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INTRODUÇÃO

“Que farei de Jesus chamado o Cristo?”
“Farei dele o meu amigo”.

“Já não vos chamo servos, porque o servo 
não sabe o que faz o seu senhor; mas 

tenho-vos chamado amigos, porque tudo 
quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a 

conhecer.” (João 15:15 RA)    
Eu queria mais que SÓ mais um amigo.

Eu queria DEUS.

PROFECIAS CUMPRIDAS

NASCIMENTO EM BELÉM
“E tu, Belém-Efrata, pequena demais para 

figurar como grupo de milhares de Judá, de 
ti me sairá o que há de reinar em Israel, e 

cujas origens são desde os tempos antigos, 
desde os dias da eternidade.” (Miquéias 5:2) 
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PROFECIAS CUMPRIDAS
“Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do 

rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a 
Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido 
Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e 
viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o 

rei Herodes, e, com ele, toda a Jerusalém; então, 
convocando todos os principais sacerdotes e escribas do 
povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em 
Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está
escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de 

Judá, não és de modo algum a menor entre as principais 
de Judá; porque de ti sairá o Guia que há de apascentar 

a meu povo, Israel.” (Mateus 2:1-6 RA) 

PROFECIAS CUMPRIDAS

� “Indo Jesus para os lados de Cesaréia de 
Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o 
povo ser o Filho do Homem? E eles 
responderam: Uns dizem: João Batista; outros: 
Elias; e outros: Jeremias ou algum dos 
profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis 
que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: 
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” (Mateus 
16:13-16 RA) 

PROFECIAS CUMPRIDAS

− Tudo convergia para que se cumprisse: 
Maria grávida, o censo, José ter que se 

alistar em Belém ...

− Jesus não podia forjar tudo isso!

− Só me restava crer ...

− E decidir.

− E eu me decidi.
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COL 1:15-20

� “15  Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito 
de toda a criação; 16  pois, nele, foram criadas todas 
as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as 
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer 
principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio 
dele e para ele. 17  Ele é antes de todas as coisas. 
Nele, tudo subsiste. 18  Ele é a cabeça do corpo, da 
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os 
mortos, para em todas as coisas ter a primazia, 19  
porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a 
plenitude 20  e que, havendo feito a paz pelo sangue 
da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo 
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos 
céus.” (Colossenses 1:15-20) 

V. 15 - “Ele é a imagem do Deus invisível”

O Deus invisível se fez visível para nós.
Muitas vezes não o queremos visível.

Algumas vezes tentamos nos fazer invisíveis 
para Deus.

Todo pecado que cometemos é na frente de 
Deus que o fazemos. Pense no último pecado 

que você cometeu; Jesus Cristo estava 
olhando!

JESUS E A CRIAÇÃO

� “pois, nele, foram criadas 
todas as coisas, nos céus e 
sobre a terra, as visíveis e 
as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer 
principados, quer 
potestades. Tudo foi criado 
por meio dele e para ele.”
(Colossenses 1:16) 

� Ele é a razão/fundamento, o 
agente e o alvo de toda a 
criação.
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Colossenses 1:17

� “Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo 
subsiste.” (Colossenses 1:17) 

� Subsistir é existir de forma organizada e 
coerente.

� Natureza: aranha das dunas.
� Morte para que haja vida!

“Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele 
é o princípio, o primogênito de entre os 
mortos, para em todas as coisas ter a 

primazia,” (Colossenses 1:18) 

PRIMOGÊNITO É FUNÇÃO

DE INIMIGOS A RECONCILIADOS

“19  porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a 
plenitude 20  e que, havendo feito a paz pelo sangue 

da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo 
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos 
céus. 21  E a vós outros também que, outrora, éreis 
estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas 

obras malignas, 22  agora, porém, vos reconciliou no 
corpo da sua carne, mediante a sua morte, para 
apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e 
irrepreensíveis, 23  se é que permaneceis na fé, 

alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da 
esperança do evangelho que ouvistes e que foi 

pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, 
Paulo, me tornei ministro.” (Colossenses 1:19-23) 

“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou 
para o reino do Filho do seu amor,” (Colossenses 1:13) 

TRANSPORTOU = GUINDASTE
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“Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, 
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele 
santos, inculpáveis e irrepreensíveis,” (Colossenses 1:22) 

Santos = separados.
Inculpáveis = foi a julgamento e teve 
o veredito como inocente.
Livres de qualquer acusação = não 
pode ir a julgamento.

QUE FAREI DE JESUS CHAMADO O CRISTO?


