
PARA REFLETIR:  

Jesus Cristo é o Fundamento de nossa fé! 

A partir desta afirmação, responda: 

1- Como você tem vivenciado essa afirmação? 

2- Como sua Igreja local tem vivenciado essa afirmação? 

3- Quais os desafios para nós como metodistas hoje, a partir dessas refle-
xões? 

NOS TEMPOS DE JESUS 
Os cristãos, com algumas exceções, consideram que Jesus Cristo é o Messi-
as, bem como o Filho de Deus e uma das três Pessoas da Trindade, doutri-
na que foi confirmada terminologicamente, a título dogmático, 
no Concílio de Nicéia de 325 d.C.. A palavra "Cristo" (em grego 
Χριστός, Christós, "O Ungido" ou "O Consagrado") é uma tradução para 
o grego do termo hebraico mashiach. 
No Antigo Testamento, a palavra específica Messias aparece apenas duas 
vezes: em Daniel 9:25 e 26, quando um anjo anuncia ao profeta Daniel 
que o Messias surgiria e seria morto 62 semanas proféticas após a reedifica-
ção de Jerusalém antes da cidade e do templo serem novamente destruí-
dos. 
No Novo Testamento, a palavra grega Μεσσίας (Messias) está registrada 
também apenas duas vezes: em João 1:41, quando André contou a seu 
irmão Pedro que recém haviam encontrado o Messias (que traduzido é o 
Cristo), e em João 4:25, onde uma mulher samaritana comenta com Jesus 
que sabia que o Messias (que se chamava Cristo) estava vindo, e que quan-
do viesse, nos anunciaria tudo, ao que Jesus prontamente lhe respondeu: 
"Eu o sou, eu que falo contigo". (Fonte http://pt.wikipedia.org).  
 

 

Neste estudo refletiremos 
sobre isto:  

Jesus Cristo é o funda-
mento da nossa fé!  

Para isso, usaremos co-
mo inspiração o texto de 
Mateus 16.13-20, onde o 
que está em destaque na 
discussão entre Jesus e 
seus discípulos é:  

Quem é o Cristo?   

Dentro da compreensão 
de nossa fé está é a expe-
riência de se descobrir 
quem é Jesus: 

 O Messias?  

Um profeta?  

Um sábio?  

Nossa fé tem um funda-
mento. O que é um fun-
damento? É aquilo em 
que nos firmamos, ou 
seja, nos apoiamos. Co-
mo metodistas, nossa 
vivência da fé se apóia 
em algumas referências 
importantes, tais como a 
experiência de João Wes-
ley e a experiência do 
metodismo histórico, 
com suas lutas, crises e 
conquistas.  

No entanto, como parte 
da Igreja Universal Cris-
tã, o nosso principal fun-
damento é a pessoa de 
Jesus Cristo, a sua natu-
reza, ensinamentos e prá-
tica de vida.  

 Texto Bíblico: Mateus 16.13-20 
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No texto bíblico em questão o 
destaque é para a discussão entre 
Jesus e seus discípulos. Jesus quer 
saber o que o povo dizia a respei-
to dele: “Dizem que é João Batis-
ta que voltou dos mortos diziam 
alguns, Dizem que é um dos pro-

fetas, Jeremias ou outro qual-
quer” (v.14). Porém, Jesus queria 
saber dos seus discípulos quem eles 
achavam que Ele era.  

A resposta de Pedro, é o verdadeiro 
fundamento em que nos apoiamos 
como comunidade cristã: Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus Vivo!   

O QUE É? 

Alicerce: Base de pare-
de que assenta em solo 
aprofundado; Fig. Base, 
fundamento. 
 

Teórica: Coisa que é 
fácil de dizer e difícil de 
realizar; Que não se 
vive a experiência práti-
ca. 

 

QUEM É JESUS?  
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AFINAL, QUE FÉ DEVEMOS VIVER? 

O que nos inspira hoje é falar da 
pessoa de Jesus e não qual a inter-
pretação que um ou outro dá a res-
peito das palavras de Pedro. 

