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QUEM VOCÊ DIZ QUE EU SOU?
Jesus andou pela Terra 2000 anos atrás, ensinando as 

pessoas sobre o Reino de Deus e fazendo muitos milagres 
para provar a Sua autoridade sobre a força da natureza, das 
doenças, e até sobre a própria morte.

Um dia Jesus perguntou aos Seus discípulos, dizendo, 
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles res
ponderam: 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. Então, Jesus lhe 
afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque 
não foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, 
que está nos céus. —Mateus 16:13b17

Ainda hoje Jesus pergunta, “Quem você diz que eu sou?’’ 
Todos precisam decidir, e só você pode tomar a sua própria 
decisão. Este livreto contém algumas das coisas poderosas 
que Jesus disse sobre quem Ele é, por que Ele veio à Terra 
e como podemos viver nossa vida da maneira mais completa 
possível e receber a vida eterna. Neste livreto, as palavras 
de Jesus estão escritas em negrito. Profecias antigas sobre 
Ele e outras Escrituras relevantes contidas nas Escrituras 
Sagradas centenas de anos antes de Seu nascimento foram 
impressas em itálico ao final de cada seção.

Nós oramos para que você, ao ler este livreto, descubra por si 
mesmo(a) quem Jesus realmente é, o grande amor de Deus por 
você, e o Seu desejo e plano em lhe dar vida eterna e abundante.
Texto Bíblico: Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Atualizada ©1993 Sociedade Bíblica do Brasil 
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QUEM VOCÊ DIZ QUE EU SOU?
Ainda hoje Jesus faz esta mesma pergunta para cada pes

soa. As Suas declarações são únicas; Seus milagres incom
paráveis; e a Sua morte sacrificial para pagar pelos pecados do 
mundo, restaurar nosso relacionamento com Deus, e nos dar a 
vida eterna é o maior ato de amor que o mundo já pre senciou.

A história completa a respeito do Redentor que Deus pro
meteu pode ser encontrada na Sua Palavra, a Bíblia. As múl
tiplas profecias escritas sobre Jesus centenas de anos antes 
de Seu nascimento apontam para a verdade de quem Ele é e 
porque Ele veio. O cumprimento das profecias a respeito de seu 
inigualável nascimento, Sua vida, Seus ensinamentos, Seus mi
lagres, Sua morte e ressurreição, e Sua ascensão ao Céu estão 
todos bem documentados nas escrituras do Novo Testamento.

Se, após ter lido este livreto, você veio a crer que Jesus é 
quem Ele diz que Ele é, você pode aceitar hoje Seu convite 
para receber uma vida nova, abundante e eterna através dEle, 
simplesmente por arrependimento dos seus pecados e pedin
do que Ele venha fazer parte de sua vida. Ele não lhe rejeitará.

Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo 
justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a re
denção que há em Cristo Jesus.  —Romanos 3:2324

E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu 
não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos salvos. —Atos 4:12

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

—Romanos 6:23
Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em 

teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, 
serás salvo.  —Romanos 10:9

As palavras que eu vos tenho dito são espírito 
e são vida. —João 6:63b
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QUEM JESUS DISSE QUE ELE É?

O FILHO DE DEUS
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que 

deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. —João 3:16

Jesus cura um homem cego: Caminhando Jesus, viu 
um homem cego de nascença. E os seus discípulos  
perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, 
para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele  
pecou, nem seus pais; mas foi para que se manifestem 
nele as obras de Deus. É necessário que façamos as 
obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite 
vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou 
no mundo, sou a luz do mundo.

Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a  
saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava- 
te no tanque de Siloé (que quer dizer Enviado). Ele foi, 
lavou-se e voltou vendo. Ouvindo Jesus que o ti nham  
expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no  
Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é,  
Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o 
tens visto, e é o que fala contigo. —João 9:1-7, 35-37

Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem 
os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio 
Davi falou, pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu 
Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha 
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os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi 
chama-lhe Senhor; como, pois, é ele seu filho?

—Marcos 12:35-37a

Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao 
mundo, dizeis: Tu blasfemas; porque declarei: sou  
Filho de Deus?   —João 10:36

E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus 
vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.  
Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste.

 —Mateus 26:63b-64a
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Jesus acalma a tempestade: E eles, despedindo a mul-
tidão, o levaram assim como estava, no barco; e outros 
barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de 
vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de 
modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E  
Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro; eles 
o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que 
pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e 
disse ao mar: Acalma-te, emudece! O vento se aquietou, 
e fez-se grande bonança. Então, lhes disse: Por que sois 
assim tímidos?! Como é que não tendes fé? E eles, 
possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem 
é este que até o vento e o mar lhe obedecem?

 —Marcos 4:36-41
Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ven-

tos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua 
roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da ter-
ra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é 
que o sabes?  —Provérbios 30:4

O FILHO DO HOMEM
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de 

lá desceu, a saber, o Filho do Homem [que está no 
céu]. E do modo por que Moisés levantou a serpente 
no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja 
levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida 
eterna.   —João 3:13-15

Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, 
também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E 
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lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do 
Homem.  —João 5:26-27

Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre 
o fi lho do homem que fortaleceste para ti. E assim não 
nos apartaremos de ti; vivifica-nos, e invocaremos o teu 
nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos, faze 
resplan decer o teu rosto, e seremos salvos. 

