
  

“Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias 
maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, 

mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem 

constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez 
o universo.” Hebreus 1.1-2 NVI (Nova Versão Internacional) 

 

Carta aos Hebreus (Verdadeira necessidade) 
 

Você já parou para reparar a presença marcante do sol durante 
o dia? Agora imagine o sol sem aquele brilho majestoso! Será que 

você consegue? Difícil até de imaginar! Da mesma forma como o 

brilho do sol e inseparável do próprio sol, assim também o resplendor 

do Senhor Jesus Cristo é inseparável de Sua deidade, Sua divindade. 
Ele é Deus! 

  

Ele não é simplesmente uma mera imagem ou reflexo de Deus, 
mas Ele é a representação absolutamente autêntica da existência do 

Pai. Muitos contestam a deidade de Jesus, mas esquecem de olhar 

para as dimensões que nos rodeiam que nitidamente provam a sua 
condição divina. Ele deixou marcas que jamais passarão. Não há 

homem que continuou sendo o mesmo depois de um encontro com 
Jesus. Logicamente, esse encontro refere-se a uma revelação 

especial da parte dEle e segundo o propósito dEle.  
  
Ele fez maravilhas extraordinárias e, através de Seu Nome, 

grandiosos sinais mudaram completamente a vida de várias pessoas. 
Ele trazia compaixão e amor nos olhos. Ele transforma lágrimas em 

risos. O Seu incomparável viver e falar mudou o meu coração, esse é 
o maior milagre que tenho como prova. Se você quiser vê-lO, basta 

notar que também possui muitas provas em si mesmo. São 

inumeráveis as características que O torna Senhor e Rei. Aos anjos 
Deus nunca diria: “Tu És Meu Filho”, mas para Jesus Ele disse isso 

várias vezes!  
  

Você neste novo dia pode seguir em uma direção muito 

diferente daquila que você imaginava, basta olhar nas entrelinhas da 
vida e observa sua real necessidade, a necessidade de Cristo Jesus 

em sua vida. Ele é a verdadeira necessidade de todo ser humano, e 

não confunda necessidades com vaidade!  

  

NEle há todo poder e nenhum principado, nem potestade, nem 
espírito nem homem algum deixará de se curvar perante Ele no dia 

do Juízo! Hoje, a revelação do Senhor chega até os seus ouvidos, 

mas só entrará no seu coração se você permitir. Aceitar a Cristo 
como único Senhor e Salvador de sua vida é o passo para a 

eternidade com Deus. Ele fala com você de muitas maneiras e de 

muitas formas. O tempo não nos pertence, lembre-se disso. Busque o 

Senhor enquanto se pode achar! Pense nisto. 
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