
Quem EU SOU 
agora?
CRISTIANISMO É CRISTO VIVENDO EM NÓS.



Jesus, nosso modelo
• Ele é nosso exemplo em tudo 

• Ele nos ensinou a ser e a fazer como Ele 

• O que não podíamos vencer, Ele venceu e nos deu de 
graça
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À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais 
perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois 

vivemos como Jesus viveu neste mundo.



Batismo - ato profético

• Não é apenas um símbolo 

• É um SINAL e um SELO 

• Significa que morremos com Cristo, e fomos ressuscitados 
para uma nova vida
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Romanos 6:3-5 

3 Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a 
Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte?  

4 Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com 
Cristo. E, assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo 
poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver 
uma nova vida. 

5 Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua 
morte, assim também nossa ressurreição será semelhante 
à dele. 
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Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em 
Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram 
batizados, de Cristo se revestiram. 

Gálatas 3:26-27
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O batismo de Jesus
Mateus 3:16-17 

16 Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. 
Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito 
de Deus descendo como pomba e pousando sobre 
ele.  

17 Então uma voz dos céus disse: “Este é o meu Filho 
amado, em quem me agrado”.
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2 acontecimentos no batismo

1. O Espírito Santo vem sobre Jesus 

2. A declaração do Pai
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2 acontecimentos logo após 
o batismo

1. A tentação no deserto - Mt 4:11 

2. Manifestaç˜ão do poder de Deus ao 
fazer discípulos - Mt 4:12-25
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Jesus - o primeiro “Homem-Templo”

Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito 
Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus?  

Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram 
comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus 
com seu corpo. 

1 Coríntios 6:19-20 (NVT) 
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Agora você também é templo 
(santuário) do Espírito Santo, 
tal como Jesus! 

Você faz parte da IGREJA, que 
é o CORPO de Cristo.
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manifestação do  
PODER DO ESPÍRITO SANTO!

• Jesus, FILHO DE DEUS —> A PESSOA 

• Cheio do Espírito Santo —> A PRESENÇA 

• O que acontece quando Jesus, uma pessoa cheia 
da presença de Deus, encontra um PROBLEMA? 
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Quando se fala igreja…

• 1 - PRÉDIO 

• 2 - PROGRAMAS 

• 3 - PROBLEMAS
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PRÉDIO  

PROGRAMAS 

PROBLEMAS
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PRÉDIO —> PESSOAS 

PESSOAS 

PRESENÇA 

PODER

—> 

—> 

—>



A igreja são pessoas 
cheias da presença de 
Deus que manifestam o 
poder do Espírito Santo.



A igreja são pessoas 
cheias do Espírito 
Santo que manifestam 
o poder de Deus.



A igreja existe para

• Obedecer ao grande mandamento 

• Cumprir a grande comissão
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O grande mandamento
Jesus respondeu: “‘Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente’. Este 
é o primeiro e o maior mandamento. 39 O segundo é 
igualmente importante: ‘Ame o seu próximo como a si 
mesmo’. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se 
baseiam nesses dois mandamentos”. 

Mateus 22:37-40 (NVT)
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Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o 
amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e 
conhece a Deus.  

Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é 
amor. 

1 João 4:7-8 
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“Um novo mandamento lhes dou: Amem-
se uns aos outros. Como eu os amei, vocês 
devem amar-se uns aos outros.  

Com isso todos saberão que vocês são 
meus discípulos, se vocês se amarem uns 
aos outros”. 

João 13:34-35
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Como os discípulos, que são a  igreja, 
amam? 1 Co 13:1-7

• Dá para falar em línguas…  e não amar 

• Dá para ter dom de profecia… e não amar 

• Dá para ter dom de revelação e conhecimento… e não 
amar 

• Dá para ter fé que move montanhas… e não amar 

• Dá para doar tudo o que tem… e não amar
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Como os discípulos, que são a  igreja, 
amam? 1 Co 13:1-7

• Paciente 

• Bondoso 

• Não tem inveja 

• Não se orgulha 

• Não maltrata o outro 

• Não busca o seu interesse 

• Não fica irado facilmente 

• Não guarda rancor 

• Não se alegra com a injustiça 

• Sofre injustamente 

• Continua acreditando 

• Espera o melhor 

• Suporta as coisas difíceis
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A grande comissão
Jesus se aproximou deles e disse: “Toda a autoridade no 
céu e na terra me foi dada. 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as 
ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre 
com vocês, até o fim dos tempos”. 

Mateus 28:18-20 (NVT) 
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1. Amar a Deus 
2. Amar as pessoas 
3. Fazer discípulos
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Isso é o que 
desejamos ser 

A igreja de Jesus
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Uma igreja-família,  
vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo  
e formando discípulos
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