 
É importante que saibamos respon-
der quem é Jesus Cristo. Como nos 
desafia o texto de 1 Pedro 3.15 
“Antes, santificai ao SENHOR Deus 
em vossos corações; e estai sempre prepa-
rados para responder com mansidão e 
temor a qualquer que vos pedir a razão 
da esperança que há em vós".   
 
O Messias era, e ainda é, a grande 
chama de Esperança do povo ju-
deu. Cristo é a palavra grega para 
Messias, que é a figura do liberta-
dor de um povo oprimido. Na 
verdade, nós não temos na tradi-
ção e cultura ocidental a figura 
messiânica, porém, identificamos 
que Jesus Cristo é  a manifesta-
ção do próprio Deus: E o Verbo se 
fez carne e habitou entre nós (João1. 
14). Como Verbo de Deus, Pala-
vra Viva de Deus, Jesus é o Ungi-
do (tradução para o português de 

Cristo) de Deus. E como diz Paulo 
em 1 Coríntio 12.31: Cristo é o 
cabeça de um corpo que é a Igreja. 
A fé em Jesus Cristo é proclamada 
quando a comunidade vivencia 
esta fé. 
 
 
 
Sendo Jesus Cristo o fundamento 
de nossa fé e o cabeça do corpo 
que é a nossa Igreja, Ele é o exem-
plo a ser seguido.  
 
João Wesley cobrava dos metodis-
tas uma fé prática, uma vida devo-
cional diária. A carta de Tiago 
(2.14) diz o seguinte: Meus irmãos, 
que aproveita se alguém disser que tem 
fé, e não tiver as obras? Porventura a 
fé pode salvá-lo?  
 
Nós não somos salvos pela fé? Sim! 
A Graça de Deus nos revela o seu 
amor e a salvação, porém, como 
Tiago diz e o próprio Jesus muitas 
vezes menciona, a fé a qual somos 
chamados/as é uma Fé para ser 
praticada! 
 
Não se deve ter apenas uma fé teó-
rica, mas uma fé que dê frutos:  

Ao dizermos que Jesus é o Cristo, Filho 
de Deus, estamos afirmando que Ele é 
o alicerce onde nossa fé está apoiada  

“...não amemos com palavras e lín-
guas, mas com ações e verdade”  
(1 João 3.18).  

A futilidade, fruto da não prática 
da fé é a própria experiência vazia 
de ir a Igreja por ir, sem compro-
misso com Deus, consigo mesmo, 
com a comunidade e com a socie-
dade ao redor.  
 
Perde-se o sentido da fundamen-
tação de nossa fé quando assim 
procedemos. Uma experiência 
real com Jesus Cristo se cultiva 
na prática de uma vida frutífera-
por meio dEle. (João 15.5) 

A afirmação da pedra fundamen-
tal, Cristo, como início de tudo 
em nossa identidade como comu-
nidade cristã e metodista, implica 

no exercício dessa afirmação no 
cotidiano de nossas vidas e na 
maneira como isso edifica nossa 
experiência comunitária. 
 
Não há como vivenciar o funda-
mento de nossa fé em Jesus Cris-
to sem afirmar o desejo de Deus 
pela vida plena, uma vez que Ele 
mesmo é pura vida. 
 
Por isso, a compreensão meto-
dista da Missão Cristã no mun-
do está estreitamente relaciona-
da à idéia de que a Missão é de 
Deus, e que nós somos colabora-
dores e colaboradoras de Deus 
nesse desejo intenso por oferecer 
vida digna para todas as pessoas. 
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É preciso ter fé não apenas como 
confissão, mas também como 
prática de vida. Dizer que Jesus é 
o fundamento de nossa fé é dizer 
que tudo que Ele fez, disse e viveu 
deve ser seguido. 

POR FIM... 

FONTE: CLIPART 

Fundamentar a nossa fé em Jesus 
Cristo requer muito mais do que 
uma declaração verbal! Requer 
ação! 


