
AQUELE QUEM PAGOU O PREÇO... 
 

II CORÍNTIOS 5:21 
 
Na cultura hebraica o nome denota a idéia do que os pais projetam em seus 
filhos, ou tambem expressa a gratidão ou momento de vida que os pais estão 
experimentando. Quando o nome Jesus foi dado por Deus ao seu filho o que 
será que estava no Seu coração? Quando o nome Jesus vem a tona, o que 
povoa a sua mente? 
 
Penso que o próprio Jesus responde quando Ele se refere a Si próprio da 
seguinta maneira: 
     " Eu sou o pão da vida; o que vem a mim, jamais terá fome; e o que crê 
em mim, jamais terá sede." (João 6:35) 
     " Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." (João 10:9) 
     " Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." (João 
11:25) 
     " Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 
mim." (João 14:6) 
     " Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e 
eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer." (João 15:5) 
 
Mas a Bíblia também fala que Ele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus-Forte, 
Pai da Eternidade, Principe da Paz, o Alfa e o Ômega, a Raiz de Davi, o 
Leão da Tribo de Judá. O que Era, que é e que há de vir, O Lírio do Vale, o 
nosso Advogado que intercede por nós e tambem Emanuel, que significa 
Deus comigo e contigo presente. 
 
Sem dúvida alguma o nome de Jesus é diferenciado de todos os outros, tanto 
é, que não existe outro igual. Só de mencionar esse nome o medo se vai, 
enfermos são curados, cegos tornam a ver, surdos ouvem.... O nome de Jesus 
é poderoso. Então só Ele tem poder o suficiente para suprir a nossa conta 
que era muito alta. Por isso vivendo agora com a liberdade com a qual Cristo 
nos libertou, glorifiquemos a Ele todos os dias de nossa existência. 
 
Que Ele mesmo nos conduza de vitória em vitória. 
 
Forte abraço; 
Pr. Aloísio 


