JESUS CRISTO É O ÚNICO

Quebra-gelo: Quem é Jesus para você?
Texto: Romanos 5.8 – João 3.16 – Colossenses 2.6
Introdução: Contra fatos não há argumentos! Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos ama e isto é
indiscutível, no entanto, para receber do seu amor é preciso aceitá-lo como único Senhor e
Salvador. Assim sendo, é necessário reconhecer que:
1) ELE É O ÚNICO CAMINHO, O ÚNICO MEIO DE RELIGAR-NOS A DEUS
Jesus não é um dos caminhos, mas é o único caminho (Jo 14.6). Há caminhos que parecem
certo, mas que acabam levando à morte (Pv 16.25). Não existe outro caminho, ele é a única
esperança e o único meio de nos religar a Deus (1Tm 2.5). Religião não salva, boas obras não
salvam, esforço próprio não salva, se isto salvasse Jesus não precisaria ter sido crucificado.
Temos um único mediador: Jesus Cristo homem.
2) ELE É O ÚNICO CABEÇA DO CORPO CHAMADO IGREJA
"O Senhor Jesus não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Esta
Cabeça viva não admite membros mortos." (John Owen). O pecado mata (Rm 6.23), o sangue
é vida (Lv 17.11). Somente o sangue de Jesus pode apagar os nossos pecados dando-nos
vida (1Jo 1.7; Jo 10.10). Portanto, existe um só corpo (Rm 12.5). Só há vida eterna para quem
estiver ligado a esse Corpo através da aliança do Sangue de Jesus (Mt 26.28). Este corpo é a
Igreja de Cristo na terra e só tem um cabeça: Jesus Cristo (1Co 12.27; Ef 1.22,23; Ef 5.23).
Quem O reconhece como cabeça, lhe obedece.
3) ELE É O ÚNICO SUFICIENTE SENHOR E SALVADOR
“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado
aos homens pelo qual devamos ser salvos” (At 4.12-NVI). Jesus Cristo nos reconciliou com
Deus, nos trouxe vida e paz por Seu sangue, portanto Ele é o nosso único Senhor e Salvador
(Cl 1.18-20). Muitos seguem a Jesus como seu Senhor provedor, e, poucos como seu Senhor
Salvador. Muitos só querem, poucos se doam (Fp 2.911; 1Co 12.3; Rm 14.9). Ele é o único
bendito e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores (1Tm 6.15,16). Ninguém irá para o
inferno por pecar, mas, irá para o inferno por rejeitar Jesus Cristo como seu único Senhor e
Salvador.
Conclusão: O homem sem Deus está perdido, infeliz e sem propósito. Jesus é o único que
pode nos religar a Deus. Quando aceitamos Jesus passamos a fazer parte da igreja, que é o
Seu corpo na terra. Ele é o único caminho, o cabeça da Igreja e, o único suficiente e eterno
Senhor e Salvador. O prazer está no corpo, a felicidade na alma e a alegria no espírito. Jesus
Cristo é o único que pode nos dar tudo isso. Você já tem Jesus de verdade? Você já confessou
isso? (Rm 10.9,10). Você tem andado Nele?
Dicas para sua célula crescer: Motive seus discípulos a trazerem pelo menos um visitante
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na próxima célula. Eles precisam de Jesus e esta pode ser a última esperança.
Avisos – 27/10 Enc Casais – 27/10 Enc Crianças – 03/11 Enc Homens – 10/11 Enc Rapazes
- 17-19/11 Congresso de Mulheres – 24/11 Enc Moças -
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