
“Temos um Advogado”

Cremos que Deus criou o homem à Sua imagem e enquanto ele tinha acesso franco 
à Sua presença, era nEle que se mirava.
                                

Separado de Deus pelo pecado, ele começa a procurar novas referencias. Isso é da 
sua natureza. Cada um de nós, descendente de Adão, age de acordo com a soma de seu 
temperamento com as referencias que vai  adquirindo, dos pais, professores, amigos, 
etc.

Distante de Deus, o homem começou a tentar – sozinho – entender a natureza e a 
si mesmo.                                                                                                                 

O tempo passou e a filosofia, depois de tentar explicar o universo, se volta para 
tentar compreender o homem, entendendo ser este a referência de tudo. Deus já havia 
colocado o homem como uma referência na Criação, porém o pecado o impediu de 
desempenhar esse papel.

Deus então envia, enfim, um homem perfeito: Seu próprio Filho. Ele passou a ser 
a referência perfeita para cada um de nós. Diz a Palavra:

“Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo.” 
João 1:9

Deste modo, temos em Jesus referência para todos os aspectos da vida.

Vocês  que  concluíram  o  curso  de  Direito,  conheceram  nesse  período  muitas 
referências profissionais importantes, mas queremos lhes apresentar mais uma: Jesus.

Dentre outras características que poderíamos citar, Ele:

• Conhece a lei – Jesus, aos 12 anos, discutia com os doutores da lei no templo. 
• Ganha causas impossíveis – Você já leu a história da mulher a quem livrou da 

condenação certeira? 
• Tem procuração de Deus para nos abençoar 
• Se você lhe passar procuração, ela é aceita diante de Deus. 
• Fez o mais difícil dos concursos e tomará posse como Juiz  . 

Mas há ainda um texto bíblico sobre Jesus que queremos deixar com cada um 
nesta noite:

“Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.”
João 1:17

A lei estava estabelecida, mas foi o bom advogado Jesus quem – cumprindo a Lei – 
trouxe graça (favor ao homem culpado) e a Verdade, que o liberta.

Mensagem trazida em culto de formatura da Turma de Direito de 2010 da Faculdade Doctum em 
Leopoldina, em 11/03/11.
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