
 
NOSSA IDENTIDADE – LIÇÃO 2 

 

Jesus sabia que era diferente, sabia que os homens se oporiam a Ele e que muitos nem creriam em 
seu nome e nem Naquele que o enviou. As adversidades e a rejeição por parte dos homens não foram 
motivos para Jesus desistir ou questionar o seu propósito de estar aqui. Cristo Jesus tinha segurança de 
quem era e o que estava fazendo. (Jo 8:14, 23; Is. 53).  

 

Vemos Jesus fazer afirmações sem soberba, sem altivez de espírito, mas com autoridade. Ele 
falava tudo aquilo porque de fato o era, isto era um fato pois do Pai Ele recebeu este poder e não vacilou. 
Jesus tomou posse de tudo que era e é em Deus e manifestou a sua identidade ao mundo de Senhor e 
Salvador filho de Deus. Jesus nunca foi problemático ou traumatizado por ser diferente e nunca precisou 
ir a um analista para responder as tais perguntas que a humanidade tanto faz.  

 

Vamos ver as respostas de Jesus aos tais questionamentos. 
 

• Quem Ele era? O filho de Deus. (Jo 10:36) 
• De onde Ele veio? Do céu, lá de cima, do Pai. (Jo 6:38; 8:23) 
• Para onde Ele iria? Para o Pai, para cima. (Jo 16:28-33) 
• O que Ele veio fazer aqui? Veio fazer a vontade de Deus. (Jo 6:38-40; Jo 17: 1-5) 
 

Obs.: A vontade de Deus é reproduzir seu filho Jesus a todos os homens desde que eles 
reconheçam que são pecadores e que carecem da Glória de Deus. Deus quer salvar o Homem pecador da 
condenação eterna que está sobre este mundo e dar a ele vida eterna em Cristo Jesus. Deus criou o 
Homem para ter perfeita comunhão com Ele, mas devido ao pecado que o faz distante de Deus, precisa se 
reconciliar com Deus e se tornar seus filhos por meio de Jesus. 

 

Quem o enviara? Em nome de quem estava aqui? Em nome do Pai que o enviara. (Jo 8:2) 
 

         Agora é a sua vez de responder com a mesma convicção com que Jesus respondeu. 
  

• QUEM É VOCÊ?  
• DE ONDE VOCÊ VEIO?  
• PARA ONDE VOCÊ VAI?  
• QUEM TE ENVIOU?  
• O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO AQUI? 
 
    Você só terá estas respostas precisas e verdadeiras se você tiver tido uma experiência real 

com o Senhor Jesus Cristo, se você tiver passado por um novo nascimento. Caso contrário você talvez 
nem saiba responder estas perguntas ou responda de modo errado. Jesus é o verdadeiro sentido para as 
nossas vidas. Ele conhecia sua identidade e nós devemos conhecer a nossa, se você ainda não conhece a 
sua identificação não se desespere, há uma esperança que se chama Jesus Cristo! Nele está a vida (Jo 1:3-
4). 

   

Peça agora mesmo para Jesus fazer morada no seu coração e você saberá em quem se tornará. (Jo 
14:24) 

         
Vamos tentar explicar às pessoas que AINDA não conheceram o novo nascimento o que é o plano 

da salvação. 
 

PLANO DA SALVAÇÃO 
 

        Veremos quatro leis espirituais: 
 
 

1. O Homem é pecador e está separado de Deus e por isso não pode conhecer e experimentar 
o amor e o plano de Deus para sua vida. (Rm 3:9-12,23; 6:23); 

 

2. Deus ama o pecador e tem um plano maravilhoso para ele. (Jo. 3:16; Rm 5:8); 



 
 

3. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o Homem pecador. É através Dele que o 
pecador pode conhecer e experimentar o amor de Deus e o Seu plano para sua vida. (Jo 14:6; 1Jo 1:7; 1Co 

15:3-4) 
 

4. Cristo faz morada em nossa vida quando reconhecemos e confessamos que somos 
pecadores e incapazes de nos salvar a nós mesmos e que só Nele há remissão de pecados e nos 
arrependemos de nossos pecados e isto fazemos mediante a fé. (Jo 1:12; Ap. 3:20; Ef. 2:8; Rm 10:8-9). 

 

A vida de uma pessoa separada de Deus tem os seguintes aspectos: 
 

- A vida é controlada pelo “EU”. 
- Vive sem Deus. 
- Tem conhecimento intelectual de Deus. 
- Vida conflitada. 
- Jesus está do lado de fora. 
 
A vida de uma pessoa que está ligada a Deus tem os seguintes aspectos: 
 

- A vida é controlada por Deus. 
- Vive com Deus. 
- Tem revelação de Deus. 
- Vida ordenada por Cristo. 
- Cristo é o centro. 
 

        A convicção na palavra de Deus que é verdadeira e fiel eu acredito e aceito que Jesus entrou 
em minha vida pela minha fé e confissão. Agora que compreendemos o plano da salvação e de você ter 
aceito Jesus como nosso único Senhor e Salvador (aos que ainda não criam), seremos capazes de 
responder as tais perguntas, vamos lá? 

 
- Quem sou eu? 
 

• Uma nova criação. (2Co 5:17) 
• Tornei-me um filho de Deus. (Jo 1:12; Rm 8:16) 
• Sou habitação do Espírito Santo. (1Co 6:19-20) 
 

-De onde vim? 
 

• Vim de Deus, de Sua vontade, de Seu poder. (Jo 1:13) 
• Fui gerado pelo Espírito de Deus e a Palavra de Deus. (Jo 3:5-6; 1Pe 1:23-25) 
 

-Para onde vou? 
 

• Para junto de Cristo Jesus que está com o Pai. (1 Ts. 4:13-18) 
 

-O que vim fazer aqui? 
 

• Manifestar Cristo aos homens. (Mc. 16:14-18) 
• Testemunhar de Cristo (At 1:8) 
 

Quem me enviou? 
 

• Jesus. (Jo 20:21) 
 

É muito bom sabermos quem somos e que a nossa identidade é de filhos de 
Deus, isto é tremendo! 

 


