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LIÇÃO 3 
Cristo: Expressão Visível do Deus Invisível 

 
     “Ele é a cara do pai.” Já alguma vez ouviu alguém fazer esse comentário em relação a um filho 
muito parecido com o pai? Há casos em que somos levados a pensar: “Até que ponto esse pai e esse 
filho são iguais?” Se um pai e o filho se parecem, então isto pode ser visto facilmente; mas, outras 
vezes, a semelhança não é tão evidente. Por exemplo, pai e filho podem ser parecidos nas suas acções 
ou na maneira de pensar; ou eles podem ter uma personalidade muito semelhante. Quando observamos 
uma criança, podemos perceber, de muitas maneiras, como ela se parece com o pai. 
     Jesus veio ao mundo para nos mostrar como é Deus Pai. Ele é a representação visível do Pai, o qual 
é invisível, e incorpora as características naturais e morais de Deus. Através do milagre da encarnação, 
Ele tomou a natureza e a forma dum homem. Ao fazer assim, Jesus deu expressão às qualidades de 
Deus, comunicando-as aos homens. Afirmou Jesus: “... quem me vê a mim vê o Pai...” (João 14:9). 
     Nesta lição, consideraremos a doutrina sobre Jesus Cristo, o qual é “... o resplendor da sua glória, e 
a expressa imagem da sua (de Deus) pessoa...” (Hebreus 1:3). Enquanto meditamos sobre o tempo que 
Ele esteve neste mundo e como nos permitiu conhecer o Pai, por Seu intermédio, devemos orar 
fervorosamente para que, da mesma maneira, possamos reflectir a beleza do Filho de Deus para outras 
pessoas. 
 
Sumário da Lição 
A HUMANIDADE DE CRISTO 
     Os Seus Ancestrais e o Seu Desenvolvimento Humano 
     Aparência e Limitações Humanas 
     Nomes Humanos de Jesus 
A DIVINDADE DE CRISTO 
     Direitos Divinos 
     Carácter Divino 
     Reivindicações de Divindade 
     Nomes que Indicam Divindade 
UNIÃO DA DIVINDADE E DA HUMANIDADE DE CRISTO 
     Características da Encarnação 
     Razões da Encarnação 
AS OBRAS DE CRISTO 
     A Morte de Cristo 
     A Ressurreição 
     Ascensão e Exaltação de Cristo 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dar provas bíblicas sobre a divindade e a humanidade de Cristo. 
2. Discutir sobre a natureza e o propósito da encarnação. 
3. Identificar as obras de Cristo e o significado das mesmas. 
4. Amar mais Cristo, como resultado de ter adquirido um conhecimento mais profundo sobre Ele. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição do mesmo modo que procedeu nas lições 1 e 2. 
2. Não se esqueça de escrever as suas respostas às perguntas de estudo, antes de examinar as respostas    
    que aparecem no fim da lição. Faça revisão de quaisquer exercícios a que tenha respondido  
    incorrectamente. Em seguida, submeta-se ao auto-teste e verifique se acertou nas respostas. 
 
Palavras-Chave 
ascensão     
deidade    
mediador 
vicária 
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A HUMANIDADE DE CRISTO 
Objectivo 1. Combine as provas sobre a humanidade de Jesus com descrições em relação a cada uma 
delas. 
 
