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1 A Natureza humana de Jesus

Jesus tinha uma natureza humana, não uma natureza pecaminosa.

Mnemônico “ADAMIC”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.

A - ANCESTRALIDADE DE UM SER HUMANO
D - DESENVOLVIMENTO DE UM SER HUMANO
A - APARÊNCIA DE UM SER HUMANO
M - MENTE DE UM SER HUMANO
I - ENFERMIDADES DE UM SER HUMANO
C - CHAMADO POR NOMES DE SERES HUMANOS

Amplificação:

1.1 A – Ancestralidade de um ser humano

Ele nasceu de uma mulher.

(Gálatas  4:4)  Mas,  quando chegou a plenitude  do tempo,  Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido debaixo da lei, (NVI)

(Mateus  1:18)  Foi  assim  o  nascimento  de  Jesus  Cristo:  Maria,  sua  mãe,  estava
prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo
Espírito Santo. (NVI)

(Mateus 1:24-25) Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e
recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu
à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. (NVI)

Mateus traça sua linhagem até Davi e Abraão.

(Mateus 1:17) Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze de
Davi até o exílio na Babilônia e catorze do exílio até o Cristo. (NVI)

Sua linhagem o torna o herdeiro legítimo do trono de Davi. Seu messianismo não poderia ser
contestado. Por meio de Jesus, a semente de Abraão, todas as nações serão abençoadas.

Lucas traça Sua linhagem até Adão (Lucas 3:23-38)

Jesus teve ascendência humana. Seu nascimento, embora humano, foi milagroso através da
sombra do Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem sem herdar a natureza pecaminosa de
Sua mãe.

(Hebreus  7:26)  É  de  um  sumo  sacerdote  como  este  que  precisávamos:  santo,
inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. (NKJ)
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1.2 D – Desenvolvimento de um ser humano

Seu desenvolvimento físico e mental estava de acordo com as leis naturais do crescimento
humano.

(Lucas 2:40) O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça
de Deus estava sobre ele. (NVI)

Seu desenvolvimento foi o resultado do seguinte:

Visitas regulares ao templo:

(Lucas 2:41) Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. (NVI)

(Lucas 2:46) Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres,
ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. (NVI)

Instruções de seus pais:

(Lucas  2:51-52)  Então  foi  com eles  para  Nazaré,  e  era-lhes  obediente.  Sua mãe,
porém,  guardava  todas  essas  coisas  em  seu  coração.  Jesus  ia  crescendo  em
sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. (NVI)

Presença na sinagoga:

(Lucas 4:16) Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na
sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. (NVI)

Oração:

(Marcos 1:35) De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de
casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. (NVI)

Estudo das escrituras:

(João 4:32-34) Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem".
Então  os  seus  discípulos  disseram  uns  aos  outros:  "Será  que  alguém  lhe  trouxe
comida? " Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e
concluir a sua obra. (NVI)

(Lucas 4:17) Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar
onde está escrito: (NVI)

Sofrimento:

(Hebreus 5:7-8) 7Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e
súplicas,  em alta voz e com lágrimas,  àquele que o podia salvar da morte,  sendo
ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo Filho, ele aprendeu a
obedecer por meio daquilo que sofreu;
 (NVI)
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1.3 A – Aparência de um ser humano

(Filipenses 2:8) E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi
obediente até à morte, e morte de cruz! (NKJ)

Os judeus o reconheceram como um homem.

(João 10:33)  Responderam os  judeus:  "Não vamos  apedrejá-lo  por  nenhuma boa
obra, mas pela blasfêmia,  porque você é um simples homem e se apresenta como
Deus". (NVI)

Ele tinha um corpo humano.

(Hebreus 10:5) Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: "Sacrifício e oferta não
quiseste, mas um corpo me preparaste; (NVI)

(Mateus 26:12) Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de
me preparar para o sepultamento. (NVI)

Chamado de homem:

Por João Batista.

(João 1:30) Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um
homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. (NVI)

Por Pedro.

(Atos 2:22) "Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus
diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês
por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. (NVI)

1.4 M - Mente de um ser humano

(Mateus  26:38)  Disse-lhes  então:  "A minha alma está profundamente  triste,  numa
tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo". (NVI)

A alma se refere à Sua mente, emoções e vontade.

(João 12:27) "Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta
hora? Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora. (NVI)

1.5 I – Enfermidades de um ser humano

Cansaço

(João 4:6) Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do
poço. Isto se deu por volta do meio-dia. (NVI)
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Fome
(Marcos 11:12) No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome
 (NVI)

Tentação

(Hebreus 2:18) Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é
capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. (NVI)

(Mateus 4:1-11) Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo
diabo.  Depois  de  jejuar  quarenta  dias  e  quarenta  noites,  teve  fome.  O  tentador
aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se
transformem em pães".  Jesus  respondeu:  "Está  escrito:  ‘Nem só  de  pão viverá  o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’". Então o diabo o levou à
cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é o Filho
de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Ele dará ordens a seus anjos a
seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma
pedra’". Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: ‘Não ponha à prova o Senhor, o
seu Deus’". Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os
reinos do mundo e o seu esplendor.  E lhe disse:  "Tudo isto lhe darei,  se você se
prostrar e me adorar". Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás! Pois está escrito: ‘Adore
o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’". Então o diabo o deixou, e anjos vieram
e o serviram. (NVI)

Sede

(João  19:28)  Mais  tarde,  sabendo  então  que  tudo  estava  concluído,  para  que  a
Escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede". (NVI)

Reforço necessário

(Lucas 22:42-44) "Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a
minha vontade,  mas a tua".  Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia.
Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente; e o seu suor era como gotas
de sangue que caíam no chão. (NVI)

Sofreu na carne

(1 Pedro 4:1) Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também
do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado,
(NVI)

Experimentou a morte

(Hebreus  10:11-12)  Dia  após  dia,  todo  sacerdote  apresenta-se  e  exerce  os  seus
deveres religiosos; repetidamente oferece os mesmos sacrifícios,  que nunca podem
remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um
único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. (NVI)
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(1 Pedro 3:18) Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo
pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo
Espírito, (NVI)
(1 Coríntios  15:3)  Pois  o  que primeiramente  lhes  transmiti  foi  o  que recebi:  que
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, (NVI)

1.6 C – Chamado por nomes de seres humanos

    • Filho de Abraão

(Mateus 1:1) Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão:
(NVI)

    • Filho de Davi

(Mateus 1:1) Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão:
(NVI)

    • O Filho do Homem

(Mateus 26:24) “O Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai
daquele que trai o Filho do homem! Melhor lhe seria não haver nascido”. (NVI)

(Mateus 26:64)  "Tu mesmo o disseste", respondeu Jesus. "Mas eu digo a todos vós:
chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso e
vindo sobre as nuvens do céu". (NVI)

Como representante da raça humana.

(Hebreus 2:6-9) mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: "Que é o homem,
para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu
o  fizeste  um  pouco  menor  do  que  os  anjos  e  o  coroaste  de  glória  e  de  honra;
tudo sujeitaste debaixo dos seus pés". Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que
não lhe estivesse sujeito.  Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe
estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os
anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça
de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. (NVI)

    • Jesus

(Mateus  1:21)  “Ela dará à luz  um filho,  e  você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”. (NVI)

Jesus significa Salvador.
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2 A natureza divina de Jesus sob os seguintes títulos:

Mnemônico “NATURE”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.

