


Introdução 



Mesmo não o tendo 
visto, vocês o amam; e 
apesar de não o verem 

agora, creem nele e 
exultam com alegria 
indizível e gloriosa, 

1Pe 1.8 



Entrementes, os que 
foram dispersos iam 

por toda parte 
pregando a palavra. 

At 8.4 



De fato, não seguimos fábulas 
engenhosamente inventadas, 

quando lhes falamos a respeito do 
poder e da vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo; pelo contrário, nós 
fomos testemunhas oculares da 

sua majestade. 

2Pe 1.16 



E Jesus disse a Tomé: 
Coloque o seu dedo aqui; 

veja as minhas mãos. 
Estenda a mão e coloque-a 

no meu lado. Pare de 
duvidar e creia.   

Jo 20.27 



28 Disse-lhe Tomé: Senhor 
meu e Deus meu!  

29 Então Jesus lhe disse: 
Porque me viu, você 

creu? Felizes os que não 
viram e creram. 

Jo 20 



1º Estágio pré Cristo:  
Esperança e desejo 



Mentalidade nos tempos de 
Cristo 



Disse a mulher: Eu sei 
que o Messias (chamado 

Cristo) está para vir. 
Quando ele vier, 

explicará tudo para nós. 

Jo 4.25 



Depois de ver o sinal 
miraculoso que Jesus tinha 

realizado, o povo começou a 
dizer: Sem dúvida este é o 
Profeta que devia vir ao 

mundo. 

Jo 6.14 



Ela lhe respondeu: Sim, 
Senhor, eu tenho crido 

que tu és o Cristo, o 
Filho de Deus que devia 

vir ao mundo. 

Jo 11.27 



Disse a mulher: Eu sei 
que o Messias (chamado 

Cristo) está para vir. 
Quando ele vier, 

explicará tudo para nós.  

Jo 4.25 



Então ele se voltou para 
os seus discípulos e lhes 

disse em particular: 
Felizes são os olhos que 
veem o que vocês veem. 

Lc 10.23 



Pois eu lhes digo que muitos 
profetas e reis desejaram 

ver o que vocês estão 
vendo, mas não viram; e 
ouvir o que vocês estão 

ouvindo, mas não ouviram. 

Lc 10.24 



Abraão, vosso pai, 
alegrou-se por ver 
o meu dia, viu-o e 

regozijou-se. 
Jo 8.53 



então, lhes disse Jesus: 
Ó néscios e tardos de 

coração para crer tudo 
o que os profetas 

disseram!   
Lc 24.25 



porventura, não 
convinha que o Cristo 
padecesse e entrasse 

na sua glória?  

Lc 24.26 



E, começando por 
Moisés, discorrendo por 

todos os profetas, 
expunha-lhes o que a seu 

respeito constava em 
todas as escrituras.   

Lc 24.27 



Veja o que Pedro nos diz:  



Foi a respeito dessa 
salvação que os profetas 

que falaram da graça 
destinada a vocês 

investigaram e 
examinaram,    

1Pe 1.10 



procurando saber o tempo e as 
circunstâncias para os quais 

apontava o Espírito de Cristo 
que neles estava, quando lhes 

predisse os sofrimentos de 
Cristo e as glórias que se 

seguiriam àqueles sofrimentos.     

1Pe 1.11 



A eles foi 
revelado que 

estavam 
ministrando... 

1Pe 1.12 



Qual era a mensagem deles? 



Foi a respeito dessa 
salvação que os profetas 

que falaram da graça 
destinada a vocês 

investigaram e 
examinaram,  

1Pe 1.10 



procurando saber o tempo e as 
circunstâncias para os quais 
apontava o Espírito de Cristo 

que neles estava, quando lhes 
predisse os sofrimentos de 
Cristo e as glórias que se 

seguiriam àqueles sofrimentos.  

1Pe 1.11 



Voltem-se para mim e 
sejam salvos, todos 

vocês, confins da terra; 
pois eu sou Deus, e não 

há nenhum outro.  
Is 45.22 



E Deus respondeu: Diante de você 
farei passar toda a minha 

bondade, e diante de você 
proclamarei o meu nome: o 

Senhor. Terei misericórdia de 
quem eu quiser ter misericórdia, e 

terei compaixão de quem eu 
quiser ter compaixão.  