     Dentre todos os elementos distintivos da fé cristã, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, sem 
dúvida alguma, é o mais fundamental de todos. A encarnação refere-se à união da divindade com a 
humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele, o eterno Filho de Deus, se tornou homem com o 
propósito de nos salvar, é um ensino c1arissimo nas Escrituras. Deus agiu de maneira completamente 
nova neste mundo, quando o Seu Filho se tornou “carne”. Ele foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo no ventre da virgem Maria. Neste acto singular de criação, Deus rompeu a cadeia da geração 
humana e produziu um ser sobrenatural. 
     O mistério que envolve este evento miraculoso dissipa-se um pouco quando compreendemos que o 
mesmo fez parte de uma nova série de actividades da parte de Deus. O Filho de Deus veio para salvar 
o homem, uma criatura de carne e sangue, tornando-se Ele mesmo carne e sangue. Ele fez isto para dar 
a salvação para os homens, pela Sua própria morte. Com a encarnação, Deus pôs em movimento o Seu 
plano de redenção sobre a terra: “... vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei” (GáIatas 4:4). Não havia outra maneira pela qual Ele pudesse concretizar o 
Seu propósito de salvação. 
     A encarnação, portanto, é um ponto crucial para o pecador, porquanto possibilitou a reconciliação 
entre Deus e o homem. Visto que a humanidade de Jesus se reveste de tão grande significado dentro 
do plano divino da salvação, importa que consideremos algumas provas bíblicas da Sua humanidade. 
Isto inclui os Seus ancestrais, o Seu desenvolvimento como ser humano, a Sua aparência humana, as 
Suas limitações humanas e os Seus nomes humanos. 
 
Os Seus Ancestrais e o Seu Desenvolvimento Humano 
 
     Dois dos escritores dos evangelhos, Mateus e Lucas, traçam a árvore genealógica de Jesus Cristo. 
Mateus acompanha a Sua linhagem desde David; e, daí retrocede ainda mais, até ao patriarca Abraão 
(Mateus 1:1-17). Os Seus dois objectivos foram os seguintes: 
 
1. Provar que Jesus pertencia à linhagem de David, e consequentemente herdeiro do trono de Israel.    
    Doutra sorte, nenhum judeu teria de aceitá-Lo como Rei ou Messias. 
2. Provar que Jesus, como descendente de Abraão, era o Filho da promessa, por meio de quem todas 
    as famílias da terra teriam de ser abençoadas (Génesis 22:17-18). 
 
     Lucas acompanha a linhagem de Jesus desde Adão, o primeiro homem (Lucas 3:23-38). Contudo, o 
propósito tanto de Mateus como de Lucas foi o de enfatizar o facto da experiência humana de Jesus. 
Ele nasceu duma mulher (Gálatas 4:4). 
     Apesar de dizermos que Jesus teve ancestrais humanos, devemos salientar que Ele não teve um pai 
humano natural. O Seu nascimento foi diferente de todos os nascimentos humanos. Lucas regista a 
cena na qual o anjo disse a Maria que em breve ela ficaria grávida. A reacção imediata dela foi: “Como 
se fará isto, visto que não conheço varão?” (Lucas 1:34). À pergunta dela acerca do nascimento 
miraculoso de Jesus, que apresentava uma situação aparentemente impossível, o anjo relembrou a 
Maria que “Porque, para Deus, nada é impossível” (v. 37). O nascimento de Jesus foi inteiramente 
miraculoso; no entanto, foi um nascimento humano. 
     Jesus desenvolveu-se física e mentalmente, de acordo com as leis ordinárias do crescimento 
humano. De facto, o Seu crescimento e desenvolvimento, como um membro normal da comunidade da 
aldeia de Nazaré, foram aceites pelos seus concidadãos (Mateus 13:35). 
     Lucas registou: “E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça de 
Deus estava sobre ele” (Lucas 2:40). Sabemos que o desenvolvimento mental de Jesus não resultou da 
instrução que Ele recebeu nas escolas do Seu tempo (João 7:15). Antes, resultou da formação que Ele 
recebeu da parte dos Seus piedosos pais, da frequência regular da sinagoga (Lucas 4:16), de visitas 
fiéis aos templos (Lucas 2:41), do estudo fiel e da aplicação das Escrituras e da oração (Marcos 1:35; 
João 4:32-34). 
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1. Lucas 2:52. Este versículo sugere que a vida de Jesus se desenvolveu de que maneira? 
a) Intelectualmente 
b) Espiritualmente 
c) Fisicamente 
d) Socialmente 
 