AS  SEGUINTES  VERDADES  PROVAM  A  NATUREZA  DIVINA  DE  JESUS
CRISTO: 

N - NOME DE DEUS
A - ATOS DE DIVINDADE
T - TÍTULOS DE DIVINDADE
U - MINISTÉRIO ÚNICO
R - RELACIONAMENTO NA TRINDADE
E - ATRIBUTOS ESSENCIAIS E MORAIS

Amplificação:

2.1 N - Nome de Deus

2.1.1 Ele é chamado de Deus

(Isaías 9: 6) Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está
sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,
Pai Eterno, Príncipe da Paz. (NVI)

(João 1:1) No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus.
(NVI)

(João 20:28) Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu! " (NVI)

(Tito 2:13)  enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. (NVI)

(Hebreus1:8) Mas a respeito do Filho, diz: "O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o
sempre; cetro de eqüidade é o cetro do teu Reino. (NVI)

(1 João 5:20)  Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento,
para que conheçamos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o
Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
(NVI)

(Romanos 9:5) Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana
de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre! Amém. (NVI)

De acordo com Jeremias  10:10-11, o verdadeiro Deus é o Deus que fez o céu e a terra.
Notamos em João 1:3 e Colossenses 1:16, que Jesus fez todas as coisas.
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2.1.2 Ele é chamado de Filho de Deus

(Mateus 2.15) onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor
tinha dito pelo profeta: "Do Egito chamei o meu filho". (NVI)

(Marcos 1:1) Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. (NVI)

(João 1:34) Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus". (NVI)

2.2 A – Atos de divindade

2.2.1 Santificação

(1 Coríntios 1:2) à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo
Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte,
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: (NVI)

(1 Coríntios  6:11) Assim foram alguns de vocês.  Mas vocês foram lavados,  foram
santificados,  foram justificados  no nome do Senhor Jesus  Cristo e  no Espírito  de
nosso Deus. (NVI)

(Hebreus 10:10) Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do
sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. (NVI)

2.2.2 Residente/habitante

(Efésios 3:17) para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que
vocês, arraigados e alicerçados em amor, (NVI)

(João 14:23) Jesus respondeu e disse-lhe: “Se alguém me ama, guardará a minha
palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. (NVI)

(João 17:23) Respondeu Jesus: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu
Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. (NKJ)

(Gálatas  2:20)  Fui  crucificado com Cristo.  Assim,  já  não sou eu  quem vive,  mas
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. (NVI)

2.2.3 Ressurreição

(João 2:19) Jesus lhes respondeu: "Destruam este templo, e eu o levantarei em três
dias". (NVI)

(João 11:25) Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim, ainda que morra, viverá; (NVI)

(João 10:18) Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade.
Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai". (NVI)
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(João 11:43-44) Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: "Lázaro, venha para
fora! " O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto
envolto num pano. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir". (NVI)

2.2.4 Criação

(Gênesis 1:1) No princípio Deus criou os céus e a terra. (NVI)

(Hebreus 1:10) E também diz:  "No princípio,  Senhor,  firmaste os fundamentos da
terra, e os céus são obras das tuas mãos. (NVI)
(Colossenses 1:16) pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as
coisas foram criadas por ele e para ele. (NVI)

2.2.5 Regeneração

(1 João 5:1) Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo
aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. (NVI)

(João 1:12-13) Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes
o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência
natural,  nem  pela  vontade  da  carne  nem  pela  vontade  de  algum  homem,  mas
nasceram de Deus. (NVI)

(João 20:31) Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. (NVI)

 2.2.6 Inspiração

(João 20:22) E com isso, soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. (NVI)

 2.2.7 Doador da vida

(João 6:33)  “Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.”
(NVI)

(João 6:51) Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá
para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo". (NVI)

(João 10:10) O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida, e a tenham plenamente. (NVI)

2.3 T – Títulos de divindade

2.3.1 Alfa e Ômega

(Apocalipse 22:13) "Eu sou o Alfa e o Ômega …" (NVI)

2.3.2 Princípio e fim

(Apocalipse 22:13) "... O Princípio e o Fim...  " (NVI)
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2.3.3 Primeiro e Último

(Apocalipse  1:17) Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua
mão direita sobre mim e disse: "Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. (NVI)

2.3.4 Todo Poderoso

(Apocalipse 1:8) "Eu sou o Alfa e o Ômega", diz o Senhor Deus, "o que é, o que era e
o que há de vir, o Todo-poderoso". (NVI)

2.3.5 Eu Sou

(João 8:58) Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou! "
(NVI)

2.3.6 Deus Poderoso

(Isaías 9:6) Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está
sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,
Pai Eterno, Príncipe da Paz. (NVI)

2.3.7 Rei dos reis e Senhor dos senhores

(Apocalipse 19:13-16) Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é
Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino,  branco e
puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a
qual ferirá as nações. "Ele as governará com cetro de ferro". Ele pisa o lagar do
vinho do furor da ira do Deus todo-poderoso.  Em seu manto e em sua coxa está
escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. (NVI)

2.4 U – Ministério único

2.4.1 Seu nascimento foi único

- Nascido de uma virgem (Mateus 1:23).

2.4.2 Seu ministério foi único

- Curas, milagres, libertações demoníacas testificam de Seu ministério único.

2.4.3 Sua morte foi única

- De acordo com João 19:30, Ele entregou Seu Espírito.

2.4.4 Sua ressurreição foi única

- De acordo com João 10:11, Ele ressuscitou dos mortos.

2.5 R – Relacionamento na Trindade
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2.6 E – Atributos essenciais e morais

2.6.1 Atributos essenciais

2.6.1.1 Onipresente

(Mateus 18:20) Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio
deles". (NVI)

2.6.1.2 Onipotente

(Mateus  28:18)  Então,  Jesus  aproximou-se  deles  e  disse:  "Foi-me  dada  toda  a
autoridade no céu e na terra. (NVI)

2.6.1.3 Onisciente

(Colossenses  2:3)  Nele  estão  escondidos  todos  os  tesouros  da  sabedoria  e  do
conhecimento. (NVI)

2.6.1.4 Imutável

(Hebreus 13:8) Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. (NVI)

2.6.1.5 Perpétuo

(Isaías 9:6)  Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está
sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,
Pai Eterno, Príncipe da Paz. (NVI)

Marcos 5:2 João 1:1-2

2.6.2 Atributos morais

2.6.2.1 Santidade perfeita

Santidade perfeita se refere à perfeição sem pecado de Deus.

(Levítico 19:2)  "Diga o seguinte a toda comunidade de Israel: Sejam santos porque
eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. (NVI)

(Apocalipse  15:3-4)  e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó
Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações
virão  à  tua  presença  e  te  adorarão,  pois  os  teus  atos  de  justiça  se  tornaram
manifestos". (NVI)

Jesus é Santo
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(Lucas 1:35)  O anjo respondeu: "O Espírito  Santo virá sobre você,  e  o poder do
Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado
santo, Filho de Deus. (NVI)

(Hebreus 4:15) pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das
nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação,
porém, sem pecado. (NVI)

(Hebreus  7:26-27)  É  de  um  sumo  sacerdote  como este  que  precisávamos:  santo,
inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos
outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia,
primeiro por seus próprios pecados e, depois, pelos pecados do povo. E ele fez isso de
uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. (NVI)

2.6.2.2 Fidelidade perfeita

A fidelidade perfeita se refere à confiabilidade e confiabilidade perfeitas de Deus.

(1Coríntios 1:9)  Fiel  é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor. (NVI)

(Hebreus  10:23)  Apeguemo-nos  com  firmeza  à  esperança  que  professamos,  pois
aquele que prometeu é fiel. (NVI)

Veja o mnemônico “PERFECT” sob a fidelidade de Deus

Jesus é fiel

(Apocalipse 3:14) Ao anjo da igreja em Laodicéia escreva: Estas são as palavras do
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. (NVI)

(Apocalipse 19:11) Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro
se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. (NVI)

2.6.2.3 Justiça perfeita

Justiça é a justiça de Deus contra o pecado - a fim de trazer conformidade ao padrão correto.