—Salmos 80:17-19

UM COM O PAI
Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mes-

mo, a minha glória nada é; quem me glorifica é meu 
Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Abraão, 
vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e  
regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda 
não tens cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhes  
Jesus: Em verdade, em verdade eu vos digo: antes que 
Abraão existisse, Eu Sou.   —João 8:54, 56-58

Eu e o Pai somos um.   —João 10:30

Quem me vê a mim vê o Pai…. Não crês que eu es-
tou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que 
eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o Pai, 
que permanece em mim, faz as suas obras.

  —João 14:9b-10

Se não faço as obras de meu Pai, não me acredi teis; 
mas, se faço, e não me credes, crede nas obras; para 
que possais saber e compreender que o Pai está em 
mim, e eu estou no Pai.  —João 10:37-38
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Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que 
a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará 
Emanuel. Isaías 7:14 (que quer dizer: Deus conosco.  
Mateus 1:23b)

E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como 
grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de 
rei nar em Israel, e cujas origens são desde os tempos  
antigos, desde os dias da eternidade.   —Miqueias 5:2 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o 
governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: 
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Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz; para que se aumente o seu governo, e 
venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu 
reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a 
justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor 
dos Exércitos fará isto.   —Isaías 9:6-7

ENVIADO AO MUNDO POR DEUS, O PAI
Vim do Pai e entrei no mundo.   —João 16:28a

Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não 
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo 
fosse salvo por ele.  —João 3:17

Quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele 
que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que 
me enviou. Quem me rejeita e não recebe as minhas 
palavras tem quem o julgue; a própria palavra que 
tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque 
eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que 
me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que 
anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. 
As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, 
assim falo.   —João 12:44b-45, 48-50

E aquele que me enviou está comigo, não me  
dei xou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 
Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso pai, 
certamente, me havíeis de amar; porque eu vim de 
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Deus e aqui estou; pois não vim de mim mesmo, mas 
ele me enviou.   —João 8:29, 42

Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o 
caminho diante de mim; de repente, virá ao seu templo o 
Senhor, a quem vós buscais, o Anjo da Aliança, a quem vós 
desejais; eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos.

—Malaquias 3:1

Quem veio do céu está acima de todos. Pois o enviado 
de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Es-
pírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas 
tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho 
tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde con-
tra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira 
de Deus. [O profeta João Batista]  —João 3:31c, 34-36

NÓS DEVEMOS HONRAR AO FILHO DO MESMO 
MODO QUE HONRAMOS AO PAI

Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada 
pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que 
vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer, o Filho 
também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao 
Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras 
do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. 
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, 
assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E 
o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo jul-
gamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo 
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por que honram o Pai. Quem não honra o Filho não 
honra o Pai que o enviou.  —João 5:19b-23

Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo 
o sempre; e: Cetro de equidade é o cetro do seu reino. 
Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por isso, Deus, o 
teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum 
dos teus companheiros.

—Hebreus 1:8-9 (Veja Salmos 45:6-7)

Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu és 
meu Filho, eu, hoje, te gerei. Pede-me, e eu te darei as 
nações por herança e as extremidades da terra por tua 
possessão. —Salmos 2:7-8

EU SOU A LUZ DO MUNDO
Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará 

nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida. 
  —João 8:12b

Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai  
enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos 
apa nhem; e quem anda nas trevas não sabe para onde 
vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos 
torneis filhos da luz.  —João 12:35b-36a

O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que 
viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes 
a luz.  —Isaías 9:2

Sim, diz ele: Pouco é o seres meu servo, para restaura-
res as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes 
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de Israel; também te dei como luz para os gentios, para 
seres a minha salvação até à extremidade da terra. Assim 
diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é des-
prezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: 
Os reis o verão, e os príncipes se levantarão; e eles te 
adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de 
Israel, que te escolheu.  —Isaías 49:6-7

EU SOU O PÃO DA VIDA
[Cinco mil pessoas foram alimentadas com cinco pães 

e dois peixes pequenos. Depois disso, as pessoas se-
guiram a Jesus.] Respondeu-lhes Jesus: Trabalhai, não 
pela comida que perece, mas pela que subsiste para a 
vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará; porque 
Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo.   

—João 6:26a, 27

O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. 
Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida 
ao mundo. Então, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre 
desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da 
vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que crê 
em mim jamais terá sede.   —João 6:32b-35

Está escrito: Não só de pão viverá o homem, 
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 
   —Mateus 4:4b

Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em 
mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou 
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o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, 
viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do 
mundo é a minha carne.   —João 6:47-48, 51

Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o 
vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atenta-
mente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos 
manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a  
vossa alma viverá.  —Isaías 55:2-3a

EU SOU A FONTE DE ÁGUA VIVA
Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-

lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham 
ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a 
mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de be-
ber a mim, que sou mulher samaritana (porque os judeus 
não se dão com os samaritanos)? Replicou-lhe Jesus: Se 
conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede: 
dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água 
viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der 
nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu 
lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.  