Aparência e Limitações Humanas 
 
     Todas as provas indicam que a aparência física de Jesus era semelhante a de outros homens. De 
facto, Ele parecia-se tanto com os outros homens nas Suas actividades diárias que, quando afirmou 
que era um com o Pai, os Seus ouvintes ficaram muito indignados. Eles responderam furiosos, que Ele 
era “um mero homem” e, portanto, não tinha qualquer direito de dizer-se Deus (João 10:33). 
     Quando Pilatos, o governador romano, apresentou Jesus aos judeus, antes de proferir a sentença 
contra Ele, disse: “... Eis aqui o homem” (João 19:5). E estando Jesus condenado perante o governador e 
juiz romano, nenhuma pessoa pôs em dúvida a Sua humanidade. O apóstolo Paulo, anos depois, 
testificou ao mundo do primeiro século da era cristã que Jesus Cristo foi “... achado na forma de 
homem...” (Filipenses 2:8). 
     Nenhum dos companheiros íntimos de Jesus alguma vez duvidou do facto de ser Ele um homem. 
Mais frequentemente, ficaram impressionados pelo facto d’Ele ser um homem extraordinário:            
“... quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?” (Marcos 4:41). 
     Quando Jesus assumiu a natureza e forma humanas, sujeitou-se voluntariamente às limitações 
próprias da humanidade. Em resultado, pois, ocasionalmente Ele também se sentia cansado (João 4:6), 
faminto (Marcos 11:12) e sedento (João 19:28). Também ficou sujeito a tentações (Mateus 4:1-11) e 
foi fortalecido pelo Pai, quando orou pedindo forças (Lucas 22:42-44). Também experimentou a dor  
(1 Pedro 4:1) e, finalmente, a própria morte (1 Coríntios 15:3). Essa foi a maior de todas as provas das 
limitações que a Sua humanidade Lhe impusera. 
 
Nomes Humanos de Jesus 
 
     Os nomes conferidos a Jesus também indicam a Sua humanidade. Quando o anjo disse a José que 
nasceria o menino Jesus, ele ordenou que José lhe desse o nome de Jesus, que é apenas a forma grega 
do nome que aparece no Antigo Testamento, Josué (Mateus 1:21) e que significa “Salvador”. Ele 
também foi chamado de filho de David e de filho de Abraão (Mateus 11:1). Porém, o nome mais 
frequentemente aplicado a Ele nas Escrituras e que Ele parecia mais gostar, era Filho do Homem, o 
nome que apresenta mais claramente a Sua Humanidade. Jesus usava esse nome quando queria falar 
de Si mesmo (Mateus 26:64-65). Porém, poderá observar que Ele não afirmava ser tão só um filho de 
homem, mas era o Filho do Homem. Esta expressão não só implica que Ele era verdadeiramente 
humano, mas também que Ele representava a humanidade inteira. 
 
 
2. VERDADEIRO-FALSO. Lucas 2:40, 51; 8:19-21 e João 7:1-8.  
 
_____ a) Jesus teve um crescimento e um desenvolvimento normal de qualquer criança, demonstrando  
               progressos físicos, mentais e espirituais. 
_____ b) Embora tivesse exibido qualidades incomuns como criança, Jesus mesmo assim estava sob a  
               orientação dos Seus pais. 
_____ c) Quando Jesus se tornou o centro das atenções, enquanto ensinava, a Sua família  
   compreendeu plenamente a Sua missão e não fez qualquer exigência a Ele. 
_____d) Durante o seu ministério terreno, os irmãos de Jesus ficaram convencidos das Suas obras  
               Poderosas e compreenderam que Ele era mais que um homem comum e aprovaram o Seu  
               ministério público. 
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3. COMBINAÇÃO. Combine cada prova sobre a humanidade de Jesus com a sua descrição:    
 
_____ a) Jesus experimentou o cansaço, a fome, e  1. Ancestrais humanos 
    finalmente, a morte.      2. Desenvolvimento humano 
_____ b) Jesus recebeu um nome que é a forma grega   3. Aparência humana 
    do nome Josué, que aparece no Antigo  4. Limitações humanas 
    Testamento, além de outros títulos.   5. Nomes humanos  
_____ c) Os escritores sagrados traçam a linhagem de  
               Jesus desde David, Abraão e Adão. 
_____ d) O governador romano, que sentenciou Jesus, identificou-O ao dizer: “... Eis aqui o 
    homem!” (João 19:5). 
_____ e) Jesus demonstrou um progresso mental, físico, espiritual e social. 
 