(João 17:25)  "Pai  justo,  embora o mundo não te  conheça,  eu te  conheço,  e  estes
sabem que me enviaste. (NVI)

(Neemias 9:33) Em tudo o que nos aconteceu foste justo; agiste com lealdade mesmo
quando fomos infiéis. (NVI)

Veja o mnemônico “RIGHTEOUS” sob a justiça de Deus

Jesus é justo

(1 João 2:1) Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se,
porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.  (NVI)
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(2 Timóteo 4:8) Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz,
me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua
vinda. (NVI)

2.6.2.4 Sabedoria perfeita

A Sabedoria perfeita de Deus vista em:

2.6.2.4.1 Suas obras

(Provérbios 3:19)  Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu
entendimento fixou no lugar os céus; (NVI)

(Salmos  104:24)  Quantas  são  as  tuas  obras,  Senhor!  Fizeste  todas  elas  com
sabedoria! A terra está cheia de seres que criaste.(NVI)

2.6.2.4.2 Seus caminhos

(Romanos  11:33)  Ó profundidade  da riqueza da sabedoria e  do  conhecimento  de
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! (NVI)

2.6.2.4.3 Suas palavras

(2 Timóteo 3:15)  Porque desde criança você conhece as sagradas letras,  que são
capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. (NVI)

(Provérbios  2:1-2)  Meu  filho,  se  você  aceitar  as  minhas  palavras  e  guardar  no
coração os meus mandamentos; se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para
o discernimento; (NVI)

(Provérbios  4:20-22)  Meu filho,  escute  o  que  lhe  digo;  preste  atenção às  minhas
palavras.  Nunca  as  perca  de  vista;  guarde-as  no  fundo  do  coração,
pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. (NVI) 

Veja também Provérbios 7:2-4

Jesus é a Sabedoria

(Colossenses 2:2-3)  Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações,
estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de
conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. (NVI)

(Provérbios 8:11-13)  pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis; nada do que
vocês possam desejar compara-se a ela. "Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e
tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal; odeio o
orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. (NKJ)

(Provérbios 8:22)  "O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das
suas obras mais antigas; (NVI)
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2.6.2.5 Perfeito no Amor

(1 João 4:8) Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. (NVI)

(2 Coríntios 13:11)  Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês! Procurem aperfeiçoar-
se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de
amor e paz estará com vocês. (NVI)

Veja o mnemônico “AGAPE” sob o amor de Deus

Jesus é Amor

(Romanos  8:35-39)  Quem  nos  separará  do  amor  de  Cristo?  Será  tribulação,  ou
angústia,  ou  perseguição,  ou  fome,  ou  nudez,  ou  perigo,  ou  espada?  Como  está
escrito: "Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como
ovelhas  destinadas  ao  matadouro".  Mas,  em  todas  estas  coisas  somos  mais  que
vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte
nem vida, nem anjos nem demônios,  nem o presente nem o futuro,  nem quaisquer
poderes, nem altura nem profundidade,  nem qualquer outra coisa na criação será
capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (NVI)

(Efésios 3:19) e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que
vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. (NVI)

2.6.2.6 Verdade perfeita

2.6.2.6.1 Deus é a Verdade

(Romanos 3:4a) De maneira nenhuma! Seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso
...(NVI)

(Isaías 65:16a) Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade;
quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade... (NVI)

Veja também Jeremias10:10

2.6.2.6.2 O Pai é a Verdade

(João 7:28) Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: "Sim, vocês me
conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que
me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, (NVI)

Veja também João 17:3

2.6.2.6.3 O Espírito é a Verdade

(João 14:16-17a)  E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar
com vocês para sempre, o Espírito da verdade (NVI)
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2.6.2.6.4 Jesus é a Verdade

(João 14:6) Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, a não ser por mim. (NVI)

Veja também 1 João 5:20

A Verdade Perfeita é vista em:

[A] Palavra de Deus

(Salmos  12:6)  As  palavras  do  Senhor  são puras,  são  como prata  purificada  num
forno, sete vezes refinada. (NVI)

1 Discurso

(Números 23:19) Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se
arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de cumprir? (NVI)

Veja também Isaías 45:19

2 Palavra de Deus

(João 17:17) Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. (NVI)

3 Promessas 

(Romanos  15:8)  Pois  eu  lhes  digo  que  Cristo  se  tornou  servo  dos  que  são  da
circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos
patriarcas, (NVI)

(Tito 1:2) fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual
o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. (NVI)

[B] Caminhos de Deus

(Apocalipse  15:3)  e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. (NVI)

Veja também Salmos 86:11

Jesus é a Verdade

(João 14:6) Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, a não ser por mim. (NVI)

(1 João 5:20)  Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento,
para que conheçamos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o
Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
(NVI)
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2.7 Outras evidências de Sua Natureza Divina

     • PRECISÃO DE SUAS PROFECIAS
     • TESTEMUNHOS
     • GOVERNO
     • IGUALDADE COM O PAI

2.7.1 Precisão de Suas profecias

2.7.1.1 Sofrimento

PROFECIA

(Marcos 8:31)  Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do
homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes
dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse.
(NVI)

(Lucas 12:50) Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que
ele se realize! (NVI) 

CUMPRIMENTO

2.7.1.1.1 Zombado

(Mateus 27: 39) Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça (NVI)

2.7.1.1.2 Espancado

(Mateus  27:26)  Então  Pilatos  soltou-lhes  Barrabás,  mandou  açoitar  Jesus  e  o
entregou para ser crucificado. (NVI)

2.7.1.1.3 Cuspido

(Mateus 27:30)  Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça.
(NVI)

2.7.1.1.4. Deram vinagre para beber

(Lucas 23:36) Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe
vinagre, (NVI)

2.7.1.2 Crucificação

PROFECIA

(Mateus  26:2)  "Como vocês  sabem, estamos a dois  dias  da Páscoa,  e o Filho do
homem será entregue para ser crucificado". (NVI)
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(João 3:14) "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o
Filho do Homem seja levantado", (NVI)

CUMPRIMENTO

(Mateus 27:35) Então eles O crucificaram e dividiram Suas vestes, lançando sortes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: “Eles repartiram as Minhas vestes
entre si, e pelas Minhas vestes lançaram sortes”. (JFA)
(Marcos 15:24) E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber
com o que cada um iria ficar. (NVI)

2.7.1.3 Ressurreição

PROFECIA

(Marcos 8:31)  Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do
homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes
dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse.
(NVI)

(Lucas 9:22) E disse: "É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja
rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei,
seja morto e ressuscite no terceiro dia". (NVI)

(João 2:19-21) Jesus lhes respondeu: "Destruam este templo, e eu o levantarei em três
dias".  Os  judeus  responderam:  "Este  templo  levou quarenta  e  seis  anos  para  ser
edificado, e o senhor vai levantá-lo em três dias? " Mas o templo do qual ele falava
era o seu corpo. (NVI)

CUMPRIMENTO

(Mateus 28:5-7)  O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo! Sei que vocês estão
procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito.
Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ‘Ele
ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o
verão’. Notem que eu já os avisei". (NVI)

(Atos 1:3)  Depois do seu sofrimento,  Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas
provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta
dias falando-lhes acerca do Reino de Deus. (NVI)

2.7.1.4 Partida

PROFECIA

(João 14:28)  "Vocês  me ouviram dizer:  Vou,  mas  volto  para  vocês.  Se  vocês  me
amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
(NVI)
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(João  16:5)  "Agora  que  vou  para  aquele  que  me  enviou,  nenhum  de  vocês  me
pergunta: ‘Para onde vais?’ (NVI)

CUMPRIMENTO

(Lucas 24:51) Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. (NVI)

(Atos 1:9) Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem
o encobriu da vista deles. (NVI)

2.7.1.5 Destruição do templo

PROFECIA

(Mateus 24:2) "Vocês estão vendo tudo isto? ", perguntou ele. "Eu lhes garanto que
não ficará aqui pedra sobre pedra; serão todas derrubadas". (NVI)

CUMPRIMENTO

Em 70 DC, o general romano Tito capturou a cidade e destruiu as muralhas de Jerusalém e o
templo.

2.7.1.6 Batismo no Espírito Santo

PROFECIA

(Atos 1: 8) Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra". (NVI)

CUMPRIMENTO

Vemos o cumprimento disso em Atos 2.