—João 4:7-10, 14

Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer 
em mim, como diz a Escritura, do seu interior flui rão 
rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito 
que haviam de receber os que nele cressem.

  —João 7:37b-39a
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Ó Senhor, Esperança de Israel! Todos aqueles que te 
deixam serão envergonhados; o nome dos que se apar-
tam de mim será escrito no chão; porque abandonam o 
Senhor, a fonte das águas vivas.             —Jeremias 17:13

Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas; e 
vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. 
Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma 
viverá.   —Isaías 55:1a, 3a

EU SOU O BOM PASTOR
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pe-

las ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas 
ove lhas, e elas me conhecem a mim, assim como o 
Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a 
minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, 
não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las; 
elas ouvirão a minha voz; então, haverá um rebanho 
e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a 
minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim; 
pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho au-
toridade para a entregar e também para reavê-la. Este 
mandato recebi de meu Pai.   —João 10:11, 14-18

As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as co-
nheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; 
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha 
mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo; 
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e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai 
somos um.   —João 10:27-30

[Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava 
perdido.] Que vos parece? Se um homem tiver cem 
ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos 
montes as noventa e nove, indo procurar a que se ex-
traviou? E, se porventura a encontra, em verdade vos 
digo que maior prazer sentirá por causa desta do que 
pelas noventa e nove que não se extraviaram.

—Mateus 18:11-13
Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta 

das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são 
ladrões e salteadores; mas as ovelhas não lhes de-
ram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, 
será salvo; entrará, e sairá, e achará pastagem.

 —João 10:7b-9
Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço 

dominará; eis que o seu galardão está com ele, e diante 
dele, a sua recompensa. Como pastor, apascentará o seu 
rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e 
os levará no seio; as que amamentam ele guiará mansa-
mente.  —Isaías 40:10-11

Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e 
moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sara-
dos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; 
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez 
cair sobre ele a iniquidade de nós todos.   —Isaías 53:5-6
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Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo 
procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo 
apascentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o 
Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei 
a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Sus-
citarei para elas um só pastor. …que as apascentará; ele 
lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus.

—Ezequiel 34:11, 15-16a, 23-24a

EU SOU O CAMINHO, A VERDADE, E A VIDA
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém 

vem ao Pai senão por mim.                           —João 14:6b
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Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim 
de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da 
verdade ouve a minha voz.   —João 18:37b

O ladrão vem somente para roubar, matar e des -
truir; eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância.   —João 10:10

Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a 
minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida 
eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para 
a vida.   —João 5:24

Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: 
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e 
te guia pelo caminho em que deves andar.   —Isaías 48:17

A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça 
não se achou nos seus lábios; andou comigo em paz e em 
retidão e da iniquidade apartou a muitos.   —Malaquias 2:6

Tu me farás ver os caminhos da vida.   —Salmos 16:11a

EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 

ainda que morra, viverá; e todo o que vive e crê em 
mim não morrerá, eternamente.  —João 11:25b-26a

Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e 
já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de 
Deus; e os que a ouvirem viverão.  —João 5:25



15

Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mor-
tos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem 
quer.   —João 5:21

Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos: Quando Maria 
chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe 
aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão 
não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim 
os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e  
comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe 
responderam: Senhor, vem e vê! Jesus chorou. Jesus,  
agi tando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se 
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para o túmulo; era este uma gruta a cuja entrada tinham 
posto uma pedra. Então, ordenou Jesus: Tirai a pedra. 
Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, 
porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus: Não 
te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?  
Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos 
para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. 
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei 
por causa da multidão presente, para que creiam que 
tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: 
Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, 
tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto 
envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus: Desatai-o 
e deixai-o ir. —João 11:32-35, 38-44

O nosso Deus é o Deus libertador; com Deus, o Se-
nhor, está o escaparmos da morte.   —Salmos 68:20

Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se le-
vantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da 
minha pele, em minha carne verei a Deus.    —Jó 19:25-26

Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz, vemos a 
luz.   —Salmos 36:9

EU SOU O ALFA E O ÔMEGA
Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o 

Princípio e o Fim.   —Apocalipse 22:13
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Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele 
que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E 
aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo 
pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte 
e do inferno.   —Apocalipse 1:8, 18

Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Se-
nhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, 
e além de mim não há Deus.  —Isaías 44:6

POR QUE JESUS VEIO À TERRA

JESUS É O CUMPRIMENTO DO QUE FOI ESCRITO 
NA LEI E PELOS PROFETAS

Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, 
na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para 
ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrin-
do o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito 
do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar li-
bertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano 
aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o 
ao assistente e sentou-se; e todos na sinagoga tinham os 
olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, 
se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir.