A DIVINDADE DE CRISTO 
Objectivo 2. Seleccionar afirmações que confirmem a divindade de Jesus. 
 
     Examinámos provas bíblicas da humanidade de Cristo e vimos que estas provas são conclusivas, 
não dando margem a dúvidas. Agora consideraremos os factos bíblicos referentes à divindade de 
Cristo e à importância desse aspecto do Seu Ser para nós. 
 
Direitos Divinos 
 
     A primeira linha de provas que consideraremos relativa à divindade de Cristo é que Ele exercia 
direitos divinos que pertencem só a Deus. Esses direitos divinos incluem receber a adoração da parte 
dos homens, perdoar pecados, ressuscitar os mortos e exercer o direito de julgar. 
     Visto que Deus proibiu a adoração a qualquer outro deus nos Dez Mandamentos                         
(Êxodo 20:3-5), teria sido um acto de blasfémia se Jesus não fosse o verdadeiro Deus. (Blasfemar é 
“insultar Deus ou afirmar-se divino, quando isto não corresponde à realidade dos factos”). Quando 
Jesus foi testado, pelo diabo, Ele reafirmou o mandamento que ordena que adoremos e sirvamos 
exclusivamente o Senhor (Mateus 4:10). No entanto, Jesus reivindicou o direito de ser adorado pelos 
homens. 
     A Bíblia revela-nos que quando as pessoas, na sua ignorância, tentaram adorar os apóstolos, eles 
repeliram vigorosamente tal adoração (Actos 10:25-26; 14:11-18). Os próprios anjos recusam ser 
adorados, visto que toda a adoração deve ser dirigida a Deus (Apocalipse 19:10; 22:8-9). Mas, se os 
apóstolos, que eram homens comuns, se recusavam a serem adorados, Jesus aceitava a adoração da 
parte dos homens como um direito que Lhe pertencia. E afirmou que honrá-Lo era obrigação de todas 
as pessoas (João 5:23). 
     Em segundo lugar, vemos que Jesus exerceu o Seu direito de perdoar pecados, um direito que está 
reservado só a Deus (Marcos 2:7). Jesus, porém, nunca hesitou em exercer esse seu direito, embora os 
Seus inimigos sempre ficassem muito perturbados perante desse facto (Mateus 9:2-6). 
     Jesus também exercia o direito de doar a vida eterna (João 5:21; 10:10). Pelo menos em três 
ocasiões, Jesus devolveu a vida a pessoas (Lucas 7:11-17; 8:40-56; João 11:1-44). E, no futuro, todos 
os crentes que tiverem morrido, ressuscitarão pela Sua poderosa palavra (João 5:21-30). Como é 
óbvio, o direito de conceder a vida é algo que nenhum homem é capaz de dar pelo seu próprio poder. 
     Um quarto exemplo do exercício de direitos divinos, por parte de Jesus, foi o Seu direito de julgar: 
“E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo” (João 5:22). Nas referências bíblicas 
que se seguem poderemos obter maior discernimento quanto ao direito que Jesus tinha de julgar: 
Mateus 25:31-46; Actos 10:42; 17:31 e 2 Coríntios 5:10. 
     Jesus exerceu todos esses direitos, e outros, sem a mínima hesitação. Se ele tivesse feito isto, sem 
ser Deus, teria sido uma presunção (ir além do que é direito) e uma blasfémia. 
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4. Liste de memória, os feitos de Jesus durante a Sua vida terrena, que mostram que Ele  exerceu 
direitos divinos.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Carácter Divino 
Objectivo 3. Listar os atributos morais e naturais que identificam Jesus como Deus. 
 
