


Introdução



“As interpretações de Jesus são muito 
tendenciosas. Ele é um personagem forte 
que as pessoas querem ter ao seu lado —

e estão dispostas a recriá-lo à sua 
imagem para conseguir seu apoio. Os 

ativistas dos direitos dos animais 
imaginam um Jesus vegetariano. 

Seguidores da Nova Era o transformam 
num exemplo de alguém que encontrou 

Deus dentro de si mesmo. 



As feministas radicais arrancam dele a 
divindade, para que o cristianismo não 

pareça sexista. Francamente, é difícil 
fugir do sentimento de que nossa 

cultura tomou para si a pergunta de 
Jesus ‘Quem vocês dizem que eu sou?’”

Robert Bowman - Putting Jesus in His Place, 
p. 17



Introdução

1. Jesus o Autor da Fé
2. Jesus um herói diferente
3. Unidos a Jesus



I
JESUS

O Autor da Fé



“[...]  a certeza daquilo que 
esperamos e a prova das coisas que 

não vemos.” 

Hebreus 11.1



“Ele, pela alegria que lhe fora 
proposta, suportou a cruz, 
desprezando a vergonha, e 

assentou-se à direita do trono de 
Deus.”

Hebreus 12.2



“Ele é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação, pois nele 
foram criadas todas as coisas nos céus e 

na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 
tronos ou soberanias, poderes ou 

autoridades; 



todas as coisas foram criadas por ele e 
para ele. Ele é antes de todas as coisas, e 

nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do 
corpo, que é a igreja; é o princípio e o 

primogênito dentre os mortos, para que 
em tudo tenha a supremacia. 



Pois foi do agrado de Deus que nele 
habitasse toda a plenitude” 

Colossenses 1.15-19



II
JESUS

Um tipo diferente de herói



“nem mesmo o Filho do homem veio 
para ser servido, mas para servir e dar a 

sua vida em resgate por muitos".
Marcos 10.45

O herói que serve



O Lava pés (João 13.1-15)

O herói que serve



O Servo Sofredor (Isaías 53.2-3,5-7)

O herói que sangra



“vocês sabem que não foi por meio de coisas 
perecíveis como prata ou ouro que vocês foram 

redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes 
foi transmitida por seus antepassados, mas pelo 
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro 
sem mancha e sem defeito, conhecido antes da 

criação do mundo, revelado nestes últimos 
tempos em favor de vocês.

1 Pedro 1.18,20



O Servo Sofredor (Isaías 53.11,12)

O herói que vence



III
Unidos a JESUS



“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 
que embora sendo Deus, não considerou que o 
ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se 
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, 
tornando-se semelhante aos homens. E, sendo 

encontrado em forma humana, humilhou-se a si 
mesmo e foi obediente até à morte, e morte de 

cruz! 



Assim, meus amados, como sempre vocês 
obedeceram, não apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na minha ausência, 

ponham em ação a salvação de vocês com temor e 
tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto 
o querer quanto o realizar, de acordo com a boa 

vontade dele.

Filipenses 2.5-8,12-13



• Pessoas pregando por ambição egoísta 
(1.17)
• Perseguição (1.28-30)
• Judaizantes (3.2)
• Desarmonia entre Evódia e Síntique (4.2)

A igreja em Filipos



Se alguém quiser vir após mim, negue a si 
mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me 

Lucas 9.23