—Lucas 4:16-21 (Veja Isaías 61:1-2a)
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Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; 
não vim para revogar, vim para cumprir.  —Mateus 5:17 

Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas 
a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de 
mim.   —João 5:39

Quando João [o Batista] ouviu, no cárcere, falar das 
obras de Cristo, mandou por seus discípulos pergun-
tar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de 
esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide 
e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os 
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purifi-
cados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscita-
dos, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. 
E bem-aventurado é aquele que não achar em mim 
motivo de tropeço. [Jesus então chamou João mais do 
que um profeta.] Este é de quem está escrito: Eis aí 
eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual 
preparará o teu caminho diante de ti. 
  —Mateus 11:2-6, 10 (Veja Malaquias 3:1a)

[Após Sua ressureição, Jesus apareceu para os Seus 
discípulos.] A seguir, Jesus lhes disse: São estas as pala-
vras que eu vos falei, estando ainda convosco: impor-
tava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na 
Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos. Então, lhes 
abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; 
e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de 
padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia 
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e que em seu nome se pregasse arrependimento para 
remissão de pecados a todas as nações, começando 
de Jerusalém.   —Lucas 24:44-47

Que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não 
há outro semelhante a mim; que desde o princípio anuncio 
o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas 
que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho per-
manecerá de pé, farei toda a minha vontade.

—Isaías 46:9b, 10

JESUS EXPLICA A LEI DO AMOR DE DEUS
Mestre, qual é o grande mandamento na Lei? Respon-

deu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o 
teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu enten-
dimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O 
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depen-
dem toda a Lei e os Profetas.   —Mateus 22:36-40

A história do bom Samaritano: Ele, porém, querendo 
justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? 
Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de 
Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de sal-
teadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe 
causarem muitos ferimentos, retiraram-se, dei xando-o 
semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por 
aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. 
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar 
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e, vendo-o, também passou de largo. Certo samari-
tano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, 
vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pen-
sou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, 
colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para 
uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 
dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: 
Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a 
mais, eu to indenizarei quando voltar. Qual destes três 
te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas 
mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da 
Lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então, lhe 
disse: Vai e procede tu de igual modo. —Lucas 10:29-37
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Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e 
odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os 
vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; para 
que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque 
ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chu-
vas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os 
que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem 
os publicanos também o mesmo? E, se saudardes 
somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não 
fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede 
vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste.

—Mateus 5:43-48

Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros; assim como eu vos amei, que também vos  
ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que 
sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos ou tros.

—João 13:34-35

Ninguém tem maior amor do que este: de dar al-
guém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós 
sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.

  —João 15:13-14

Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos 
façam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta 
é a Lei e os Profetas.   —Mateus 7:12

Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, nem  
mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu 
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pró ximo; nem jurareis falso pelo meu nome, pois profa-
naríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não 
oprimirás o teu próximo, nem o roubarás; a paga do jorna-
leiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás 
o surdo, nem porás tropeço diante do cego; mas temerás 
o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, 
nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande; 
com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como 
mexe riqueiro entre o teu povo; não atentarás contra a 
vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás 
teu irmão no teu íntimo; mas repreenderás o teu próximo 
e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Não te 
vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; 
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor.’ ”                                             —Levítico 19:10b-18

JESUS VEIO PARA MORRER PELOS PECADOS 
DO MUNDO E TRAZER SALVAÇÃO ÀQUELES  
QUE CRÊEM

Porque eu desci do céu, não para fazer a minha 
própria vontade, e sim a vontade daquele que me en-
viou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem 
que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna; e eu o 
ressuscitarei no último dia.   —João 6:38, 40

E do modo por que Moisés levantou a serpente no 
deserto, assim importa que o Filho do Homem seja le-
vantado, para que todo o que nele crê tenha a vida 
eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, 
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não para que julgasse o mundo, mas para que o mun-
do fosse salvo por ele.   —João 3:14-15, 17

…O Filho do Homem, que não veio para ser servi-
do, mas para servir e dar a sua vida em resgate por  
muitos.   —Mateus 20:28

Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o 
perdido.   —Lucas 19:10

Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima; vós sois 
deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu 
vos disse que morrereis nos vossos pecados; porque, 
se não crerdes que Eu Sou, morrereis nos vossos 
pecados.   —João 8:23b-24

Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está  
escrito a meu respeito; agrada-me fazer a tua vontade, ó 
Deus meu.   —Salmos 40:7-8a

Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma 
haste; sendo alguém mordido por alguma serpente, se 
olha va para a de bronze, sarava.   —NÚmeros 21:9

Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salva-
dor não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, 
vós, todos os limites da terra; porque eu sou Deus, e não 
há outro.  —Isaías 45:21b-22

Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que 
não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não poder 
ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre 
vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu 
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rosto de vós, para que vos não ouça. Viu que não havia 
ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um 
intercessor; pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a sal-
vação, e a sua própria justiça o susteve. —Isaías 59:1-2, 16

Naquele dia, se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em 
quem esperávamos, e ele nos salvará; este é o Senhor, a 
quem aguardávamos; na sua salvação exultaremos e nos 
alegraremos.  —Isaías 25:9

JESUS TEM O PODER PARA PERDOAR PECADOS 
Em verdade, em verdade vos digo: todo o que co-

mete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica 
sempre na casa; o filho, sim, para sempre. Se, pois, o 
Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.