2.7.2 Testemunhos

2.7.2.1 Apóstolos

    • PEDRO

(Mateus 16:16) Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". (NVI)

 
    • JOÃO

(João 1:1) No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus.
(NVI)

(João 5:18) Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente
estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu
próprio Pai, igualando-se a Deus. (NVI)
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    • PAULO

(Colossenses  2:9)   Pois  em  Cristo  habita  corporalmente  toda  a  plenitude  da
divindade, (NVI)

(1 Timóteo 3:16)  Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade: Deus foi
manifestado em corpo, justificado no Espírito,  visto  pelos anjos,  pregado entre as
nações, crido no mundo, recebido na glória. (NVI)

(Filipenses 2:6) que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era
algo a que devia apegar-se; (NVI)

(2 Coríntios 4:4) O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não
vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. (NVI)

(Colossenses  1:15)  Ele  é  a  imagem  do  Deus  invisível,  o  primogênito  de  toda  a
criação. (NVI)

(Hebreus 1:3) O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu
ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a
purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas, (NVI)

2.7.2.2 Espíritos malignos

(Mateus 8:29) Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui
para nos atormentar antes do devido tempo? " (NVI)

(Marcos 1:24) "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei
quem tu és: o Santo de Deus! " (NVI)

(Marcos 3:11) Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e
gritavam: "Tu és o Filho de Deus". (NVI)

(Lucas 4:41) Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho
de Deus! " Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que
ele era o Cristo.  (NVI)

2.7.2.3 Pai

(Mateus 3:17) Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem
me agrado". (NVI)
(Mateus  17:5  )Enquanto  ele  ainda  estava  falando,  uma  nuvem  resplandecente  os
envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia: "Este é o meu Filho amado em quem me
agrado. Ouçam-no! " (NVI)

2.7.2.4 O próprio Jesus

JESUS REIVINDICA SER DEUS

(João 10:30) Eu e o Pai somos um". (NVI)
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(João  5:18-19)  Por  essa  razão,  os  judeus  mais  ainda  queriam matá-lo,  pois  não
somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus
era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: "Eu lhes digo
verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo; só pode fazer o que vê
o Pai fazer, porque o que o Pai faz o Filho também faz. (NVI)

(João 12:44-45) Então Jesus disse em alta voz: "Quem crê em mim, não crê apenas
em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. (NVI)
(João  13:20)  Eu  lhes  garanto:  Quem  receber  aquele  que  eu  enviar,  estará  me
recebendo; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou". (NVI)

(João 14:1) "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também
em mim. (NVI)

(Apocalipse 1:8) "Eu sou o Alfa e o Ômega", diz o Senhor Deus, "o que é, o que era e
o que há de vir, o Todo-poderoso". (NVI)

2.7.2.5 Inimigos

- O centurião romano em Mateus 27:54 mencionou: "Verdadeiramente este era o Filho de
Deus!"
- Pilatos em João 19:4 disse: "não acho nele motivo algum de acusação"
- A esposa de Pilatos em Mateus 27:19, o chamou de "justo"
- Judas em Mateus 27:4, o chama de "sangue inocente"

2.7.2.6 Testemunho de um diácono

(Atos 7:59) Enquanto apedrejavam Estêvão, este orava: "Senhor Jesus, recebe o meu
espírito".  (NVI)

- observe as palavras de Eclesiastes 12:7b, "... e o espírito volte a Deus, que o deu.".

2.7.2.7 Testemunho de um eunuco 

(Atos 8:37) Disse Filipe: "Você pode, se crê de todo o coração". O eunuco respondeu:
"Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus". (NVI)

2.7.2.8 Testemunho de santos do antigo testamento

(Isaías 9:6)  Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está
sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,
Pai Eterno, Príncipe da Paz. (NVI)

Davi diz no Salmo 45: 6-7  O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre; cetro de justiça
é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade; por isso Deus, o teu Deus,
escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com óleo de alegria. (NVI)
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2.7.3 Governo de Jesus

(Filipenses  2:10-11)  Quero  conhecer  a  Cristo,  ao  poder  da  sua ressurreição  e  à
participação  em  seus  sofrimentos,  tornando-me  como ele  em  sua  morte  para,  de
alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. (NVI)

(Marcos  16:17-18)  Estes  sinais  acompanharão  os  que  crerem:  em  meu  nome
expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem
algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes,
e estes ficarão curados". (NVI)

SEU GOVERNO É ESTENDIDO SOBRE

2.7.3.1 Demônios

(Marcos 1:24-25) "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
Sei quem tu és: o Santo de Deus! " "Cale-se e saia dele! ", repreendeu-o Jesus. (NVI)

Em Marcos 5: 1-13, vemos o poder de Jesus sobre o demoníaco de Gadara.

2.7.3.2 Doença

Curando a mulher com fluxo de sangue (Marcos 5: 24-34).
Curando o cego Bartimeu (Marcos 10: 46-52).

2.7.3.3 Morte

Ressuscitando a filha de Jairo dos mortos (Mat.5: 35-43).
Ressuscitando do filho da viúva (Lucas 7).

2.7.3.4 Natureza

(Mateus 8:27) Os homens ficaram perplexos e perguntaram: "Quem é este que até os
ventos e o mar lhe obedecem? " (NVI)

2.7.3.5 Anjos

(1 Pedro 3:22) que subiu ao céu e está à direita de Deus; a ele estão sujeitos anjos,
autoridades e poderes. (NVI)

2.7.3.6 Igreja

(Efésios 1:22) Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como
cabeça de todas as coisas para a igreja, (NVI)

2.7.3.7 Universo

(Zacarias 9:10c) `... e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da
terra. ' (NVI)
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(Mateus  28:18)  Então,  Jesus  aproximou-se  deles  e  disse:  "Foi-me  dada  toda  a
autoridade no céu e na terra. (NVI)

2.7.4 Igualdade com o Pai 

ELE É A MESMA SUBSTÂNCIA/ESSÊNCIA DO PAI.

(Hebreus 1:3a) O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu
ser … (NVI)

(Colossenses 1:15a) Ele é a imagem do Deus invisível,… (NVI)
(2 Coríntios 4:4b) ...para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é
a imagem de Deus. (NVI)

(Filipenses 2:6a) que, embora sendo Deus,… (NVI)

(Colossenses 2:9) Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
(NVI)

(João 5:18b) ...mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai,
igualando-se a Deus. (NVI)

[JESUS É A MESMA SUBSTÂNCIA DO PAI]

SUA IGUALDADE É VISTA EM SEMELHANÇA DE:

     1. TAREFAS / AÇÕES
     2. ADORAÇÃO
     3. TÍTULOS
     4. QUALIDADES OU NATUREZA (MORAIS E ESSENCIAIS)
     5. POSIÇÃO NO TRONO

2.7.4.1 Feitos únicos semelhantes

2.7.4.1.1 Perdão

◦ JEOVÁ
        

(Jeremias 31:34b) Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos
seus pecados" (NVI)

◦ JESUS
        

(Lucas 5:20b) Homem, os seus pecados estão perdoados". (NVI)

2.7.4.1.2 Criação

◦ JEOVÁ

(Gênesis 1:1) No princípio Deus criou os céus e a terra. (NVI)
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◦ JESUS

(Hebreus 1:10)  E também diz:  "No princípio,  Senhor,  firmaste os fundamentos da
terra, e os céus são obras das tuas mãos. (NVI)

(Colossenses 1:16)  pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as
coisas foram criadas por ele e para ele. (NVI)

2.7.4.1.3 Julgamento

◦ JEOVÁ

(Salmos 96:13) cantem diante do Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra; julgará
o mundo com justiça e os povos, com a sua fidelidade! (NVI)

◦ JESUS
          

(João 5:22) Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho,
(NVI)

2.7.4.1.4 Habitação nos cristãos

◦ JEOVÁ

(2 Coríntios 6:16)  Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos
santuário do Deus vivo. Como disse Deus: "Habitarei com eles e entre eles andarei;
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo". (NVI)

