
A PESSOA DE CRISTO

✔ Sua humanidade

✔ Sua divindade

✔ Sua encarnação



ENCARNAÇÃO: DIVINDADE E HUMANIDADE

Desde os primeiros tempos da história da igreja que se 

vem crendo na divindade e na humanidade de Jesus.

Mas o entendimento adequado sobre o assunto foi gradual 

e só se consolidou em 451 d.C., no concílio de Calcedônia 

(Ásia Menor).



CONCEPÇÕES INADEQUADAS

Apolinarismo

Nestorianismo

Monofisismo

Cristo possuía corpo humano,

mas mente e espírito divinos.

Havia duas pessoas distintas

em Cristo.

Cristo possuía só uma

natureza: a divina.



• Concílio de Calcedônia (região da Ásia Menor)

✔ Próxima de Constantinopla (Istambul).

✔ 8 de outubro a 1º de novembro de 451 d.C.

✔ Definição padrão do ensino bíblico sobre a pessoa

de Cristo.

✔ Aceita pelos católicos, protestantes e ortodoxos.

A ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA



• Aparentes Dificuldades

✔Como Jesus podia ser onipotente e ainda ter

necessidades? (Mt. 21.18; Mc. 4.38; Jo. 46;

19.28)

✔Como podia deixar o mundo e ainda ser

onipresente? (Jo 14.2-4; Mt 28.20)

✔Como podia ser onisciente e ainda aprender

ou não saber algo? (Lc 2.52; Mt 24.36)

OS TEXTOS BÍBLICOS E A ENCARNAÇÃO



• Explicações Adequadas

a) Uma natureza faz coisas que a outra não faz.

É preciso admitir isso se quisermos reafirmar a

declaração de Calcedônia: “é preservada a

propriedade de cada natureza”.

Não quer dizer que temos plena compreensão

dessa realidade.

OS TEXTOS BÍBLICOS E A ENCARNAÇÃO



• Explicações Adequadas

b) Tudo o que uma das naturezas faz, a pessoa de

Cristo faz.

Jesus disse: “antes que Abraão existisse, EU SOU”

(Jo 8.58).

Ele não disse: “Antes que Abraão existisse,

minha natureza divina (ou humana) existia”.

OS TEXTOS BÍBLICOS E A ENCARNAÇÃO



• Explicações Adequadas

c) Uma natureza pode ser empregada em referência

à pessoa de Cristo mesmo quando a ação parece

enfatizar outra natureza.

Exemplo: Paulo diz que, se os poderosos

tivessem compreendido a sabedoria de Deus,

“jamais teriam crucificado o Senhor da glória”

(1Co 2.8).

OS TEXTOS BÍBLICOS E A ENCARNAÇÃO



• Uma breve frase de resumo

Permanecendo o que era, tornou-se o que não era.

CONSOLIDANDO O APRENDIZADO

Plenamente 

Divino

Plenamente 

Humano



• Será que algumas capacidades (ou atributos) foram

dadas (ou “comunicadas”) de uma natureza a

outra?

A “COMUNICAÇÃO” DE ATRIBUTOS

Natureza 
Divina

Natureza 
Humana

Sim!

Dignidade para ser
cultuada

Impecabilidade

Sofrimento e morte

Sacrifício substitutivo



CONCLUSÃO

O fato de o Deus Filho unir-se para sempre a uma 

natureza humana, tendo se tornado uma só pessoa com 

duas naturezas, permanecerá pela eternidade como o 

mais profundo milagre e o mais profundo mistério em 

todo o universo.

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 

deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu 

nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai 

da Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 9.6)



PERGUNTAS


