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JesusJesus
M A N I F E S T A N D O

Você conhece algum cristão cuja vida o inspire tanto a ponto de você achar que ele é alguém que está vivendo como 
Jesus viveu? Você conhece algum cristão andando como Jesus? Você conhece algum cristão fazendo o que Jesus fez?

O Cristi anismo é Cristo e o padrão de vida para um cristão genuíno é a vida de Jesus.  Numa época de tantas 
informações, opiniões e fi losofi as, o que a sociedade mais precisa é ver Jesus nas palavras, ações e ati tudes dos 
cristãos, seus discípulos.

O nosso chamado e o nosso desafi o de vida é manifestarmos Jesus Cristo através de nossas palavras, ações práti cas, 
ati tudes, do nosso caráter e integridade, e de toda a nossa maneira de ser e viver alegres, confi antes e cheios de paz, 
e assim manifestarmos o nome, a salvação e a glória do Senhor Jesus em todos os lugares.

Veja o que este texto nos mostra:

Leitura bíblica: João 12.20-24

Entre os que ti nham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que 
era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: “Senhor, queremos ver Jesus”. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos 
o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorifi cado o Filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente 
que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, conti nuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto.

Pergunta: O que alguns gregos pediram a Filipe? O que eles de fato desejavam? O que você acha que moti vou 
aqueles gregos a procurarem um modo de se encontrarem e conhecerem Jesus?

E hoje, as pessoas ainda querem ver Jesus? Como será que elas poderão vê-lo aqui na terra se ele já voltou ao céu a 
tanto tempo?

1. As pessoas precisam ver Jesus.

Podemos observar que as pessoas, em sua maioria, ainda querem ver Jesus. Há um clamor semelhante hoje em dia: 
“Queremos ver Jesus.”

O que as pessoas estão cansadas e criti cam é um evangelho de religião legalista e pesada, de hipocrisia e  de “fé” 
sem práti ca. Elas querem ver Jesus vivo e real, que se manifeste em nossas palavras, ações e ati tudes.

O famoso líder espiritual da Índia, Mahatma Gandhi, um dia afi rmou: “No dia em que eu vir um cristão vivendo como 
Cristo, me converterei ao cristi anismo.”

Nós somos chamados não somente para seguir a Jesus, mas também, para manifestá-lo, representá-lo na terra, 
vivendo uma vida semelhante à dele. 

Paulo diz que o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus:

Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predesti nou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fi m 
de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. (Romanos 8.29)

Como discípulos, devemos viver de tal modo com Jesus em nosso coração e em nossa mente que refl itamos 
diariamente o amor de Cristo, a graça de Cristo, o caráter de Cristo, a santi dade de Cristo, a fé de Cristo, a humildade 
de Cristo, a bondade de Cristo, a alegria de Cristo, a fi m de revelar ao mundo quem é Jesus e como é o Seu o coração.

Pergunta: Peça ao grupo para comentar a seguinte frase: “Como discípulos de Jesus, nós somos a única Bíblia que 
muitas pessoas lerão”. O que isto signifi ca e que implicações traz para nós? 

Como discípulos, nós somos um com Jesus, por isso, nós podemos manifestá-lo através do nossa vida. 
Veja 1Coríntios 6.17:

Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele

Para que possamos aprender, crescer e manifestá-lo em nossa sociedade, Jesus garante a sua presença conosco 
todos os dias e que enviaria o Espírito Santo para viver em nós, estar em nós e nos dar poder para sermos suas 
testemunhas.
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E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos (Mateus 28.20).  
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra (Atos 1.8)

Pergunta: O que é uma testemunha? Como podemos testemunhar a respeito de Jesus? Somente falando o que 
sabemos a Seu respeito?

Como discípulos nós seguimos os passos de Jesus, porém, como filhos Ele vem andar conosco. Ore diariamente: 
“Senhor Jesus vem andar comigo!”

2. O verdadeiro discípulo torna-se semelhante ao seu Mestre

Nós manifestamos Cristo tendo a mesma atitude dele; Jesus nos deu o exemplo em todas as áreas, e depois nos 
instruiu: 

Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz (João 13.15).

O apóstolo Paulo era um imitador de Cristo, alguém que manifestava Cristo, por isso, ele declarou com toda 
segurança: “Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo”. (1 Coríntios 11.1).

O que Deus o nosso Pai espera de cada um de nós é que tenhamos a mesma atitude de Cristo Jesus. “Seja a atitude 
de vocês a mesma de Cristo Jesus” (Filipenses 2.5). O nosso dever como discípulos é seguir o exemplo e os passos de 
Jesus (1 Pedro 2.21).

Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, deveríamos perguntar sempre a nós mesmos: “O 
que faria Jesus se estivesse aqui em meu lugar?”

Como discípulos do Senhor,  o nosso maior desejo e alvo de vida deve ser pensar, sentir, falar e agir como Jesus (1 
João 2.6).

3.  Jesus é o grão de trigo original que morreu por nós para que sejamos parecidos com Ele.

Falando a Filipe e André, Jesus revelou que Ele é o grão de trigo original que morreria a nossa morte para nos dar a 
Sua vida, produzindo grãos de trigo semelhantes a Ele. Nós temos a vida eterna que brota da morte e ressurreição do 
Senhor Jesus. Nós nascemos de novo, agora como filhos de Deus, para que sejamos semelhantes a Jesus. 

Deus o nosso Pai está formando uma grande família com muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus, e nessa família 
chamada Igreja, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. É com esta família espiritual que viveremos a eternidade.

4. Nós existimos como crentes e como igreja para manifestar Jesus ao mundo.

Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo 
depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: “Mostra-nos o 
Pai”? (João 14.8-9)

Deveria ser assim conosco, quem olhasse para nós deveria ver Jesus manifesto em nossa vida, como podiam ver 
Deus refletido em Jesus. Como discípulos nós somos os representantes legítimos de Jesus, somos continuadores de 
sua missão e de seu ministério nessa terra. 

Os discípulos do Novo Testamento eram muito parecidos com Jesus, tão parecidos que, em Antioquia, os discípulos 
pela primeira vez receberam o apelido de cristãos. (Atos 11.26).

• Nós manifestamos Jesus ao mundo, fazendo o que Ele fez. (João 14.12).
• Nós manifestamos Jesus, andando como Ele andou, vivendo como Ele viveu. (1 João 2.6).
• Nós manifestamos Jesus ao mundo, amando os irmãos como Ele nos ama. (João 13.34,35).

O mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. 

CONCLUSÃO

Nós existimos como igreja para manifestar o amor, a graça, a bondade, a fidelidade, a compaixão, o perdão, a 
salvação, o poder e a glória de Cristo Jesus nosso amado Senhor e Salvador.

Nós só poderemos manifestar Jesus ao mundo quando morremos para nós mesmos e vivermos crucificados com 
Cristo (Gl 2.19,20).

Seja um discípulo que manifesta Jesus com o caráter, em palavras, ações e atitudes. Viva para manifestar o Senhor 
Jesus a este mundo.


