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Texto: Mateus 16:13-17 

Título:  QUEM É JESUS PARA VOCÊ? 

Propósito Específico: Levar as pessoas a aceitarem Jesus   

                                   Cristo como Messias e Salvador 

                                   Pessoal. 

Propósito Geral: Devocional 

 
INTRODUÇÃO 

Saudação:  Aproximação, a alegria de partilhar a Palavra.  
 
Frase Alusiva:  Vivemos em uma sociedade de muitas 
                         mudanças nos conceitos e valores  
                         opiniões acerca das pessoas e mesmo de  
                         Deus. 
 
Relato- Experiência: No tempo de Jesus também havia                                       
                                  muitos  pensamentos diferentes  
                                  sobre Ele. 
 
Texto: Encontramos em Mateus 16:13-17 um exemplo  
            destes  pensamentos. 

 
      Proposição: Os conceitos a respeito de Jesus determinam  
                          a  compreensão pessoal de sua obra e missão 
      Pergunta de transição: Que crenças as pessoas tinham  
                                           Sobre o Messias no tempo de  
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                                            Jesus? 
       Frase de Transição: Havia em Israel duas linhas de  
                                        pensamento sobre sobre Jesus. A  
                                        falsa e a  verdadeira. 
 
       Palavra Chave: Crenças 
 
I.  DIVISÃO:  AS CRENÇAS DO POVO 
 
     1. Onde e porque Jesus fez a pergunta? 
          a. Lição: O poder do testemunho é eficaz para se  
                         confessar Jesus ao mundo. 
           b. Texto Prova:  Mateus 16:13 -...Perguntou a seus 
                                      discípulos. 
 
                              (1) Existe muitas maneiras de se fazer uma 

pergunta. Neste caso conforme original 
(erwtaw) – “erotao” foi uma pergunta 
com o objetivo de experimentar os 
discípulos, com sua estrutura interna 
de pensamento. 

                         (2) Que dizem as estruturas espirituais dos 
homens a respeito do Filho do 
Homem?  Quando Jesus fez esta 
pergunta estava com seus discípulos na 
região de Cesaréia de Felipe. 

 
           c. Ilustração: Felipe o tetrarca foi o construtor de 

Cesaréia que estava localizada ao pé do 
monte Hermon, próxima a fonte 
principal do rio Jordão, que fica em uma 
caverna chamada Mugharet Ras En-
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Neba,  onde também se centralizava o 
culto pagão.  Irmãos, por que Jesus levou 
os discípulos para um lugar pagão, onde 
havia tanta idolatria? 

                                        
“Ali os discípulos foram afastados da dominante influência 
do judaísmo, sendo postos em mais íntimo contato com o 
culto pagão...Jesus desejava que  a visão dessas coisas os 
levasse a sentir a própria responsabilidade  para com os 
pagãos”              E.White “Desejado de Todas ações”pág.397 
 
              d. Aplicação:  Jesus conhece cada pessoa em seus  
                                     mais profundos anseios e   
                                     pensamentos. O que se passa no  
                                     profundo de teu ser com relação a  
                                     Jesus Cristo, o Filho do Homem?  
                                     Esta pergunta é para nós também. 

 
e. Frase de Transição: Jesus é o Deus vivo, o Messias o  
                                    “Filho do Homem” 

 
     2. Por que Jesus fez a pergunta? 
          a. Lição:  A expressão “Filho do Homem” é usada nos 

evangelhos designando a  pessoa de Jesus, 
setenta e oito vezes.  Tem grande significado 
no Novo Testamento, pois indica o caráter e 
messianidade de Cristo e como Ele seria 
vitorioso em sua missão. É pronunciada 
apenas pelo Salvador, com exceção de cinco 
passagens da Bíblia. 

  
 b. Texto Prova: Mateus 16:13 
   
 c.  Ilustração:   Você conhece quem está ao seu lado? Que  
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                          dia  faz aniversário, qual é o prato preferido.  
                         Conhecer é mais do que ouvir sobre as  
                         pessoas. 
 
 d.  Aplicação: Irmãos, a pergunta de Jesus foi direta: “Quem  
                         diz o povo ser o Filho do homem? 
 
 e. Frase de Transição: Havia quatro conceitos sobre Jesus em  
                                      Israel 
 
     3. Como os discípulos responderam  
          a. Lição:  Jesus não era João Batista, Elias, Jeremias ou  
                          um simples profeta. Era o Filho de Deus.  
    b. Texto Prova:  Mateus 16:14 e 16 
                       (1). João Batista - Muitos criam que ele 

ressuscitou.  Esta idéia partiu de Herodes, 
(Mateus 14:12), mas também tinha 
penetrado entre os fariseus a doutrina da 
transmigração da alma.  Portanto achavam 
que o espírito de João Batista havia possuído 
Jesus. Era uma idéia que não tinha 
aprovação da Palavra de Deus. 