—João 8:34b-36

Jesus cura e perdoa o paralítico: Vieram, então, uns 
homens trazendo em um leito um paralítico; e procura-
vam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando 
por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao 
eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para 
o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao 
paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. 
E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é 
este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, 
senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensa-
mentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? 
Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus peca-
dos ou: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que 
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o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para 
perdoar pecados — disse ao paralítico: Eu te ordeno: 
Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediata-
mente, se levantou diante deles e, tomando o leito em 
que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a  
Deus.  —Lucas 5:18-25

Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, 
cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a 
minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao 
Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a ini-
quidade do meu pecado.   —Salmos 32:1, 5

Pois tu, Senhor, és bom e compassivo; abundante em 
benignidade para com todos os que te invocam.

  —Salmos 86:5

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças 
de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa 
todas as tuas iniquidades; quem sara todas as tuas enfer-
midades; quem da cova redime a tua vida.

—Salmos 103:2-4a

O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que 
nele confiam nenhum será condenado.   —Salmos 34:22

A ENTRADA TRIUNFANTE DE JESUS ANTES DE 
SUA CURCIFICAÇÃO

Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, acon-
teceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto 
ao monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, 
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dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, 
achareis preso um jumentinho que jamais homem 
algum montou; soltai-o e trazei-o. Se alguém vos 
perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: 
Porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram 
mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Então, 
o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram 
Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas 
vestes. E, quando se aproximava da descida do monte 
das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, ju-
bilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres 
que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em 
nome do Se nhor! Paz no céu e glória nas maiores alturas! 
Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multi-
dão: Mestre, repreende os teus discípulos! Mas ele lhes 
respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as 
próprias pedras clamarão.   —Lucas 19:28b-32, 35-40

Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Je-
rusalém: eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, 
montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. 
Ele anunciará paz às nações; o seu domínio se estenderá 
de mar a mar e desde o Eufrates até às extremidades da 
terra.   —Zacarias 9:9, 10b

JESUS ESTABELECEU UMA NOVA ALIANÇA
[Na última ceia com Seus discípulos, antes de Sua 

morte.] Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, 
abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: 
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Tomai, comei; isto é o meu corpo. A seguir, tomou um 
cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizen-
do: Bebei dele todos; porque isto é o meu sangue, o 
sangue da [nova] aliança, derramado em favor de mui-
tos, para remissão de pecados.          —Mateus 26:26-28

E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Re-
cebei e reparti entre vós; pois vos digo que, de agora 
em diante, não mais beberei do fruto da videira, até 
que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo 
dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu 
corpo oferecido por vós; fazei isto em memória de 
mim.   —Lucas 22:17-19

Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova 
aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não 
conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que 
os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; por-
quanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu 
os haver desposado, diz o Senhor. Na mente, lhes impri-
mirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei; 
eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não en-
sinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao 
seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos 
me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o 
Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus 
pecados jamais me lembrarei. —Jeremias 31:31-32, 33b-34

Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao 
que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo 
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dos tiranos: Os reis o verão, e os príncipes se levantarão; 
e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do 
Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: No 
tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação; 
guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para 
restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas; 
para dizeres aos presos: Saí, e aos que estão em trevas: 
Aparecei. —Isaías 49:7-9a

Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu esco-
lhido, em quem a minha alma se compraz; pus sobre ele 
o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. 
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, 
e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e 
luz para os gentios; para abrires os olhos aos cegos, para 
tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em 
trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome; a minha 
glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às 
imagens de escultura.  —Isaías 42:1, 6-8

JESUS PREDIZ SUA MORTE, ENTERRO E 
RESSURREIÇÃO

Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida 
para a reassumir. Ninguém a tira de mim; pelo con-
trário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade 
para a entregar e também para reavê-la. Este mandato 
recebi de meu Pai.  —João 10:17-18
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Porque assim como esteve Jonas três dias e três 
noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do 
Homem estará três dias e três noites no coração da 
terra.   —Mateus 12:40

Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à par-
te os doze e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos 
para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue 
aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o con-
denarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser 
escarnecido, açoitado e crucificado; mas, ao terceiro 
dia, ressurgirá.   —Mateus 20:17-19

Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glo-
rificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade 
vos digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não  
morrer, fica ele só; mas, se morrer, produz muito fruto. 
Chegou o momento de ser julgado este mundo, e ago-
ra o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levan-
tado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, 
significando de que gênero de morte estava para morrer.