◦ JESUS

(Colossenses  1:27)  A  eles  quis  Deus  dar  a  conhecer  entre  os  gentios  a  gloriosa
riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. (NVI)

(Gálatas  2:20)  Fui  crucificado  com Cristo.  Assim,  já  não sou eu quem vive,  mas
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. (NVI)

2.7.4.2 Adoração semelhante

2.7.4.2.1 Dobrar de joelhos

◦ JEOVÁ

(Isaías 45:22-23) "Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra;
pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca
pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada: Diante de mim
todo joelho se dobrará; junto a mim toda língua jurará. (NVI)

◦ JESUS

26



(Filipenses 2:9-11) Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na
terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a
glória de Deus Pai. (NVI)

2.7.4.2.2 Adoração

◦ JEOVÁ
          

(Apocalipse 4:11) "Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o
poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas".
(NVI)

◦ JESUS

(Apocalipse 5:12-13) e cantavam em alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor! " Depois ouvi todas
as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles
há, que diziam: "Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a
honra, a glória e o poder, para todo o sempre! " (NVI)

2.7.4.2.3 Serviço

◦ JEOVÁ

(Josué  24:24)  E  o  povo  disse  a  Josué:  "Serviremos  ao Senhor  nosso  Deus  e  lhe
obedeceremos". (NVI)

◦ JESUS

(Colossenses 3:24b) É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. (NVI)

2.7.4.2.4 Prostração

◦ JEOVÁ

(Gênesis 17:3) Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: (NVI)

(Deuteronômio 9:18)  Depois prostrei-me perante o Senhor outros quarenta dias e
quarenta noites; não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês
tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. (NVI)

◦ JESUS

(Apocalipse 1:17) Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua
mão direita sobre mim e disse: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. (NVI)

(Apocalipse 5:8)  Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos; (NVI)
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2.7.4.2.5 Oração

◦ JEOVÁ

(Salmos 65:2) Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. (NVI)

◦ JESUS

(João 14:14) O que vocês pedirem em meu nome, eu farei". (NVI)

(1 Coríntios 1:2)  à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo
Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte,
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: (NVI)

2.7.4.2.6 Confissão

◦ JEOVÁ

(1 Reis 8:33) "Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado
contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste
templo, (NVI)

◦ JESUS

(Romanos 10:9) Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. (NVI)

2.7.4.2.7 Ação de graças

◦ JEOVÁ

(Neemias 12:46) Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asafe, havia dirigentes
dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. (NVI)

(Salmos 50:14)  Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos
para com o Altíssimo, (NVI)

◦ JESUS

(1 Timóteo 1:12)  Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me
considerou fiel, designando-me para o ministério, (NVI)

2.7.4.2.8 Adoração angelical

◦ JEOVÁ

(Neemias 9:6c)  Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram.
(NVI)
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◦ JESUS

(Hebreus 1:6b) Todos os anjos de Deus o adorem". (NVI)

2.7.4.3 Títulos semelhantes

2.7.4.3.1 Alfa e Ômega

◦ JEOVÁ

(Apocalipse 21:6a) Eu sou o Alfa e Ômega. (NVI)

◦ JESUS

Apocalipse 22:13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o
Fim. (NVI)

2.7.4.3.2 Princípio e Fim

◦ JEOVÁ

(Apocalipse 21:6) o Princípio e o Fim (NVI)

 ◦ JESUS

(Apocalipse 22:13) o Princípio e o Fim (NVI)

2.7.4.3.3 Primeiro e Último

◦ JEOVÁ

(Isaías 44:6b) Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus (NVI)

◦ JESUS

(Apocalipse 1:17b) Eu sou o primeiro e o último. (NVI)

(Apocalipse 22:13) Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o
Fim. (NVI)

2.7.4.3.4 Todo Poderoso

◦ JEOVÁ

(Gênesis 17:1b) Eu sou o Deus Todo-Poderoso. (NVI)

◦ JESUS

(Apocalipse 1:8b) …O Todo-Poderoso (NVI)
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2.7.4.3.5 Eu Sou

◦ JEOVÁ

(Êxodo 3:14a) Sou o que sou.(NVI)

◦ JESUS

(João 8:58) Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou! "
(NVI)

2.7.4.3.6 Deus Poderoso 

◦ JEOVÁ:

(Isaías 10:21) O remanescente retornará até mesmo o remanescente de Jacó, ao Deus
Todo-Poderoso. (NVI)

◦ JESUS

(Isaías 9:6) O Deus Poderoso. (NVI)

2.7.4.3.7 Rei dos Reis

◦ JEOVÁ

(1 Timóteo 6: 15b) O Rei dos reis; e Senhor dos senhores. (NVI)

◦ JESUS

(Apocalipse  19:13-16) ...  Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. (NVI)

2.7.4.3.7 Pastor

◦ JEOVÁ:

(Ezequiel  34:12)  Assim  como  o  pastor  busca  as  ovelhas  dispersas  quando  está
cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de
todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. (NVI)

◦ JESUS

(João 10:14) "Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem;
(NVI)

2.7.4.4 Qualidades semelhantes (Morais e essenciais)
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2.7.4.4.1 Onipresente 

◦ JEOVÁ
(Jeremias  23:24)  Poderá  alguém  esconder-se  sem  que  eu  o  veja?  ",  pergunta  o
Senhor. "Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? ", pergunta o Senhor. (NVI)

◦ JESUS

(Mateus 18:20) Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio
deles". (NVI)

2.7.4.3.2 Onipotente

◦ JEOVÁ:

(Apocalipse 19:6c)  Aleluia!  pois reina o Senhor,  o  nosso Deus,  o  Todo-poderoso.
(NVI)

 ◦ JESUS

(Mateus 28:18b) Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. (NVI)

2.7.4.3.3 Onisciente

◦ JEOVÁ

(Hebreus 4:13)  Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está
descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
(NVI)

◦ JESUS

(Colossenses  2:3)  Nele  estão  escondidos  todos  os  tesouros  da  sabedoria  e  do
conhecimento. (NVI)

2.7.4.3.4 Imutável

◦ JEOVÁ

(Malaquias 3:6) ""De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de
Jacó, não foram destruídos. (NVI)

◦ JESUS

(Hebreus 13:8) Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. (NVI)
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2.7.4.3.5 Justo

◦ JEOVÁ

(Salmos 7:9) Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos
ímpios e ao justo dá segurança. (NVI)

(Salmos 116:5) O Senhor é misericordioso e justo; o nosso Deus é compassivo. (NVI)

◦ JESUS

(1 João 2:1) Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se,
porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. (NVI)

(2 Timóteo 4:8) Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz,
me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua
vinda. (NVI)

2.7.5 Jesus é revelado como Deus

2.7.5.1 Apocalipse 1:8 - Eu sou ...... o Todo-Poderoso. (NVI)

2.7.5.2 Existe apenas um trono no céu.

Apocalipse 22:1 - .... fluía do trono de Deus e do Cordeiro,
Apocalipse 22:3 - .... O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, ..…

N.B .: DEUS E O CORDEIRO SENTADOS NO TRONO

LEMBRE-SE DE JOÃO 10:30, JESUS DISSE "EU E O PAI SOMOS UM".
ISTO É VISTO CLARAMENTE NO LIVRO DA REVELAÇÃO.

Apocalipse 4:2 - ... e nele estava assentado alguém.

PAI  E  CORDEIRO  TRATADOS  UNIDOS  ATRAVÉS  DO  USO  DE  PRONOMES
SINGULARES NAS SEGUINTES ESCRITURAS:

(Apocalipse  22:3-4)  Já  não  haverá  maldição  nenhuma.  O  trono  de  Deus  e  do
Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu
nome estará em suas testas. (NVI)

PORTANTO, O PAI E O CORDEIRO NÃO SÃO DEUSES SEPARADOS, MAS UM
DEUS.
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3 A dupla natureza de Jesus Cristo

O seguinte credo foi formulado pelo Concílio de Calcedônia em 451 DC e é considerado
o mais preciso no que diz respeito à pessoa de Cristo.

