 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel
testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos
reis da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou
dos nossos pecados.

Em que você confia para levá-lo ao céu?
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