
A PESSOA DE CRISTO

✓ Sua humanidade

✓ Sua divindade

✓ Sua encarnação



INTRODUÇÃO

Como Jesus pode ser 

plenamente Deus e 

plenamente homem, e 

ainda assim uma só 

pessoa?

O material bíblico que 

sustenta as duas naturezas 

de Cristo é extenso. 

Veremos primeiramente sua 

humanidade; depois, sua 

divindade; por fim, a união 

delas..



1. O NASCIMENTO VIRGINAL

Ler Mt 1.18 (cf. vs. 20, 24-25; Lc 1.35; 3.23).

• Importância doutrinária:

✓ A salvação é obra sobrenatural do

Senhor (Gn 3.15; Jo 1.12-13; Mt

19.25-26; Rm 9.15-16;);

✓ As duas naturezas de Cristo foram

plenamente combinadas (Gl 4.4); e

✓ Cristo, em sua humanidade, não

herdou o “pecado original” (Lc 1.35).

As 

Escrituras 

não afirmam 

que a 

transmissão 

do pecado 

só é feita 

por meio do 

pai.



2. FRAQUEZAS E LIMITAÇÕES HUMANAS

• Jesus possuía um corpo humano

✓ Nasceu como um bebê (Lc 2.7) e cresceu como

qualquer ser humano (Lc 2.40, 52);

✓ Ficava cansado (Jo 4.6), tinha sede (Jo 19.28),

sentia fome (Mt 4.2);

✓ Sua capacidade física era limitada (Lc 23.26) e se

esvaiu até que morreu (Lc 23.46);

✓ Ressuscitou num corpo humano, ainda que

aperfeiçoado (Lc 24.39, 42-43); e



✓ Voltou para o céu (Lc 24.50-51; At 1.9) e retornará

para terra nesse corpo (At 1.11).

• Jesus possuía uma mente humana

✓Cresceu em sabedoria (Lc 2.52): processo de

aprendizado (comer, falar, ler, escrever etc.); e

✓ Ao falar do dia do seu retorno, expôs seu aspecto

humano (Mc 13.32).

2. FRAQUEZAS E LIMITAÇÕES HUMANAS



• Jesus possuía alma e emoções humanas

✓ Antes da crucificação, angustiou-se e entristeceu-se

(Jo 12.27; 13.21; Mt 26.38);

✓ Admirou-se com a fé do centurião (Mt 8.10);

✓ Chorou com a morte de Lázaro (Jo 11.35);

✓ Orou emocionado “com forte clamor e lágrimas (...) a

quem o podia livrar da morte” (Hb 5.7).

2. FRAQUEZAS E LIMITAÇÕES HUMANAS



3. IMPECABILIDADE

“Se Jesus não pecou, então não era verdadeiramente

humano, pois todos os humanos pecam.”

✓ Estamos em situação anormal atualmente.

✓ Adão e Eva eram humanos antes mesmo de pecarem.

✓ O NT não indica pecado em Jesus (Hb 4.15; Lc 4.13;

Jo 8.46)



4. JESUS PODERIA TER PECADO?

Antes de responder, medite nos ensinamentos claros

das Escrituras:

✓ Jesus foi tentado (Lc 4.2);

✓ Jesus não pecou (Hb 4.15);

✓ Jesus é Deus (Jo 1.1; 1Jo 5.20);

✓ Deus é santo (Lv 19.2; 1Pe 1.16); e

✓ A tipificação de Cristo na Páscoa (Êx 12.5-7)

A união das duas naturezas numa só pessoa impedia 

Cristo de pecar!



5. ERA NECESSÁRIO QUE JESUS FOSSE 

PLENAMENTE HOMEM?

O NT diz “sim” e apresenta vários motivos:

✓ Possibilitar obediência representativa (Rm 5.18-19);

✓ Ser um sacrifício substitutivo (Is 53.4-5);

✓ Mediar nosso relacionamento com o Pai (1Tm 2.5);

✓ Servir-nos de exemplo de vida (1Jo 2.6);

✓ Ser o padrão de corpo glorificado (1Co 15.49)

✓ Compadecer-se de nós como sacerdote (Hb 2.18)



6. JESUS TERÁ NATUREZA HUMANA

PARA SEMPRE

✓ Ele apareceu aos discípulos como homem, inclusive

com as cicatrizes da crucificação (Jo 20.25-27);

✓ Possuía carne e ossos (Lc 24.39), comia (Lc 24.41-

42);

✓ Foi elevado ao céu num corpo humano ressurreto, e

dois anjos garantiram que ele voltará de forma

semelhante (At 1.11);

✓ Estêvão viu Jesus no céu como homem (At 7.56).



PERGUNTAS