Conselho de Calcedônia (451 DC)

Portanto, seguindo os santos padres, todos nós, de comum acordo, ensinamos os homens a
reconhecer um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo completo em
Divindade  e  completo  na  humanidade,  verdadeiramente  Deus  e  verdadeiramente  homem,
consistindo também de uma alma racional e corpo; de uma substância com o Pai no que diz
respeito à sua divindade, e ao mesmo tempo de uma substância conosco no que diz respeito à
sua masculinidade; como nós em todos os aspectos, à parte do pecado; no que diz respeito à
sua  divindade,  gerado  do  Pai  antes  dos  séculos,  mas  ainda  no  que  diz  respeito  à  sua
masculinidade,  gerado,  para nós homens e  para a  nossa salvação,  de Maria,  a  Virgem, a
portadora de Deus; um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito,  reconhecido em duas
naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação; a distinção das naturezas
não sendo de forma alguma anulada pela união, mas antes as características de cada natureza
sendo preservadas e reunidas para formar uma pessoa e subsistência, não como separadas ou
separadas  em duas  pessoas,  mas um e o mesmo Filho e  Único-  Deus gerado,  a  Palavra,
Senhor  Jesus  Cristo;  assim como os  profetas  desde  os  tempos  antigos  falaram dele,  e  o
próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais foi transmitido a nós.

Citado de CRTA - CENTER FOR REFORMED THEOLOGY AND APOLOGETICS
(ARTIGO DA INTERNET)

3.1 A natureza da encarnação

Mnemônico “DUAL”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.

D - DISTINÇÃO DA NATUREZA HUMANA E DIVINA
U - UNIÃO DA NATUREZA HUMANA E DIVINA
A - ASSUNÇÃO DE NATUREZA HUMANA
L - FALTA DE CONFLITO NA DUALIDADE.

Amplificação: 

3.1.1 D – Distinção da natureza humana e divina

Jesus Cristo é totalmente Deus - refira-se à divindade de Cristo.
Jesus Cristo é totalmente humano - refira-se à humanidade de Cristo. A Escritura atesta Sua
humanidade sem pecado.
As duas naturezas são distintas.

HÁ MUITAS ESCRITURAS QUE PROVAM A DUPLA NATUREZA DE CRISTO.
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NATUREZA HUMANA NATUREZA DIVINA

1
.

Nasceu em Belém

(Mateus 2:1) Depois que Jesus nasceu
em Belém da Judéia, nos dias do rei
Herodes,  magos  vindos  do  Oriente
chegaram a Jerusalém

Antes que Abraão existisse, Eu sou

(João 8:58) Respondeu Jesus: "Eu lhes
afirmo que antes de Abraão nascer, Eu
Sou! "

2
.

Teve sede

(João 19:28)  Mais  tarde,  sabendo
então que tudo estava concluído, para
que  a  Escritura  se  cumprisse,  Jesus
disse: "Tenho sede".

Se alguém tem sede, venha a mim e
beba

(João 7:37)  No  último  e  mais
importante dia da festa, Jesus levantou-
se e disse em alta voz: "Se alguém tem
sede, venha a mim e beba.

3
. 

Teve fome

(Lucas 4:2) … durante quarenta dias,
foi  tentado  pelo  diabo.  Não  comeu
nada  durante  esses  dias  e,  ao  fim
deles, teve fome.

Alimentou uma multidão

(João 6:5-11)  Levantando  os  olhos  e
vendo  uma  grande  multidão  que  se
aproximava,  Jesus  disse  a  Filipe:
"Onde  compraremos  pão  para  esse
povo  comer?  "Fez  essa  pergunta
apenas  para  pô-lo  à  prova,  pois  já
tinha em mente o que  ia  fazer.  Filipe
lhe respondeu: "Duzentos denários não
comprariam  pão  suficiente  para  que
cada um recebesse um pedaço! "Outro
discípulo,  André,  irmão  de  Simão
Pedro, tomou a palavra: "Aqui está um
rapaz com cinco pães de cevada e dois
peixinhos, mas o que é isto para tanta
gente? " Disse Jesus: "Mandem o povo
assentar-se".  Havia  muita  grama
naquele  lugar,  e  todos se assentaram.
Eram cerca de cinco mil homens. Então
Jesus tomou os pães,  deu graças e os
repartiu  entre  os  que  estavam
assentados, tanto quanto queriam; e fez
o mesmo com os peixes.

Eu sou o pão da vida

(João 6:35)  Então Jesus declarou: "Eu
sou o pão da vida.  Aquele que vem a
mim nunca terá fome; aquele  que crê
em mim nunca terá sede.
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4
.

Obedeceu aos mandamentos do Pai

(João 4:34) Disse Jesus: "A minha 
comida é fazer a vontade daquele que 
me enviou e concluir a sua obra.

Deu um novo mandamento

(João 13:34)  "Um  novo  mandamento
lhes  dou:  Amem-se  uns  aos  outros.
Como eu os amei, vocês devem amar-se
uns aos outros.

5
.

Foi batizado

(Mateus  3:16)  Assim  que  Jesus  foi
batizado,  saiu  da  água.  Naquele
momento os céus se abriram, e ele viu
o  Espírito  de  Deus  descendo  como
pomba e pousando sobre ele.

Comissionou o Batismo

(Mateus 28:19)  Portanto, vão e façam
discípulos  de  todas  as  nações,
batizando-os  em  nome  do  Pai  e  do
Filho e do Espírito Santo,

6
.

Recebeu o Espírito Santo

(Mateus 3:16)   Assim  que  Jesus  foi
batizado,  saiu  da  água.  Naquele
momento os céus se abriram, e ele viu
o  Espírito  de  Deus  descendo  como
pomba e pousando sobre ele.

Deu o Espírito Santo

(João 20:22)  E com isso, soprou sobre
eles  e  disse:  "Recebam  o  Espírito
Santo.

7
.

Orou

(Lucas 22:41-42)  Ele se afastou deles
a uma pequena distância, ajoelhou-se
e  começou  a  orar:  "Pai,  se  queres,
afasta  de  mim  este  cálice;  contudo,
não seja feita a minha vontade, mas a
tua".

Responde as orações

(João 14:14)  O que vocês pedirem em
meu nome, eu farei".

8
.

Morreu

(João 19:30)  Tendo-o provado, Jesus
disse: "Está consumado! " Com isso,
curvou a cabeça e entregou o espírito.

Ressuscitou dos mortos

(João 10:18) Ninguém a tira de mim, 
mas eu a dou por minha espontânea 
vontade. Tenho autoridade para dá-la 
e para retomá-la. Esta ordem recebi de
meu Pai".

HENRY THIESSEN - AULAS DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA:

NATUREZA HUMANA NATUREZA DIVINA

1
.

Inteligência finita que aumentou Inteligência infinita

2
.

Vontade finita Vontade infinita que era onipotente

3
.

Consciência humana - consciente de
sua unidade com o homem.

Consciência  divina  -  consciente  de
sua unidade com o pai.
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3.1.2 U – União da natureza humana e divina

Essa união é chamada de UNIÃO HIPOSTÁTICA - termo técnico usado para afirmar que as
duas naturezas estão unidas em uma pessoa. Natureza se refere a atributos.
As duas naturezas existem em uma pessoa, cada uma em sua própria identidade. Jesus Cristo
é uma pessoa de natureza divina e humana.
As duas naturezas são inseparáveis.
Deus se tornou homem - não o homem se tornou Deus.
É uma união de 2 naturezas, não de 2 pessoas.

