
A PESSOA DE CRISTO

✓ Sua humanidade

✓ Sua divindade

✓ Sua encarnação



INTRODUÇÃO

Completando o ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo, é

preciso ressaltar que:

❑ ele era também plenamente divino (1Jo 5.20);

❑ a comprovação bíblica é ampla no NT;

❑ a encarnação foi o meio pelo qual o Senhor assumiu a

natureza humana.



1. REFERÊNCIAS BÍBLICAS DIRETAS

• A palavra “Deus” (theos) atribuída a Cristo

✓ Jo 1.1, 18; 20.18; Rm 9.5; Tt 2.13; Hb 1.8; 2Pe 1.1

“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...” (Is 9.6).

• A palavra “Senhor” (kyrios) atribuída a Cristo

✓ Mt 3.3 (cf. Is 40.3); 22.44 (cf. Sl 110.1); Lc 1.43;

2.11; 1Co 8.6; Hb 1.10-12 (cf. Sl 102); Ap 19.6, 16



• Outras fortes alegações

✓ Sua eternidade: Jo 8.58 (cf. Êx 3.14);

✓ Sua soberania sobre a história (Ap 22.13), para

perdoar pecados (Mc 2.5-7) e para revelar o Pai às

pessoas (Mt 11.25-27);

✓ Sua capacidade de criar todas as coisas e dar

sentido ao universo: Jo 1.1-4 (Sl 33.6);

✓ Seu domínio e sua glória: At 7.56 (cf. Dn 7.13-14).

1. REFERÊNCIAS BÍBLICAS DIRETAS



• Onipotência

✓ Acalmou tempestade (Mt 8.26-27); multiplicou pães

e peixes (Mt 14.19); transformou água em vinho (Jo

2.1-11).

• Onisciência

✓Conhecia os pensamentos das pessoas (Mc 2.8);

sabia quem creria e quem o trairia (Jo 6.64); sabia o

que era a natureza humana (Jo 2.25); e todas as

demais coisas (Jo 16.30).

2. SINAIS DE ATRIBUTOS DIVINOS



• Onipresença

✓ “...onde estiverem dois ou três reunidos em meu

nome, ali estou no meio deles” (Mt 18.20);

✓ “E eis que estou convosco todos os dias até a

consumação do século” (Mt 28.20).

• Imortalidade

✓ “Destruí este santuário, e em três dias o

reconstruirei” (Jo 2.19-22; cf. 10.17-18; 1Tm 6.16).

2. SINAIS DE ATRIBUTOS DIVINOS



3. A TEORIA DA KENOSIS

“Teria Jesus desistido de algum atributo enquanto

estava na terra?”

• Ler Fp 2.5-7

✓ Teólogos da Alemanha e Inglaterra (séc. XIX – XX)

❖ Cristo abriu mão de atributos divinos (onipotência,

onipresença e onisciência): autolimitação

voluntária de Cristo. (???)



3. A TEORIA DA KENOSIS

“Teria Jesus desistido de algum atributo enquanto

estava na terra?”

• As Escrituras não confirmam isso!

✓ Sinais de onisciência: Jo 2.25; 16.30; 21.17;

✓ Sinais de onipresença: Mt 18.20; 28.20;

✓ Sinais de onipotência: Mc 2.5-7; Jo 2.19; 10.17-18;

✓ Interpretando adequadamente Fp 2.5-7.



• O NT chama Jesus de “Deus” e “Senhor” em

centenas de versículos

✓ “nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da

Divindade” (Cl 2.9);

✓ “Emanuel”, ou seja, “Deus conosco” (Mt 1.23).

4. CRISTO É PLENAMENTE DEUS 



5. A DIVINDADE ERA MESMO NECESSÁRIA?

É importante insistir nessa questão pelos seguintes

motivos:

1. só um Deus infinito poderia arcar com toda a pena

de todos os pecados de todos os que nele cressem

(Hb 9.24-28; 10.10-14);

2. a salvação vem do Senhor (Jn 2.9), e não de

homem algum;

3. somente Deus poderia ser o perfeito mediador

entre ele mesmo e o homem (1Tm 2.5).



PERGUNTAS