Atributos Morais 
     O carácter de Jesus deixava as pessoas admiradas. Elas maravilhavam-se com a Sua atitude e com a 
Sua conduta, sob todas as circunstâncias. As suas reacções às situações da vida revelavam claramente 
que Ele era diferente dos outros homens. Ele possuía os mesmos atributos morais e naturais de Deus 
Pai. 
     Jesus viveu uma vida de tão notória santidade que um dos Seus mais íntimos associados, escreveu 
em relação a Ele: “O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano” (1 Pedro 2:22). Os 
Seus inimigos não puderam provar que Ele fosse culpado de qualquer pecado, mesmo porque Ele era 
sem pecado (João 8:46). Nenhum ser humano comum é capaz de ter uma conduta desse nível; mas 
Jesus era muito mais do que um ser humano. 
     O Seu amor também o distinguia dos homens comuns. Ele provou o Seu amor, em relação a 
pessoas de todos os níveis da sociedade humana e de todas as situações na vida (Lucas 19:10; 
comparar também Mateus 11:19 com Marcos 10:17-22). Ele orou pelos Seus seguidores e também 
pelos Seus próprios inimigos (João 17:9,20; Lucas 23:34). Esta qualidade perfeita do Seu amor revela-
nos que Ele é o próprio Filho de Deus. 
     O amor de Jesus pelos homens foi demonstrado de muitas maneiras. Ele exibia genuína humildade 
e mansidão. Quando deu início ao Seu ministério público, estava motivado pelo desejo de servir        
(Mateus 20:28). Na qualidade de Senhor e Mestre, Ele ilustrava o verdadeiro significado do serviço, 
como quando lavou os pés dos Seus discípulos (João 13:14). Mostrava-se gentil para com as pessoas 
pecaminosas (Lucas 7:37-39, 44-50), com aqueles que duvidavam d’Ele (João 20:29) e até com 
aqueles que O tinham abandonado (Lucas 22:61; João 21:15-23). Com todo o amor, Jesus demonstrou 
realmente os princípios que ensinava! Nenhum ser humano comum viveu uma vida tão caracterizada 
pelo amor. 
     O amor de Jesus revelou-se com maior clareza por meio do Seu amor ao Pai. Jesus demonstrou, 
pelo Seu exemplo, que o segredo da vida espiritual verdadeira depende dum íntimo relacionamento 
com Deus. Nenhum ser humano comum poderia orar como Ele orou, com intensidade                             
(Lucas 22:39-44), de maneira regular e por longos períodos de tempo. Algumas vezes, Jesus orava 
uma noite inteira. Outras vezes, levantava-se muito cedo de manhã para orar (Marcos 1:35). Ele 
deixou um perfeito exemplo de como devemos manter e desenvolver as nossas vidas espirituais         
(1 Pedro 2:21). 
     Nenhuma pessoa que estivesse familiarizada com Jesus poderia duvidar da Sua humanidade. E 
também ninguém poderia equiparar-se a Ele nas Suas perfeições, por melhor ser humano que fosse. 
Sendo um perfeito exemplo de santidade e amor, Jesus, de acordo com as palavras de Pedro, é            
“ ... o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mateus 16:16). 
 