                      (2) Elias -  Ele tinha sido um grande 
                            reformador, um homem que trazia  
                            renovação espiritual. Por isto  
                            muitos achavam que Jesus era o Elias que  
                            precederia o messias prometido. 
                      (3) Jeremias- Havia uma lenda a respeito de 

Jeremias, ele era uma espécie de anjo da  
guarda da nação judaica e por isso sua vida 
era também um prenúncio da vinda do 
messias. 

                       (4) Um dos profetas -. Muitos reconheciam  
                             Jesus somente um profeta que elevava o  
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                             nível espiritual do  povo. Suas esperanças  
                            do messias já há muito tempo haviam   
                             acabado. 
 
c. Ilustração:  Quanta cegueira espiritual. Jesus entre eles,  
                         o verdadeiro messias e eles não podiam ver. 
                          O pecado deformou a capacidade de 
                           reconhecerem o salvador do mundo.  Há   
                           um lindo pensamento de Walter B. Knight  
                           que diz: 

                            “Deus forma o homem, o pecado deforma, a  
                              escola informa,  mas somente Cristo 
                              transforma” 
 
c.  Aplicação:  E hoje o que diz você ser Jesus Cristo? 
 
II. A CRENÇA VERDADEIRA 
 
     1. Uma pergunta direta  
       a. Lição: Hoje também existem falsas teorias a respeito  
                      de Jesus, mas Cristo dirigindo-se a seus  
                      discípulos busca uma resposta testemunhal.       
 
 b. Texto Prova: Mateus 16:15-16 
                           No texto original tanto o pronome vós, como  
                           o pronome tu, são enfáticos.  O povo dizia  
                           que Jesus poderia ser  João Batista, Elias,   
                           Jeremias ou um dos profetas. 

   A resposta do discípulo contrasta as 
    populares.  

                            Pedro  disse:   Tu és não o que povo   
                            afirma, mas...O Cristo. 
 
  c.  Ilustração: “A tirania em ditar quem são as pessoas.” 
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                          João 1:45-46 “....De Nazaré pode sair alguma  
                                                      coisa boa? 
                          Mateus 13:55-57....Não é este o filho do  
                                                         carpinteiro? 
                          Marcos 3:22 - Muitos pensavam que Jesus  
                           era um endemoniado.    
d. Aplicação: Você pode dizer hoje quem é o Filho do  
                       Homem para você?  Pedro confessou a  
                       Cristo como Senhor e Messias. 

 
 “A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do 
crente. É aquilo que o próprio Cristo declarou ser a vida 
eterna” E.G.White “Desejado de Todas as   Nações  pág. 398 
 
Frase de transição: Jesus é o verdadeiro Messias e Salvador  
                               Pessoal 
 
CONCLUSÃO 
 
        Recapitular: “Os conceitos a respeito de Jesus 

determinam a compreensão pessoal de sua 
obra e missão” 

Aplicação Geral: Que dizemos nós hoje acerca de Jesus 
Cristo? O Deus vivo que age em teu 
coração? O salvador pessoal que te dá 
felicidade, paz e segurança para tua alma? 
O poder que opera em tua vida? 

 
          Persuação: Se ainda tens dúvida, por que você não  
                            experimenta agora o poder de Jesus?   
                              Quer dizer como Pedro: Tú és o Cristo! 
 
                 Apelo: Eu gostaria de nesta oportunidade pedir a  
                            Jesus que se torne teu Salvador real. Não  
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                            importa o que as pessoas pensem de Jesus,  
                            Ele é real e você pode experimentar agora  a  
                            sua graça. 
                             Quantos crêem que Jesus é Cristo? O seu  
                             salvador? Quantos desejam aceitá-lo como   
                             Salvador pessoal?  Oremos..... 
 