Ex 33.19 



Certamente ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e 
sobre si levou as nossas 
doenças, contudo nós o 

consideramos castigado por 
Deus, por ele atingido e 

afligido. 
Is 53.4 



Mas ele foi transpassado por 
causa das nossas transgressões, 

foi esmagado por causa de 
nossas iniquidades; o castigo 

que nos trouxe paz estava sobre 
ele, e pelas suas feridas fomos 

curados.  

Is 53.5 



Todos nós, tal qual ovelhas, 
nos desviamos, cada um de 

nós se voltou para o seu 
próprio caminho; e o Senhor 

fez cair sobre ele a 
iniquidade de todos nós. 

Is 53.6 



6 Eu mesmo estabeleci o 
meu rei em Sião, no meu 

santo monte. 7 Proclamarei 
o decreto do Senhor: Ele me 

disse: Tu és meu filho; eu 
hoje te gerei.  

Sl 2 



Pede-me, e te darei 
as nações como 

herança e os confins 
da terra como tua 

propriedade.  

Sl 2.8 



Tu as quebrarás com 
vara de ferro e as 

despedaçarás como a 
um vaso de barro.  

Sl 2.9 



Porque um menino nos nasceu, 
um filho nos foi dado, e o 

governo está sobre os seus 
ombros. E ele será chamado 

Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe 

da Paz.  
Is 9.6 



Ele estenderá o seu domínio, e 
haverá paz sem fim sobre o 
trono de Davi e sobre o seu 

reino, estabelecido e mantido 
com justiça e retidão, desde 

agora e para sempre. O zelo do 
Senhor dos Exércitos fará isso.   

Is 9.7 



O Senhor enviou 
uma mensagem 

contra Jacó, e ela 
atingiu Israel.  

Is 9.8 



Todo o povo ficará 
sabendo, tanto Efraim 
como os habitantes de 

Samaria, que dizem com 
orgulho e arrogância de 

coração: 
Is 9.9 



O Espírito do Soberano Senhor está 
sobre mim porque o Senhor ungiu-

me para levar boas notícias aos 
pobres. Enviou-me para cuidar dos 

que estão com o coração 
quebrantado, anunciar liberdade 

aos cativos e libertação das trevas 
aos prisioneiros, 

Is 61.1 



para proclamar o ano da 
bondade do Senhor e o 

dia da vingança do nosso 
Deus; para consolar todos 

os que andam tristes, 

Is 61.2 



Pois eu lhes digo que muitos 
profetas e reis desejaram 

ver o que vocês estão 
vendo, mas não viram; e 
ouvir o que vocês estão 

ouvindo, mas não ouviram. 

Lc 10.24 



Foi a respeito dessa 
salvação que os profetas 

que falaram da graça 
destinada a vocês 

investigaram e 
examinaram,  

1Pe 1.10 



procurando saber o tempo e as 
circunstâncias para os quais 
apontava o Espírito de Cristo 

que neles estava, quando lhes 
predisse os sofrimentos de 

Cristo e as glórias que se 
seguiriam àqueles sofrimentos.  

1Pe 1.11 



2 João, ao ouvir na prisão o 
que Cristo estava fazendo, 

enviou seus discípulos para 
lhe perguntarem: 3 És tu 

aquele que haveria de vir ou 
devemos esperar algum 

outro?  
Mt 11 



Jesus respondeu: 
Voltem e anunciem a 

João o que vocês 
estão ouvindo e 

vendo:   
Mt 11.4 



os cegos veem, os mancos 
andam, os leprosos são 

purificados, os surdos ouvem, 
os mortos são ressuscitados, 
e as boas novas são pregadas 

aos pobres; 

Mt 11.5 



Naquele dia os surdos 
ouvirão as palavras do 
livro, e, não mais em 
trevas e escuridão, os 

olhos dos cegos tornarão 
a ver.  

Is 29.18 



Mais uma vez os 
humildes se alegrarão 

no Senhor, e os 
necessitados exultarão 

no Santo de Israel.  
Is 29.19 



Então se abrirão os 
olhos dos cegos e se 

destaparão os 
ouvidos dos surdos. 

Is 35.5 



Então os coxos saltarão 
como o cervo, e a língua 

do mudo cantará de 
alegria. Águas irromperão 

no ermo e riachos no 
deserto. 

