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Estudo. 01

O FOCO É CRISTO

 Cristo deve ser o centro de todas as coisas. 
Quando falamos de dinheiro, Jesus permanece 
sendo também o centro. Uma trilha de 
desenvolvimento financeiro para o crente só tem 
sentido se o propósito final for Cristo. 

 Cristo é o centro de tudo do que faz sentido 
para nós, Ele é o Criador dos Céus e da Terra, tudo foi 
feito por intermédio dEle. Ele é o personagem central 
da história, Ele é a razão de nossa existência, nosso 
Senhor e Redentor. 

 

 Ele é sem comparação, a única vida capaz de 
salvar a nossa. Antes porém, de entendermos a visão 
de Jesus com relação a nossos bens materiais é 
fundamental conhecê-lo.

 Jesus “viveu na pobreza e foi criado na 
obscuridade. Ele não viajou extensivamente. 
Somente uma vez Ele atravessou a fronteira do país 
em que vivia; foi durante Seu exílio na infância. Ele 
não possuía fortuna nem influência. Seus parentes 
eram insignificantes e não tiveram treinamento nem 
educação formal. Na infância Ele assustou um rei; na 
adolescência confundiu doutores; na idade adulta 

Ele comandou o curso da natureza, andou sobre as 
ondas como se fossem ruas pavimentadas e fez o 
mar se aquietar. Ele curou as multidões sem 
remédios e não cobrou nada por seu serviço. Ele 
nunca escreveu um livro, mas nem todas as 
bibliotecas do mundo poderiam conter os livros que 
foram escritos sobre Ele. Ele nunca escreveu uma 
canção, e ainda assim, originou mais canções do que 
todos os compositores juntos". (Parábola da Riqueza, 
p. 8)

 A vida de Jesus cumpre um propósito dos 
Céus entre nós. Ele se encaixa em todas as profecias 
messiânicas. No antigo testamento há vários 
detalhes acerca de sua vinda. Jesus nada realizou 
por acidente e nem inconscientemente. Pelo 
contrário, cada feito em sua vida teve uma precisão 
divina, desde seu nascimento até sua morte. 

 A primeira profecia sobre Cristo foi dada a 
Adão e Eva, ainda no Jardim do Éden: o descendente 
da mulher esmagaria a cabeça da serpente. (Gênesis 
3:15). Em Gálatas 3:16 encontramos o cumprimento 
em Cristo. Jacó antes de expirar profetizou que da 
descendência de Judá viria Siló, o príncipe da Paz. 
(Gênesis 49:10). Esta profecia teve o seu 
cumprimento nAquele que - só Ele - podia dizer 
"Deixo-vos a paz..." (João 14:27).

 No Salmo 22, Davi apresenta a profecia que 
fala dos sofrimentos do Messias, encontramos fatos 
estupendos como os seguintes:
 

•Os sofrimentos do Messias seriam extremos (vs. 
14); 

•suas mãos e pés seriam traspassados (vs. 16); 

•seria despido, suas vestes seriam repartidas e sua 
túnica sorteada (v. 17 e 18); 

•as pessoas presentes zombariam dEle (vs. 7); 

•sua angústia seria culminada por terrível sede (vs. 
15); 
•e o Seu grito, "Deus meu, Deus meu, por que me 
desamparaste?" (vs. 1) também foi predito. 

 O nascimento virginal de Cristo foi anunciado 
sete séculos antes de ocorrer, pelo profeta Isaías. 
(Mateus 1:22, 23 e Isaías 7:14). A profecia indicou 
também que aquele menino que nasceria em favor do 
mundo seria o próprio Deus - Emanuel, que quer dizer 
Deus conosco! (Mateus 1:23). 

 O profeta Isaías, no capítulo 53 apresenta 
uma das mais formidáveis profecias sobre o 
ministério de Cristo: o de morrer pelo pecador e a 
expiação dos nossos pecados. Miquéias anunciou o 
local do seu nascimento. (Miquéias 5:2). A matança 
dos inocentes, levada a cabo por Herodes, conforme 
Mateus 2:16-18 também foi profetizada com 
exatidão por Jeremias, no capítulo 31 versículo 15.
 
 O profeta Isaías declarou ainda qual seria o 
conteúdo principal do ministério de Cristo. Pregar 
boas novas aos quebrantados, curar os enfermos, 
oferecer liberdade aos cativos do inimigo, consolar 
os aflitos, oferecer alegria e paz aos que estariam 
tristes e inconsoláveis. Cristo, cumprindo esta 
profecia de Isaías 61:1-3, era o Único que podia dizer 
"Vinde a mim todos os que estais cansados e 
sobrecarregados e Eu vos aliviarei... e achareis 
descanso para vossas almas". (Mateus 11:28-30).

 A profecia também indicava que a morte não 
poderia retê-lo em sua prisão. Disse o salmista, "pois 
não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás 
que o teu Santo veja corrupção". A ressurreição de 
Cristo, pelo Seu próprio poder (João 10:17, 18) 
demonstrou a veracidade das Escrituras. Desta 
maneira nós vimos que as profecias do Antigo 

Testamento oferecem detalhes minuciosos - por 
antecipação - da vida, ensinos, e obra de Jesus 
Cristo. Sua genealogia, Seu nascimento, Sua 
divindade, Seu poder de operar milagres. 

 A salvação que Ele nos oferece, Seu sacrifício 
expiatório, o modo como foi traído, pregado, morto, 
enterrado e até mesmo a ressurreição e ascensão, 
tudo foi antecipadamente comunicado para que 
pudéssemos crer em Deus e em Seu Filho Jesus 
Cristo. 
 Jesus viveu uma vida simples e evolucionária. 
“Ele nunca fundou uma faculdade, mas nem todas as 
escolas juntas poderiam se gabar de ter tantos 
alunos. Ele nunca comandou um exército, nem 
convocou um soldado, nem disparou uma arma; e 
mesmo assim nenhum líder jamais teve tantos 
voluntários que, sob Suas ordens, fizessem mais 
rebeldes baixarem as armas e se renderem sem um 
único disparo. Ele nunca praticou medicina e mesmo 
assim curou mais corações partidos do que todos os 
doutores de todos os lugares e tempos. 

 Todo sétimo dia as rodas do comercio param 
de rodar e multidões se dirigem, assembleias de 
culto para Lhe prestar culto e respeitá-lo. Os nomes 
do passado, orgulhosos estadistas da Grécia e de 
Roma vieram e se foram. Os nomes dos cientistas, 
filósofos e teólogos de outrora vieram e se foram, 
mas o nome deste homem cada vez se faz mais 
presente. Mesmo havendo se passado [mais de dois 
mil] anos entre as pessoas desta geração e a cena 
de Sua crucifixão, Ele ainda vive. Herodes não pode 
destruí-lo e o sepulcro não pode conte-lo”. (Parábola 
da Riqueza, p. 9).

VIVEU AQUI DE MANEIRA 
DISCRETA E SIMPLES
E AO MESMO TEMPO FOI 
REVOLUCIONÁRIO.
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