—João 12:23-24, 31-33

A profecia da crucificação e ressurreição de Jesus: 
(Veja o cumprimento em Mateus 27 e 28; Marcos 14-16; 
Lucas 23-24; João 18-20)

Ofereci as costas aos que me feriam e as faces, aos que 
me arrancavam os cabelos; não escondi o rosto aos que 
me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me 
ajudou, pelo que não me senti envergonhado; por isso, fiz 
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o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergo-
nhado.   —Isaías 50:6-7

Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 
Por que se acham longe de minha salvação as palavras 
de meu bramido? …Mas eu sou verme e não homem; 
opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os 
que me veem zombam de mim; afrouxam os lábios e me-
neiam a cabeça: Confiou no Senhor! Livre-o ele; salve-o, 
pois nele tem prazer. Contra mim abrem a boca, como faz 
o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, 
e todos os meus ossos se desconjuntaram; meu coração 
fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se 
o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me 
apega ao céu da boca; assim, me deitas no pó da morte. 
Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos 
os meus ossos; eles me estão olhando e encarando em 
mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha 
túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes 
de mim; força minha, apressa-te em socorrer-me. Tu me 
respondes. Pois não desprezou, nem abominou a dor do 
aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe 
gritou por socorro. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se 
converterão os confins da terra; perante ele se prostrarão 
todas as famílias das nações. Hão de vir anunciar a justiça 
dele; ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem 
o fez.  —Salmos 22:1, 6-8, 13-15, 16b-19, 21b, 24, 27, 31

Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; 
homem de dores e que sabe o que é padecer; e, como um 
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de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, 
e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre 
si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimi-
do. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e 
moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sara-
dos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; 
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez 
cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
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Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; 
como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ove-
lha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a 
boca. …Porquanto foi cortado da terra dos viventes; por 
causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Desig-
naram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico 
esteve na sua morte. Todavia, ao Senhor agradou moê-
lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma como 
oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará 
os seus dias; e a vontade do Senhor prosperará nas suas 
mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e 
ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu conhe-
cimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles 
levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua 
parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por-
quanto derramou a sua alma na morte; foi contado com 
os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de 
muitos e pelos transgressores intercedeu.

—Isaías 53:3-7, 8b-9a, 10-12

JESUS REVELA-SE DEPOIS DE SUA 
RESSURREIÇÃO 

Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no 
meio deles e lhes disse: Paz seja convosco! Eles, porém, 
surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo 
um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estais pertur-
bados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? 
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu  
mesmo; apalpai-me e verificai, porque um espírito 
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não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.  
Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não 
acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando 
admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coi-
sa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de 
peixe assado [e um favo de mel]. E ele comeu na presença 
deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras 
que eu vos falei, estando ainda convosco: importava 
se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos. Então, lhes abriu o 
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entendimento para compreenderem as Escrituras; e lhes 
disse: Assim está escrito que o Cristo havia de pade-
cer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e 
que em seu nome se pregasse arrependimento para 
remissão de pecados a todas as nações, começando 
de Jerusalém.  —Lucas 24:36-47

O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando 
ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o 
meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo 
repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na 
morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção. 
Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença 
há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetua-
mente.   —Salmos 16:8-11

Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito 
maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe alcan-
çaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação; 
mani festou a sua justiça perante os olhos das nações. To-
dos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 

 —Salmos 98:1-2, 3b

JESUS RETORNOU À DIREITA DO PAI
[Antes de Jesus ser crucificado, Ele sabia que voltaria 

para o Pai.] Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os 
olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora; glorifica 
a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim 
como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a 
fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que 
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lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, 
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem en-
viaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra 
que me confiaste para fazer; e, agora, glorifica-me, ó 
Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de 
ti, antes que houvesse mundo.   —João 17:1-5

Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam 
também comigo os que me deste, para que vejam a 
minha glória que me conferiste, porque me amaste  
antes da fundação do mundo. Eu lhes fiz conhecer o 
teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor 
com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.

 —João 17:24, 26

Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o 
monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o 
adoraram; mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando- 
se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada 
no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de  
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Fi lho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que 
estou convosco todos os dias até à consumação do 
século.   —Mateus 28:16-20

Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as 
coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia 
em que, depois de haver dado mandamentos por inter-
médio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi 



36

elevado às alturas. A estes também, depois de ter padeci-
do, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, 
aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das  
coi sas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com 
eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Je-
rusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, 
disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, 
batizou com água, mas vós sereis batizados com o 
Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas  
recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito San-
to, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da 
terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, 
à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, 
estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus 
subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram 
ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que 
estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre 
vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir.

 —Atos 1:1-5, 8-11

Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro; recebeste 
homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o 
Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Se-
nhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa 
salvação.   —Salmos 68:18-19

Disse o Senhor ao meu senhor: Assenta-te à minha  
direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos 
teus pés.  —Salmos 110:1
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JESUS É O ÚNICO CAMINHO 
À VIDA ETERNA

CREIA NO SENHOR JESUS CRISTO E VOCÊ  
SERÁ SALVO(A)

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto 
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que jul-
gasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo 
por ele. Quem nele crê não é julgado; o que não crê já 
está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito 
Filho de Deus.   —João 3:16-18

O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às 
suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; 
o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá 
a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. [O profeta 
João Batista] —João 3:35-36

O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas 
as nações; e todos os confins da terra verão a salvação do 
nosso Deus. —Isaías 52:10

E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo. —Joel 2:32a

Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, 
cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem 
o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não 
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há dolo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniqui-
dade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as 
minhas transgressões; e tu perdoaste a iniquidade do meu 
pecado.   —Salmos 32:1-2, 5

O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que 
nele confiam nenhum será condenado.     —Salmos 34:22

NOVA VIDA EM CRISTO ATRAVÉS DO ESPÍRITO 
DE DEUS

Em verdade, em verdade te digo que, se alguém 
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da 
água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 
O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido 
do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: 
importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, 
ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para 
onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito.