KEVIN J. CONNER - FUNDAMENTOS DA DOUTRINA CRISTÃ:

O união não é comparável a:

1. Casamento - embora o casamento seja uma união, ainda existem duas pessoas distintas.
2. União de Cristo e o crente - a distinção entre 2 pessoas é mantida.
3. Uma personalidade dupla. Ele era uma pessoa com duas naturezas.
4. Um homem sendo cheio de Deus - Jesus não era meramente um homem cheio de Deus -
Ele era o Deus que se fez homem.
5. Uma união para formar uma terceira natureza.
6. Meio - Deus e meio - Homem
7. Deus sendo convertido ao homem ou o homem sendo convertido a Deus.

Por causa da união, a humanidade de Cristo está presente com Sua divindade em todos os
lugares.

Objetivo da união

• Isso o torna o mediador perfeito entre Deus e o homem - porque ele é Deus - homem.
•  Robert  Clarke  -  Em  sua  divindade  ele  é  o  ofertante,  a  oferta e  o  sacerdote.  Em  Sua
humanidade, Ele oferece, sacrifício e dádiva.

(Efésios 5:2) e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. (NVI)

(Efésios 5:25)  Maridos,  amem suas mulheres,  assim como Cristo amou a igreja e
entregou-se a si mesmo por ela (NVI)

(Hebreus 8:3)  Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos,
(NVI)

Na Antiga Aliança, o ofertante e a oferta eram separados. Ambos são um em Cristo - isso foi
necessário para a expiação - a natureza divina ofereceu a natureza humana sem pecado na
cruz pelo pecado, reconciliando o homem com Deus.

3.1.3 A – Assunção de natureza humana

Cristo não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele assumiu a humanidade. Isso
significa que Ele adicionou uma natureza humana à Sua natureza divina. Ele é uma pessoa
divina com uma natureza humana. A lugar de Sua personalidade está no divino.
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3.1.4 L – Falta de conflito na dualidade

Jesus não teve uma personalidade dividida.
Não havia conflito entre a natureza divina e a humana.
Às  vezes  ele  operava  a  partir  da  autoconsciência  humana,  outras  vezes  a  partir  de  Sua
autoconsciência divina - os dois nunca estiveram em conflito. (HENRY THIESSEN)
Ele se submeteu total e completamente à vontade do Pai - provando que não havia conflito.
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4 O objetivo da encarnação

Mnemônico “INCARNATE”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.

I - INICIAÇÃO DE UMA NOVA ALIANÇA
N - NOTIFICAÇÃO
C - CONFIRMAÇÃO DAS PROMESSAS DE SALVAÇÃO AOS PATRIARCAS.
A - REALIZAÇÃO (CUMPRIMENTO)
R - REVELAÇÃO
N - NEGAÇÃO (TORNA INEFICIENTE)
A - EXPIAÇÃO
T - TEANTROPIA
E – EXEMPLIFICAÇÃO

Amplificação:

4.1 I – Iniciação de uma nova aliança

(Jeremias 31:31-34) "Estão chegando os dias", declara o Senhor, "quando farei uma
nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá". "Não será
como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-
los do Egito; porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles",
diz o Senhor. "Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles
dias", declara o Senhor: "Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus
corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu
próximo nem ao seu irmão,  dizendo: ‘Conheça ao Senhor’,  porque todos eles  me
conhecerão, desde o menor até o maior", diz o Senhor. "Porque eu lhes perdoarei a
maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. " (NVI)

Cristo veio para iniciar a Nova Aliança profetizada por Jeremias. Por Sua morte, as bênçãos
da Nova Aliança entraram em vigor.

(Mateus 26:26-28)  Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o
deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem e comam; isto é o meu corpo". Em seguida
tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos
vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para
perdão de pecados. (NVI)

(Hebreus 8:12-13) Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos
seus pecados". Chamando "nova" esta aliança, ele tornou antiquada a primeira; e o
que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. (NVI)

4.2 N - Notificação

PARA NOTIFICAR SEU SEGUNDO ADVENTO

(Hebreus 9:28) assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para
tirar os pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas
para trazer salvação aos que o aguardam. (NVI)
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A primeira vinda iniciou o plano de redenção.
Benefícios da primeira vinda:

• Libertação da culpa e penalidade do pecado.
• Libertação do poder do pecado por meio de Sua intercessão atual por nós e ao nos

rendermos ao Espírito Santo.
A segunda vinda é a consumação do plano de redenção.
Benefícios:

• Libertação da presença do pecado.
 • Imortalidade do corpo.
A segunda vinda consuma o que foi iniciado pela primeira vinda.
A segunda vinda é nossa bendita esperança.

4.3 C - Confirmação de promessas feitas aos patriarcas

(Gênesis 3:15)  Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o
descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar". (NVI)

(Gênesis 22:18) e, por meio dela, todos povos da terra serão abençoados, porque você
me obedeceu". (NVI)

(Romanos 15:8-12)  Pois  eu lhes  digo que Cristo se  tornou servo dos  que são da
circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos
patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como
está  escrito:  "Por  isso,  eu  te  louvarei  entre  os  gentios;  Cantarei  louvores  ao  teu
nome".  E também diz:  "Cantem de alegria,  ó gentios,  com o povo dele".  E mais:
"Louvem o Senhor, todos vocês, gentios; cantem louvores a ele todos os povos". E
Isaías também diz:  "Brotará a raiz de Jessé,  aquele que se levantará para reinar
sobre os gentios; estes colocarão nele a sua esperança". (NVI)

(Isaías 7:14) Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e
dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. (NVI)

Cristo veio para cumprir as promessas feitas aos patriarcas.

(João 3:16) "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para
que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (NVI)

4.4 A - Realização (Cumprimento)

4.4.1 Para cumprir a lei, salmos e os profetas

(Mateus 5:17-18) "Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir,
mas cumprir. Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma
desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. (NVI)

(Lucas  24:27)  E  começando  por  Moisés  e  todos  os  profetas,  explicou-lhes  o  que
constava a respeito dele em todas as Escrituras. (NVI)

(Hebreus 10:5-8)  Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: "Sacrifício e oferta
não quiseste, mas um corpo me preparaste; de holocaustos e ofertas pelo pecado não
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te agradaste". Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito; vim
para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: "Sacrifícios, ofertas, holocaustos
e ofertas pelo pecado não quiseste,  nem deles te agradaste" (os quais eram feitos
conforme a Lei). (NVI)

4.4.2 Para preencher os ofícios do antigo testamento

4.4.2.1 Rei

(Lucas 1:32-33) Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus
lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu
Reino jamais terá fim". (NVI)

Deus prometeu a Davi que ele teria um filho que governaria para sempre.

(Salmos 2:6-12)  "Eu mesmo estabeleci  o  meu rei  em Sião,  no meu santo monte".
Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: "Tu és meu filho; eu hoje te gerei.
Pede-me,  e  te  darei  as  nações  como  herança  e  os  confins  da  terra  como  tua
propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso
de barro". Por isso, ó reis, sejam prudentes; aceitem a advertência, autoridades da
terra. Adorem ao Senhor com temor; exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele
não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua
ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam! (NVI)

(Apocalipse 15:3)  e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. (NVI)

(Apocalipse 19:16)  Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI DOS
REIS E SENHOR DOS SENHORES. (NVI)

4.4.2.2 Profeta

(Hebreus 1:1-2)  Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos
nossos antepassados por meio dos profetas,  mas  nestes últimos dias falou-nos por
meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o
universo. (NVI)
(Atos 2:22-23)  "Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por
Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre
vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue
por propósito  determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês,  com a ajuda de
homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. (NVI)

4.4.2.3 Sacerdote

(Zacarias 6:12-13)  Diga-lhe  que  assim  diz  o  Senhor  dos  Exércitos:  ‘Aqui  está  o
homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor.
Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu
trono para governar. E ele será sacerdote no trono. E haverá harmonia entre os dois’.
(NVI)
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(Hebreus  1:9)  Amas a justiça  e  odeias  a iniquidade;  por  isso,  Deus,  o  teu  Deus,
escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria". (NVI)

