
 

Quem dizem que eu sou?  

Uma vez Jesus cristo fez essa pergunta a Pedro e aos outros Apóstolos. 

É uma pergunta que, séculos mais tarde, ainda nos fazemos. 

 

 

 

Para algumas pessoas: 

 

 

 

 

 

 

Aqueles que veêm a Jesus como um 

grande mestre, um profeta, mártir ou 

ativista social, são simplesmente 

admiradores de uma grande figura 

histórica. 

No entanto, eles não podem 

considerar-se cristãos de verdade. 

 

 

 

 

Jesus Cristo era um GRANDE MESTRE 

que deixou um conjunto de regras 

segundo as quais devemos reger 

nossas vidas. 

Jesus Cristo era uma FIGURA 

PROFÉTICA, a quem mataram por suas 

crenças e convicções. 

Jesus Cristo era um REVOLUCIONÁRIO 

NÃO VIOLENTO, um homem de muita 

coragem que lutou por uma sociedade 

mais justa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Cristãos Ortodoxos creem que Jesus é: 

 O Cristo, Filho de Deus Vivo, que veio ao mundo para salvar os 

pecadores; 

 O Salvador e Messias, tão esperado, que veio ao mundo para 

salvar e transformar a criação caída; 

 O cumprimento e a perfeição da revelação de Deus à humanidade; 

e 

 Deus e homem que, por sua vez, ainda conservando a sua 

Divindade, adotou nossa natureza humana para nos fazer santos. 

Nossa fé não se encontra em teorias, nem em regulamentos, nem em 

ordens. Nossa fé está essencialmente em uma pessoa. Jesus cristo é essa 

pessoa. Como fez a Pedro, Ele faz a cada um de nós a mesma pergunta: 

“Quem dizem que eu sou?” 

A resposta de Pedro é também a nossa de hoje. 

“Tu és o Cristo”, disse ele, “o filho de Deus Vivo”.  

TU ÉS CRISTO 

“Chegando Jesus ao território de 

Cesaréia de Filipe, perguntou 

aos discípulos: Quem dizem os 

homens ser o Filho do Homem? 

Disseram. Uns afirmam que é 

João Batista, outros que é Elias, 

outros ainda, que é Jeremias ou 

um dos profetas’. Então lhes 

perguntou; ‘E vós, quem dizeis 

que eu sou?’ Simão, Pedro, 

respondendo, disse. Tu és o 

Cristo, o filho de Deus vivo’’’. 

(São Mateus 16:13-16) 


