
 
 
 
 
 

EM O NOME DE JESUS. 
 

Quebra-gelo: Peça ao secretário que leve os nomes das pessoas do seu gceu, 

e faça um sorteio, peça para que cada um tire um nome antes da ministração, 

o líder ou quem for ministrar vai fazer a seguinte pergunta: Quando você lê 

esse nome qual qualidade vem á sua mente? 

 Louvor: Abriu mão da sua glória… 

 Versículo: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 

nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre 

todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua 

confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2. 

9-11. 
Introdução: Ter um bom nome é muito importante, com ele abrimos portas… 

temos acesso a benefícios sociais e morais, passamos a usufruir de crédito. 
Antigamente ter um bom nome era considerado ter garantia. Comprava-se com o 
nome, trocava-se com nome, e vendia-se com o nome… qualquer coisa era usado 
o nome. As pessoas eram conhecidas pelo testemunho que possuíam.  
Você já precisou usar o nome de alguém? Ou alguém disse pra você, “pode dizer o 
meu nome”? 
Você daria um cheque em branco somente com a sua assinatura á alguém? 
O nome de Jesus é o nome mais conhecido em toda terra, mesmo aqueles que 
ainda não ouviram falar nesse nome, quando olham para o céu, o mar, as estrelas… 
sabem que esse nome existe. Mais simplesmente saber que ele existe não faz 
sentido. Precisamos saber que esse nome é muito mais que só existir. Esse nome 
nos foi dado como garantia da vida eterna! 
Quantas vezes você já usou esse nome sem nem mesmo entender o sentido dele? 
Quando corremos perigo dizemos: Jesus! Ou quando conseguimos algo: Graças á 
Deus! Porque? 
Porque esse nome tem… 
1º CURA - Atos 3. 6. “Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o 

que tenho, isso te dou: em “Nome de Jesus Cristo”, o Nazareno, anda! 

Jesus havia ensinado os apóstolos sobre o poder do seu nome e ordenou que fizessem 

tudo em o nome de Jesus. “ E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei…. 

(João.14.13) 

A primeira vez que os discípulos usaram o nome de Jesus foi quando viram um 

homem caído pedindo esmolas á porta do templo. Quando Pedro e João viram a 

situação daquele homem (sem esperança) perceberam a sua real necessidade, pois o 

que ele precisava não era de dinheiro, e sim ser curado, então deram a esse homem 

o que de mais precioso e poderoso eles tinham, O NOME de JESUS! “MAIS O QUE 

TENHO, ISSO EU TE DOU, EM NOME DE JESUS”…. 

2º AUTORIDADE - Atos 4.7. “ E, pondo-os perante eles, perguntaram: com que 

poder ou em nome de quem fizestes isso?” 

Mesmo os governadores judeus eram conscientes desse fato, porque depois que 

Pedro fez o paralítico andar, eles questionaram os apóstolos, no dia seguinte, 

perguntando-lhe: “com que poder, ou em nome de quem? Em outras palavras, 

queriam saber que autoridade Pedro tinha para fazer aquele homem andar?  Sabiam 

que agir em nome de alguém significava ter recebido autoridade dessa pessoa.  “Eu 

vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões...” Em meu nome expulsarão 

demônios… 

3º PODER - Atos 4.13. “Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que 

eram iletrados e incultos, admiraram-se; e reconheceram que havia eles estado com 

Jesus...” 

Poder é um termo que se originou a partir do latim (possuem), que significa ser capaz 

de… 

Uma característica peculiar dos dias atuais é que o Senhor Jesus não age diretamente 

ao mundo; em vez disso, fala através da igreja, de pessoas, dos GCEUS….. Ele 

também não opera milagres diretamente, antes faz isso mediante a igreja. Tudo o 

que o Senhor realiza, ele o faz usando a igreja, pois ele deu esse poder para a igreja, 

por isso entregou a ela o seu nome, entregou a ela um cheque em branco somente 

com a sua assinatura! Isso é poder! 

4º SALVAÇÃO - Atos 4.12. “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo 

do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa 

que sejamos salvos” 

Não podemos negar que existem nomes ilustres nas histórias das nações e nos meios 

religiosos, homens que foram exemplos e muito úteis a sociedade e entre eles alguns 

fizeram grandes descobertas científicas e outras maravilhas, mais eles foram apenas 

sábios na terra, porém, Jesus, não foi assim, ele é o próprio Deus que nasceu em 

forma de homem e como homem se humilhou ainda mais, morrendo crucificado em 

nosso lugar. 

Em Marcos 16.16 diz: “Quem crer e for batizado será salvo” que, crer no nome de 

Jesus! 

Nossa relação com o nome de Jesus começa quando eu reconheço que não há outro 

nome, não existe ninguém que possa fazer por mim o que Jesus já fez. Quando o 

recebo como o meu único e suficiente salvador eu passo a fazer parte daqueles que 

podem usar esse nome com fé, com poder, com autoridade…”PORQUE CONHECE 

O MEU NOME” (SL.91.14) 

Daí eu não somente uso esse nome como uma expressão casual nos momentos 

difíceis, eu sei quem ele é, o poder que esse nome tem… 

 



CONCLUSÃO: AO NOME DE JESUS DOBRE-SE TODO JOELHO. 

 


