
QUEM E

JESUS?

É o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor 
(1 João 4:8) e que, por amar o mundo, mandou Jesus, 
na forma humana, para que O entendêssemos e nos 
aproximássemos dEle. Jesus morreu pelos pecados do 
mundo e ressuscitou para que nos reconciliássemos 
com Deus.

Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Ele ama 
tanto você que sofreu pelos seus pecados, para que você 
não tenha que sofrer. Basta convidá-lo para ser parte de 
sua vida para receber a dádiva da vida eterna.

Para isso, faça com sinceridade a seguinte oração:

Querido Jesus, quero conhecê-lO. Obrigado por dar a vida 
por mim. Perdoe-me por tudo que fiz de errado. Peço que 
entre em meu coração, em minha vida, encha-me com Seu 
Espírito Santo, e dê-me Seu dom da vida eterna. Amém.
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Ele veio ao mundo como um bebê indefeso, 
concebido milagrosamente, nascido de uma 
humilde jovem. Mesmo predestinado a ser o 

Rei dos reis, não nasceu em um palácio com as honras 
e louvores devidos, mas no chão sujo de um estábulo, 
cercado por animais. Depois do parto, foi enrolado 
em trapos e deitado no cocho onde os animais se 
alimentavam.

Apesar de Seu nascimento não ter atraído grande 
reconhecimento e comemorações das instituições 
humanas, naquela noite, em uma encosta de um monte 
próximo, alguns pastores pobres foram surpreendidos 
por um clarão no céu estrelado; uma legião de 
mensageiros celestiais encheu o céu declarando: “Glória 
a Deus nas alturas! Paz na terra aos homens de boa 
vontade! Pois neste dia nasceu o Salvador, Cristo 
Senhor”.

Seu pai terreno era carpinteiro, um homem modesto 
com quem viveu e trabalhou. Jesus Se adaptou 
aos modos humanos para nos entender, amar e Se 
comunicar melhor conosco, ao alcance do nosso 
entendimento limitado. Viu nosso sofrimento e Se 
compadeceu por nós.

Quando começou a obra de Sua vida, foi a todos 
os lugares fazendo o bem—ajudando as pessoas, 

amando as crianças, curando as mágoas, fortalecendo 
os cansados. Não somente pregou Sua mensagem 
para as pessoas, mas entre elas. Importou-Se com 
suas necessidades físicas e espirituais, realizou curas 
milagrosas, alimentou os famintos e compartilhou 
Seu amor. Jesus era malvisto por alguns por escolher 
conviver com os excluídos e oprimidos da sociedade.

Conforme Sua mensagem de amor e confiança em 
Deus se espalhou e Seus seguidores se multiplicaram, 
as religiões estabelecidas de então e suas lideranças 
passaram a perceber aquele carpinteiro de Nazaré 
como uma ameaça. Por isso, O prenderam e O 
julgaram com base em falsas acusações. Apesar tê-lO 
declarado inocente, o governador cedeu às pressões e O 
sentenciou à morte.

Três dias após ser sepultado, Jesus ressuscitou, vitorioso 
sobre a morte, o túmulo e o inferno para sempre. 
Desde aquele fatídico dia, há 2.000 anos, Jesus Cristo 
fez mais para mudar a história, o curso da civilização 
e as condições da humanidade, do que qualquer outro 
líder, grupo, governo, ou império antes ou depois dEle. 
Salvou bilhões do desespero, e oferece o amor de Deus 
e a vida eterna a todos que invocarem Seu nome.

Esse homem, Jesus Cristo, não é meramente um 
filósofo, professor, rabi, guru, ou sequer um profeta. 
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