 —João 3:3b, 5b-8

O espírito é o que vivifica; a carne para nada apro-
veita; as palavras que eu vos tenho dito são espírito e 
são vida.   —João 6:63 

Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em ver-
dade; porque são estes que o Pai procura para seus  
adoradores. Deus é espírito; e importa que os seus 
adoradores o adorem em espírito e em verdade.

 —João 4:23-24
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Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E 
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a 
fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito 
da verdade, que o mundo não pode receber, porque 
não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque 
ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei 
órfãos, voltarei para vós outros.   —João 14:15-18

Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu 
Pai, e vós, em mim, e eu, em vós. Aquele que tem os 
meus mandamentos e os guarda, esse é o que me 
ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai, 
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. …Se 
alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai 
o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.

—João 14:20-21, 23

Isto vos tenho dito, estando ainda convosco; mas  
o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará 
em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e 
vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-
vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como 
a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se 
atemorize.   —João 14:25-27

Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eterni-
dade, o qual tem o nome de Santo: Habito no alto e san-
to lugar, mas habito também com o contrito e abatido de 
espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o 
coração dos contritos. Tenho visto os seus caminhos e 



40

o sararei; também o guiarei. Como fruto dos seus lábios 
criei a paz, paz para os que estão longe e para os que 
estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei.

 —Isaías 57:15, 18a, 19

JESUS ESTÁ VINDO NOVAMENTE
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 

crede também em mim. Pois vou preparar-vos lugar. 
E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos 
receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, 
estejais vós também.   —João 14:1, 2b-3 

Então, os justos resplandecerão como o sol, no rei-
no de seu Pai. Quem tem ouvidos [para ouvir], ouça. 

 —Mateus 13:43

Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, 
tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser 
salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por 
minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem 
se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou 
que dará o homem em troca da sua alma? Porque o 
Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os 
seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as 
suas obras.  —Mateus 16:24b-27

Sinais de sua vinda: E ele lhes respondeu: Vede que 
ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu 
nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a mui-
tos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enga-
narão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o 



41

amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que 
perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado 
este evangelho do reino por todo o mundo, para teste-
munho a todas as nações. Então, virá o fim.

—Mateus 24:4-5, 11-14
Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: 

Ei-lo ali! Não acrediteis; porque surgirão falsos cristos 
e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios 
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede 
que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: 
Eis que ele está no deserto!, não saiais. Ou: Ei-lo no 
interior da casa!, não acrediteis. Porque, assim como 
o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ociden-
te, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.

—Mateus 24:23-27

Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre 
a terra, angústia entre as nações em perplexidade 
por causa do bramido do mar e das ondas; haverá 
homens que desmaiarão de terror e pela expectativa 
das coisas que sobrevirão ao mundo; pois os pode-
res dos céus serão abalados. Então, se verá o Filho 
do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande 
glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, 
exultai e erguei a vossa cabeça; porque a vossa re-
denção se aproxima.  —Lucas 21:25-28

Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, 
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.

—Mateus 24:36
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Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
—Mateus 25:13

Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que 
vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, 
e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até 
ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os  
povos, nações e homens de todas as línguas o servissem; 
o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu 
reino jamais será destruído. —Daniel 7:13-14
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JESUS IRÁ JULGAR OS VIVOS E OS MORTOS
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mor-

tos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem 
quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou 
todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho 
do modo por que honram o Pai. Quem não honra o 
Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em 
verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê 
naquele que me enviou tem a vida eterna, não en-
tra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em 
verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já 
chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de 
Deus; e os que a ouvirem viverão. Porque assim como 
o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao 
Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para 
julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravi-
lheis disto, porque vem a hora em que todos os que 
se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: os 
que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e 
os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do 
juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma 
por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não 
procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que 
me enviou.   —João 5:21-30

Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, 
um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 
o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de 
conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de 
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temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor; não 
julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá 
segundo o ouvir dos seus ouvidos; mas julgará com justiça 
os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da 
terra; ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro 
dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto 
dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins.

—Isaías 11:1-5

Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a 
Davi um Renovo justo; e, rei que é, reinará, e agirá sabia-
mente, e executará o juízo e a justiça na terra.

 —Jeremias 23:5

JESUS EXPLICA O IMENSO 
AMOR DE DEUS POR VOCÊ

A parábola do filho pródigo: Certo homem tinha dois 
filhos; o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a 
parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os ha-
veres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, 
ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra 
distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo 
dissolutamente.

Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele 
país uma grande fome, e ele começou a passar ne-
cessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos ci-
dadãos daquela terra, e este o mandou para os seus 
campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se 
das alfarrobas que os porcos comiam; mas ninguém 
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lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos 
trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu 
aqui morro de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com 
o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e di-
ante de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho;  
trata-me como um dos teus trabalhadores.
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E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda 
longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, 
correndo, o abraçou, e beijou. E o filho lhe disse: Pai, 
pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno 
de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos 
seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, 
ponde- lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; tra-
zei também e matai o novilho cevado. Comamos e  
re gozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e 
reviveu, estava perdido e foi achado.

—Lucas 15:11b-24a

Assim falais vós: Visto que as nossas prevaricações e 
os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos 
neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: Tão certo como 
eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte 
do perverso, mas em que o perverso se converta do seu 
caminho e viva.  —Ezequiel 33:10b-11a

Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os 
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão 
brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como 
o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me 
ouvirdes, comereis o melhor desta terra.

 —Isaías 1:18-19

Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e con-
vertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é miseri-
cordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em 
benignidade, e se arrepende do mal.  —Joel 2:13
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JESUS LHE CONVIDA A VIR A ELE 
E A RECEBER A VIDA ETERNA

Vinde a mim, todos os que estais cansados e so-
brecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e hu-
milde de coração; e achareis descanso para a vossa 
alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é 
leve.  —Mateus 11:28-30

Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas  
palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é se-
melhante. É semelhante a um homem que, edificando 
uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o ali-
cerce sobre a rocha; e, vindo a enchente, arrojou-se 
o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter 
sido bem-construída. Mas o que ouve e não pratica é 
semelhante a um homem que edificou uma casa so-
bre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra 
ela, logo desabou; e aconteceu que foi grande a ruína 
daquela casa.   —Lucas 6:47-49

Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que 
vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu 
desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, 
e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade 
de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de 
todos os que me deu; pelo contrário, eu o ressuscitarei 
no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo 
homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna; 
e eu o ressuscitarei no último dia.               —João 6:37-40
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Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas; 
e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e co-
mei. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, 
e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me aten-
tamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos 
manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a 
vossa alma viverá. Buscai o Senhor enquanto se pode 
achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o 
seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos; converta-se 
ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o 
nosso Deus, porque é rico em perdoar. 

—Isaías 55:1a, 2-3a, 6-7



QUEM VOCÊ DIZ QUE EU SOU?
Jesus andou pela Terra 2000 anos atrás, ensinando as 

pessoas sobre o Reino de Deus e fazendo muitos milagres 
para provar a Sua autoridade sobre a força da natureza, das 
doenças, e até sobre a própria morte.

Um dia Jesus perguntou aos Seus discípulos, dizendo, 
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles res
ponderam: 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. Então, Jesus lhe 
afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque 
não foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, 
que está nos céus. —Mateus 16:13b17

Ainda hoje Jesus pergunta, “Quem você diz que eu sou?’’ 
Todos precisam decidir, e só você pode tomar a sua própria 
decisão. Este livreto contém algumas das coisas poderosas 
que Jesus disse sobre quem Ele é, por que Ele veio à Terra 
e como podemos viver nossa vida da maneira mais completa 
possível e receber a vida eterna. Neste livreto, as palavras 
de Jesus estão escritas em negrito. Profecias antigas sobre 
Ele e outras Escrituras relevantes contidas nas Escrituras 
Sagradas centenas de anos antes de Seu nascimento foram 
impressas em itálico ao final de cada seção.

Nós oramos para que você, ao ler este livreto, descubra por si 
mesmo(a) quem Jesus realmente é, o grande amor de Deus por 
você, e o Seu desejo e plano em lhe dar vida eterna e abundante.
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QUEM VOCÊ DIZ QUE EU SOU?
Ainda hoje Jesus faz esta mesma pergunta para cada pes

soa. As Suas declarações são únicas; Seus milagres incom
paráveis; e a Sua morte sacrificial para pagar pelos pecados do 
mundo, restaurar nosso relacionamento com Deus, e nos dar a 
vida eterna é o maior ato de amor que o mundo já pre senciou.

A história completa a respeito do Redentor que Deus pro
meteu pode ser encontrada na Sua Palavra, a Bíblia. As múl
tiplas profecias escritas sobre Jesus centenas de anos antes 
de Seu nascimento apontam para a verdade de quem Ele é e 
porque Ele veio. O cumprimento das profecias a respeito de seu 
inigualável nascimento, Sua vida, Seus ensinamentos, Seus mi
lagres, Sua morte e ressurreição, e Sua ascensão ao Céu estão 
todos bem documentados nas escrituras do Novo Testamento.

Se, após ter lido este livreto, você veio a crer que Jesus é 
quem Ele diz que Ele é, você pode aceitar hoje Seu convite 
para receber uma vida nova, abundante e eterna através dEle, 
simplesmente por arrependimento dos seus pecados e pedin
do que Ele venha fazer parte de sua vida. Ele não lhe rejeitará.

Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo 
justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a re
denção que há em Cristo Jesus.  —Romanos 3:2324

E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu 
não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos salvos. —Atos 4:12

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

—Romanos 6:23
Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em 

teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, 
serás salvo.  —Romanos 10:9

As palavras que eu vos tenho dito são espírito 
e são vida. —João 6:63b
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