
apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas e outros para pastores e mestres, 12 
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para 
o desempenho do seu serviço, para a edificação 
do corpo de Cristo, 13 Até que todos cheguemos 
à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida 
da estatura da plenitude de Cristo, 14 para que 
não mais sejamos como meninos, agitados de 
um lado para outro e levados ao redor por todo 
vento de doutrina, pela artimanha dos homens, 
pela astúcia com que induzem ao erro.)

 
Encontramos neste antidoto dupla ação, 

a liderança da igreja instruindo a comunidade 
na palavra de Jesus Cristo e a comunidade 
crescendo individualmente em conhecer 
mais a Jesus Cristo mediante leitura da Bíblia, 
oração, confissão, aconselhamentos e viver a 
vida em comunhão.

Modismos, maneirismo, mundanismo, 
afastamento do que é a Verdade foram 
comuns nos tempos de Jesus Cristo e ainda 
são comuns hoje e infelizmente devem 
continuar. Assim estejamos preparados para 
as novidades que chegarão, mas firmados no 
Senhor Jesus bem como em conhecê-Lo em 
Sua plenitude.

Adultos 

ANOTAÇÕES
Compromisso com Jesus | Mt 16.13-17
Introdução:

1º O que os Outros dizem sobre Jesus Cristo
Fl2.10.11

João Batista: Lc 3.15-16; Jo 10.7-9

Elias: Oração =Tg 5.17; Lc 11.1; Cura =1Rs 17.24 ; Lc 
8.49-56; Falsa religião =1Rs 18.20-40 ; Mt 23.7
1Rs19.1.3 ; At 8.31.35

Jeremias: Jr20.1.2 – Jr 26.10-15

Alguns dos Profetas:  Dt 13.1-5 ; Dt 18.14-20

O que a sociedade diz sobre Jesus?

2º O que os discípulos dizem ser Jesus Cristo:
Mt 16.17; Hb 1. 1



ANOTAÇÕES
3º O que nós (evangélicos) afirmamos sobre Jesus:
Fonte do Censo, IBGE 2010

4º Quem você diz ser Jesus?
1Co 8.6 ; Ap 1.8; 1Tm1.15

Conclusão:
Mt 7.17 a 20; Jo 20.28,29; Mt 7.21.23

Como funciona na prática:
Situações Compromissos com Jesus Cristo