Is 35.6 



O Espírito do Soberano Senhor está 
sobre mim porque o Senhor ungiu-

me para levar boas notícias aos 
pobres. Enviou-me para cuidar dos 

que estão com o coração 
quebrantado, anunciar liberdade 
aos cativos e libertação das trevas 

aos prisioneiros, 

Is 61.1 



2º Estágio:  
Conhecer a Cristo em carne  



A eles foi revelado que estavam 
ministrando, não para si próprios, mas 
para vocês, quando falaram das coisas 
que agora lhes foram anunciadas por 
meio daqueles que lhes pregaram o 

evangelho pelo Espírito Santo enviado 
do céu; coisas que até os anjos 

anseiam observar. 

1Pe 1.12 



34 Então Pedro começou a 
falar... 36 Vocês conhecem a 

mensagem enviada por Deus 
ao povo de Israel, que fala das 
boas novas de paz por meio de 
Jesus Cristo, Senhor de todos.   

At 10 



Sabem o que aconteceu 
em toda a Judéia, 

começando na Galileia, 
depois do batismo que 

João pregou, 

At 10.37 



como Deus ungiu a Jesus de 
Nazaré com o Espírito Santo e 
poder, e como ele andou por 
toda parte fazendo o bem e 
curando todos os oprimidos 

pelo diabo, porque Deus estava 
com ele.  

At 10.38 



Nós somos testemunhas 
de tudo o que ele fez na 

terra dos judeus e em 
Jerusalém, onde o 

mataram, suspendendo-o 
num madeiro. 

At 10.39 



De fato, não seguimos fábulas 
engenhosamente inventadas, 

quando lhes falamos a respeito do 
poder e da vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo; pelo contrário, nós 
fomos testemunhas oculares da 

sua majestade. 

2Pe 1.16 



O que era desde o princípio, o 
que temos ouvido, o que 

temos visto com os nossos 
próprios olhos, o que 

contemplamos, e as nossas 
mãos apalparam, com respeito 

ao Verbo da vida 
1Jo 1.1 



Então ele se voltou para 
os seus discípulos e lhes 

disse em particular: 
Felizes são os olhos que 
veem o que vocês veem. 

Lc 10.23 



Pois eu lhes digo que muitos 
profetas e reis desejaram 

ver o que vocês estão 
vendo, mas não viram; e 
ouvir o que vocês estão 

ouvindo, mas não ouviram. 

Lc 10.24 



Depois de ver o sinal 
miraculoso que Jesus tinha 

realizado, o povo começou a 
dizer: Sem dúvida este é o 
Profeta que devia vir ao 

mundo. 

Jo 6.14 



Ela lhe respondeu: Sim, 
Senhor, eu tenho crido 

que tu és o Cristo, o 
Filho de Deus que devia 

vir ao mundo. 

Jo 11.27 



Conclusão:  
Encontro com o Senhor 



Amados, agora somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou 

o que havemos de ser, mas 
sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos 
semelhantes a ele, pois o 

veremos como ele é. 

1Jo 3.2 



Agora, pois, vemos apenas um 
reflexo obscuro, como em espelho; 
mas, então, veremos face a face. 
Agora conheço em parte; então, 

conhecerei plenamente, da mesma 
forma como sou plenamente 

conhecido. 

1Co 13.12 



Mesmo não o tendo 
visto, vocês o amam; e 
apesar de não o verem 

agora, creem nele e 
exultam com alegria 
indizível e gloriosa,       

1Pe 1.8 



pois vocês estão 
alcançando o alvo da 
sua fé, a salvação das 

suas almas. 

1Pe 1.9 



A eles foi revelado que estavam 
ministrando, não para si próprios, mas 
para vocês, quando falaram das coisas 
que agora lhes foram anunciadas por 
meio daqueles que lhes pregaram o 

evangelho pelo Espírito Santo enviado 
do céu; coisas que até os anjos 

anseiam observar. 

1Pe 1.12 



Eu lhes digo que, da mesma 
forma, haverá mais alegria no 

céu por um pecador que se 
arrepende do que por noventa 
e nove justos que não precisam 

arrepender-se.  

Lc 15.7 



Eu lhes digo que, da 
mesma forma, há alegria 
na presença dos anjos de 

Deus por um pecador 
que se arrepende.  

Lc 15.10 



Mas o pai disse aos seus 
servos: Depressa! Tragam 
a melhor roupa e vistam 
nele. Coloquem um anel 
em seu dedo e calçados 

em seus pés.  

Lc 15.22 



Tragam o novilho 
gordo e matem-no. 
Vamos fazer uma 

festa e comemorar.  

Lc 15.23 



Pois este meu filho 
estava morto e voltou à 
vida; estava perdido e 

foi achado. E 
começaram a festejar. 

Lc 15.24 


