O evangelho de João
Razões para crer em Jesus Cristo
João 1.15-18
15João

deu testemunho dele quando disse em alta voz: “Este é aquele a quem eu me referia
quando disse: ‘Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito
antes de mim’”. 16De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. 17Pois a lei foi
dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
18Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai,
o revelou.
Cristianismo triunfante
Ser cristão não é fácil. Não foi fácil para Jesus ser o Cristo, ser o Messias, o enviado de Deus para ser o
Salvador dos que cressem na luz. Não foi fácil para os primeiros discípulos que creram nEle. Logo depois

que Jesus ressuscitou e deixou seu túmulo vazio, os líderes judeus espalharam entre as pessoas um boato
(uma história mentirosa), que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para que todos acreditassem

que Ele estava vivo. Fico me perguntando, que alguém pode dar a sua vida por uma verdade, e os discípulos
de Jesus na sua maioria morreram por saberem que Jesus ressuscitou, pois eles o viram vivo, mas quem
morreria por uma mentira?

Se o boato que os líderes judeus inventaram fosse uma história verdadeira, algum dos discípulos, teria
confessado o crime de roubar o corpo de Jesus, mas isso nunca aconteceu!

Também vemos que na história da igreja, apesar dos cristãos serem perseguidos, queimados vivos, jogados

em arenas com animais ferozes para ser devorados, eles nunca negaram sua fé em Jesus, pelo contrário,
isso fez com que a fé cristã se espalhasse e chegasse até nós hoje!

Da mesma forma, em nossos dias não é fácil ser cristão. Embora no ocidente exista certa tolerância ao

cristianismo, os cristãos que são fiéis e vivem na luz, são chamados de intolerantes, preconceituosos,
conservadores (pessoas ligadas as coisas do passado) e até mesmo de racistas.

No oriente porém, em muitos países, como Coreia do Norte, Iraque, China, e alguns países da África, muitos
irmãos, são perseguidos até a morte. Mesmo assim a luz não é apagada!

Por que nós precisamos crer em Jesus?

Algum colega seu já debochou de você ou de outro colega, devido uma característica física (por usar
óculos, ou ter cabelos crespos, até mesmo por não ter um corpo atlético?) Muitas pessoas debocham de
Jesus e daquilo que a Bíblia diz sobre ele ser o único que pode pagar o preço exigido por Deus pelos
nossos pecados. Debocham até mesmo da existência de Deus e de seus próprios pecados.
O que eles não entenderam ainda é que estão muito próximos da condenação eterna.
João nos mostra que precisamos crer em Jesus por três razões que veremos a seguir:
Jesus é Superior
15João

deu testemunho dele quando disse em alta voz: “Este é aquele a quem eu me referia
quando disse: ‘Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito
antes de mim’”
Nós já vimos que João Batista era a Testemunha da luz. Seu trabalho foi apontar para a grandeza de Jesus
como Deus, e como homem que veio para salvar os perdidos. O apóstolo João está dizendo que ele falou
alto para todos ouvissem que Jesus era mais poderoso que ele, pois existia antes dele!
Quem é o seu herói favorito? Já fizemos essa pergunta também!

Você compreende que não existe ninguém que se compare a Jesus? O Hulk não é mais forte que Jesus! O
Super Homem não tem mais poderes que ele. Nós não devemos amar a Barbie mais que Jesus, pois
ninguém é superior a ele! Ninguém veio antes dele! Ninguém pode nos dar salvação que não seja ele!
Você acredita nessas verdades? Jesus é melhor que tudo em sua vida?
Jesus é único
16De

sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. 17Pois a lei foi dada por meio de
Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Jesus é incomparável, sem igual, não há ninguém que possa ser parecido com ele em seu atributos, ele é
Deus Homem, Perfeito, por isso é único. Todos são como a lua, sem luz própria. Ele é o sol.

João diz que Jesus é único, pois veio a nós com graça sobre graça. Entenda o seguinte: Deus se mostrar

(revelar) a um povo (os judeus) por meio da lei (Moisés) já é um ato de graça (favor imerecido, um presente
que recebemos sem merecermos) Mas Jesus é mais do que graça, é graça sobre graça!
O que isso quer dizer?

Você e eu temos a capacidade de perceber alguma coisa errada e temos o desejo de que a justiça seja
feita. Quando algum colega pega um lanche do nosso amigo, ou o machuca, sabemos que isso é errado!

Mas de onde vem essa capacidade de saber o que é certo e errado? De querermos ver a justiça ser feita,
e ver o bem vencer o mal? Vem da graça de Deus, derramada sobre todos os seres humanos, é a graça
comum.

Mas, porquê somos pecadores, não temos condições de praticar o bem e a justiça, sem quebrar a lei, por
isso precisamos de Jesus e da sua graça sobre graça! Essa graça é especial e nos limpa do nosso pecado,

nos apresenta na presença de Deus justos e sem pecado! Somente Jesus pode nos oferecer essa graça
única e especial!

Jesus é Sublime
18Ninguém

jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai,
o revelou.

Sublime significa admirável, sem igual, excelente, divino. Jesus é Divino, Jesus é Deus! O apóstolo Paulo
escreveu: “O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação”. (Cl. 1.5) Que maravilha!
Pois, apesar de Deus ser Espírito e, portanto, invisível (Jo 4.24), ele se revelou a nós de uma maneira
totalmente única — pela encarnação de si mesmo em seu Filho Jesus (Jo 1.14). Em Jesus, portanto, nós
podemos ver Deus. Olhe para Jesus e veja o próprio Deus.
Creia em Jesus!

O que você fará diante dessas afirmações verdadeiras a respeito de Jesus? Ele é Superior, ninguém é

maior ou melhor que Jesus. Ele é único, ninguém em toda a criação poderá um dia ser comparado a Jesus,
nem alcançá-lo. Ele é Sublime, Ele é a imagem do Deus que não podemos ver por ser Espírito, quem vê
Jesus, vê a Deus!

Creia nessas verdades, receba o Senhor Jesus pela fé, arrependa-se de seus pecados e aceite-o como seu
único Salvador.
Querido Deus,
Me dê fé verdadeira para acreditar na mensagem do Evangelho! Que meu pequeno coração aprenda a

temer o Senhor e amá-lo de verdade. Que a salvação que existe somente em Jesus Cristo, seu Filho amado,
me alcance com graça sobre graça e me dê vida eterna!
Em nome de Jesus, Amém.

