TUDO É PELO NOME DE JESUS - Fl. 2:5-10
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos
homens;
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e
morte de cruz.
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o
nome, Jesus;
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, (Ap. 5:14) e
na terra, e debaixo da terra,
- Jesus não deixou seu trono de glória em vão.
- Jesus não se humilhou tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte
de Cruz por nós, por nada.
- Jesus não se esvaziou de si mesmo atoa.
Ele fez isso e muito mais para que: Fl. 2:10
"...ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo
da terra,"
...e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a Glória de Deus Pai.
O nome de Jesus é poderoso para curar, libertar e salvar as vidas que estão perdidas, e que,
portanto, precisam d’Ele.
Quando Jesus estava numa multidão, um homem que estava no meio disse: Mc. 9:17-29.
“...um demônio mudo pega o meu filho e lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e
definha.”
...se Tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, e ajuda-nos.
Jesus disse: Se podes! Tudo é possível ao crer
Jesus é o único que pode libertar alguém dos demônios.
- Quando Pedro e João passavam para ir orar, na porta do Templo chamada Formosa, estava
ali um homem coxo desde nascença que pedia esmola. At. 3:1-6.
Pedro na autoridade que Jesus lhe concedeu, disse:
“...não possuo nem prata ou ouro, mas o que tenho, isso lhe dou: em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, levanta e anda!”
Jesus é o único que faz o milagre acontecer.
O nome de Jesus é tão poderoso que até a sombra de Pedro curava os enfermos quando ele
passava nas ruas. At. 5:15
- Jesus é também Aquele que transforma as vidas.
Saulo era um homem que perseguia o povo cristão, levando-os arrastados para o cárcere
porque estavam espalhando a doutrina do Cristianismo.

Ele era um homem maligno, perturbado, cheio de conceitos e dogmas assim como muitas
pessoas hoje. “Fale dessas pessoas”
Mas a bíblia diz que ele foi transformado em Paulo, o maior disseminador do Evangelho de
Cristo.

Tem pessoas que nunca experimentou os bens do Senhor, porque nunca tiveram um encontro
pessoal com Ele.
- Não sabem quem é Jesus,
- Não tem intimidade com Ele,
- Desconhecem o que Ele pode fazer por nós,
- Não sabem que Ele tem mais de 8.000 promessas para nós,
- Que só Ele tem vida e vida em abundancia para nós,
- Que a maior promessa d’Ele é a de que vamos morar na Glória com Ele, Jo. 14:1-3
1 NÃO se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
2 Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou
preparar-vos lugar.
3 E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também.
- Amados, nós vamos receber um corpo glorificado como o d’Ele.
- Nós vamos morar na nova Jerusalém, que Ele já construiu,
Lá não vai haver dor, choro, tristeza, e nem vai haver morte.
Porque estaremos com o todo poderoso Deus.

Você pode está aí pensando o que fazer com sua vida,
Que não tem mais jeito pra sua vida,
Que o seu casamento já acabou,
Que você nasceu assim e vai morrer assim.
Pois eu te digo:
Jesus é aquele que transforma vidas.
Transformou a de Saulo em Paulo.
Transformou a da prostituta que teve 5 maridos.
-Jesus transforma a vida de viciados em pessoas livres,
-transforma a vida de homossexuais em varões valorosos,
-transforma a vida de religiosos em grandes evangelistas,
Jesus quer transformar a sua vida também.

- Jesus é aquele que cura.
-Ele curou o leproso,
-Ele curou a mulher do fluxo de sangue,
-Ele ressuscitou Lázaro,
-Ressuscitou também uma menina,
Ele quer ressuscitar a sua vida,
Ele quer lhe tirar do vale de ossos secos e lhe dá vida.
Porque no vale de ossos secos não há vida.
Porque a vida está em Jesus.
Ele quer lhe tirar do opróbrio e do monturo para te fazer assentar em lugares altos.
Esse é o meu Jesus!
Ele quer te levar aos altos montes pra você conquistar as Suas promessas.
O nome de Jesus está acima de todos os nomes.
Se renda a Jesus e você terá vida.

Sabe porque tudo está dando errado em sua vida?
porque você não se rendeu.
não é por causa de Jesus, é por sua causa.
Jesus te chama hoje,
Venha ser feliz.
MUSICA – JESUS