(Levítico  21:  16-24)  Disse  ainda  o  Senhor  a  Moisés:  "Diga  a  Arão:  Pelas  suas
gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-
se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento.  Nenhum homem que tenha algum
defeito poderá aproximar-se: ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto
defeituoso ou o corpo deformado; ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou
que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com
feridas  purulentas  ou  com  fluxo,  ou  que  tenha  testículos  defeituosos.  Nenhum
descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para
apresentar  ao  Senhor  ofertas  preparadas  no  fogo.  Tem  defeito;  não  poderá
aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu
Deus,  e  também  o  alimento  santo;  contudo,  por  causa  do  seu  defeito,  não  se
aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o
Senhor, que os santifico". Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os
israelitas. (NVI)

4.4.2.4 Juiz

(Apocalipse 20:11-15)  Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava
assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para
eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram
abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo
com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou
os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia;
e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram
lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém
não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. (NVI)

(Atos 5:31) Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como Príncipe e Salvador, para
dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. (NVI)

(João 5:22) Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho,
 (NVI)

4.5 R - Revelação

4.5.1 Do Pai

(João 12:49-50) Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou
o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que
eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer". (NVI)

(João 14:9) Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter
estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer:
‘Mostra-nos o Pai’? (NVI)
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4.5.2 Da Verdade

(João 18:37) "Então, você é rei! ", disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou
rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo: para testemunhar da
verdade. Todos os que são da verdade me ouvem". (NVI)

(João 14:6) Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, a não ser por mim. (NVI)

4.5.3 Do Reino de Deus

(Lucas 4:43) Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do Reino de
Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado". (NVI)

(Lucas 8:1) Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as
boas novas do Reino de Deus. Os Doze estavam com ele, (NVI)

4.6 N - Negação (Torna ineficiente)

PARA DESTRUIR AS OBRAS DO DIABO

(1 João 3:8)  Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando
desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do
diabo. (NVI)

(Lucas 4:18-19)  "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para
pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e
recuperação da vista aos cegos,  para libertar os oprimidos e proclamar o ano da
graça do Senhor". (NVI)

4.6.1 Da escuridão a luz

(João 1:4) Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. (NVI)

(João 9:39)  Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os
cegos vejam e os que vêem se tornem cegos". (NVI)

(1 Pedro 2:9)  Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. (NVI)

4.6.2 Do engano a Verdade

(João 14:6) Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, a não ser por mim. (NVI)

(João 8:32) E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". (NVI)

42



4.6.3 Da morte para a Vida

(João 3:16-17)  "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que
todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. (NVI)

(João 11:25-26) Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Você crê nisso? (NKJ)

(João 12:47) "Se alguém ouve as minhas palavras, e não as guarda, eu não o julgo.
Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. (NVI)

(1 Timóteo 1:15) Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao
mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. (NVI)

(Hebreus 2:14-15)  Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele
também participou  dessa  condição  humana,  para  que,  por  sua  morte,  derrotasse
aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante
toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. (NVI)

4.6.4 Do ódio para o Amor

(João 13:34-35) "Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu
os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são
meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". (NVI)

4.6.5 Da miséria para a vida abundante

(João 10:10)  O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida, e a tenham plenamente. (NVI)

4.6.6 Da doença para a saúde

(Isaías  53:5)  Mas  ele  foi  transpassado  por  causa  das  nossas  transgressões,  foi
esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre
ele, e pelas suas feridas fomos curados. (NVI)

(1 Pedro 2:24) Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a
fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas
vocês foram curados. (NVI)

(Malaquias 4:2) Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará
trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. (NVI)

(Mateus 4:23) Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando
as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo.
(NVI)
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(Mateus 9:35)  Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas
sinagogas,  pregando as  boas  novas  do  Reino  e  curando todas  as  enfermidades  e
doenças. (NVI)

(Atos 10:36-39)  Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel,
que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o
que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João
pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele
andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque
Deus estava com ele.  "Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos
judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. (NVI)

4.7 A- Expiação

A palavra significa reconciliação. Jesus veio para morrer pelos pecados da humanidade como
um ser humano. Como um homem perfeito sem pecado, ele expiou o pecado - ou seja, ele fez
reparação/propiciação pelas ofensas da humanidade (Ele tirou o pecado) e, assim, reconciliou
o homem com Deus.

(1 João 3:5) Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele
não há pecado. (NVI)

(Romanos 5:10-15) Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele
mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos
salvos por sua vida! Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio
de  nosso  Senhor  Jesus  Cristo,  mediante  quem  recebemos  agora  a  reconciliação.
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo
pecado  a  morte,  assim  também  a  morte  veio  a  todos  os  homens,  porque  todos
pecaram; pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado
não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo
de  Adão  até  o  de  Moisés,  mesmo  sobre  aqueles  que  não  cometeram  pecado
semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir.
Entretanto,  não  há  comparação  entre  a  dádiva  e  a  transgressão.  Pois  se  muitos
morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a
dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos! (NVI)

(2 Coríntios 5:21) Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que
nele nos tornássemos justiça de Deus. (NVI)

(Hebreus 2:9-14) Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os
anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça
de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória,
convinha que Deus,  por causa de quem e por meio de quem tudo existe,  tornasse
perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica
quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de
chamá-los irmãos. Ele diz: "Proclamarei o teu nome a meus irmãos; na assembléia te
louvarei". E também: "Nele porei a minha confiança". Novamente ele diz: "Aqui estou
eu com os filhos que Deus me deu". Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne
e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte,
derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, (NVI)

44



(Hebreus 9:26) Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo
do mundo.  Mas  agora ele  apareceu  uma vez  por  todas  no  fim dos  tempos,  para
aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. (NVI)

4.8 T - Teantropia

Esta é a união de Deus e do homem. Jesus é Deus homem.
A encarnação foi responsável pela união das duas naturezas.
A natureza humana foi adicionada à pessoa divina de Cristo.
Cristo é uma pessoa teantrópica. Ele não possui uma natureza teantrópica. Ele não tem uma
natureza divina-humana ou humana-divina.  Ele é uma pessoa com uma natureza  divina e
humana. (HENRY THIESSEN)
Na Antiga Aliança, o sacerdote e o sacrifício eram separados. Em Cristo os dois são um. Na
cruz,  foi  a  natureza  divina  (sacerdote)  que  ofereceu  a  natureza  humana  sem  pecado
(sacrifício) a Deus pelo pecado. Foi Deus apresentando a humanidade sem pecado como um
sacrifício perfeito. Um homem sem pecado expiou os homens pecadores. Este é o principal
motivo da expiação.
Porque Ele é o Deus homem, Ele é o mediador perfeito e sem pecado entre Deus e o homem.

(Hebreus 2:17-18)  Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a
seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel
com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em
vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que
também estão sendo tentados. (NVI)

4.9 E - Exemplificação

(1 Pedro 2:21-22)  Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no
lugar de  vocês,  deixando-lhes  exemplo,  para  que  sigam os  seus  passos.  "Ele  não
cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca". (NVI)

(1 João 2:6)  aquele que afirma que permanece nele,  deve andar como ele andou.
(NVI)

(Mateus 11:29) Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e
humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. (NVI)

     • Exemplo em fidelidade, justiça, santidade, sabedoria, verdade e amor.
     • Exemplo em obediência ao pai.
     • Exemplo na vida de oração.
     • Exemplo na pregação e ensino.
     • Exemplo em feitos poderosos
     • Exemplo em palavras.
     • Exemplo em sacrifício.
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5. Consulte os seguintes links:

Discuta a verdade e os erros.

A natureza dupla:
http://www.youtube.com/watch?v=wv2ci9qszL4
A encarnação:
http://www.youtube.com/watch?v=K8UGWOf9rbg

http://www.youtube.com/watch?v=vA1VGEXKw7I

Ahmed Deedat e a encarnação:
http://www.youtube.com/watch?v=0K6LtLN-mfM

Zakir Naik:
http://www.youtube.com/watch?v=hqPdNsjQxGQ
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