5. Diga de que maneira Jesus revelou a Sua santidade e o Seu amor. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Atributos Naturais 
     Paulo declarou que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus (1 Coríntios 1:24), e que foi do 
agrado de Deus fazer toda a Sua plenitude habitar no Filho (CoIossenses 1:19; 2:9). Mateus concluiu o 
registo do evangelho que tem o seu nome, com estas palavras de Jesus: “... É-me dado todo o poder, no 
céu e na terra” (Mateus 28:18). Estas passagens bíblicas revelam que Jesus, a segunda Pessoa da 
Trindade, é omnipotente. Todos os anjos, todas as autoridades, todos os poderes do universo estão 
sujeitos ao Seu mando e autoridade (1 Pedro 3:22). 
     A Bíblia ensina também que Jesus é omnipresente (está presente em todos os lugares ao mesmo 
tempo). Paulo diz que Deus Pai sujeitou o Filho todas as coisas, e que o Filho é “... a plenitude daquele 
que cumpre tudo em todos” (Efésios 1:23). Que grande encorajamento recebemos quando lembramos 
que Ele cumprirá a promessa de estar connosco, mesmo quando alguns poucos dentre nós se reúnem 
para O adorar (Mateus 18:20). Embora, em certas ocasiões, possamos não sentir a Sua presença, 
podemos estar certos de que Ele está connosco em todos os momentos! 
     Jesus Cristo também é omnisciente – Ele sabe todas as coisas (João 2:24-25; 16:30; 21:17). Paulo 
refere-se ao ministério de Deus, o qual, segundo ele esclarece, é Cristo, “Em quem estão escondidos 
todos os tesouros da sabedoria e da ciência” (CoIossenses 2:3). Jesus tinha consciência plena da vida 
pecaminosa da mulher samaritana (João 4), dos pensamentos dos fariseus (Lucas 6:8), de quando e de 
como Ele teria de deixar o mundo (João 12:33; 13:1), da natureza e do fim da nossa era presente 
(Mateus 24 e 25; Marcos 13; Lucas 21). 
     Certos textos bíblicos levam-nos a examinar mais de perto as características da omnisciência de 
Jesus. Por exemplo, o texto de Mateus 24:36 indica que Ele não sabia a data do Seu regresso a este 
mundo; e Marcos registou que Jesus se aproximou da figueira esperando encontrar fruto nela e ficou 
desapontado (Marcos 11:13). 
     É importante salientar, neste momento que nos dias em que Ele esteve no mundo, ou seja, nos dias 
da Sua vivência terrestre, Jesus desistiu do direito de exercer de maneira independente as Suas 
características divinas. Ele preferiu, propositadamente, não se utilizar dos Seus poderes divinos. Assim 
Ele dispunha de poderes para os quais poderia ter apelado, para escapar da cruz; mas recusou-se a usá-
los (Mateus 26:52-54). Jesus fez isto pela Sua livre e espontânea vontade, porque sabia que, a menos 
que se submetesse ao sofrimento e à morte, jamais poderia cumprir a Sua missão de morrer em lugar 
de homens pecaminosos. Mas agora, que a Sua missão terrena se cumpriu, Ele retomou todas as Suas 
características divinas, incluindo o Seu atributo de conhecer todas as coisas. 
     Jesus aparece nas Escrituras como o eterno Filho de Deus (João 1:1; 1 João 1:1; Miqueias 5:2). Ele 
sempre existiu e continuará a existir para sempre (Hebreus 1:11-12; 13:8). Estas passagens bíblicas 
também afirmam que Jesus Cristo não muda. Estas características que acabamos de considerar são os 
atributos de Deus. Portanto elas demonstram claramente a divindade de Jesus Cristo. 
 
6. Explique por qual razão Jesus não exerceu todas as Suas características divinas, enquanto 
viveu na terra. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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7. Faça uma lista dos atributos que cabem em cada um desses títulos. Em seguida, compare a sua lista 
com os atributos morais e naturais de Deus, discutidos na primeira e na segunda lições. O que é que 
esta comparação nos revela? 
 
Atributos Morais de Jesus   Atributos Naturais de Jesus  
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Reivindicações de Divindade 
 
     Jesus afirmou abertamente que Ele era Deus. Na véspera da Sua morte, Ele apelou para que os Seus 
apóstolos aceitassem essas reivindicações, com base nas Suas obras missionárias (João 14:11). Quais 
eram as Suas reivindicações? 
 
1. Disse aos judeus que Ele e o Pai eram um (João 10:30). 
2. Acusado perante o concilio dos anciãos, novamente afirmou que era o Filho de Deus               
    (Lucas 22:70-71; João 19:7). 
3. Asseverou que a salvação só podia ser obtida por intermédio d’Ele (João 10:9). 
4. Afirmou ser o único caminho de acesso ao Pai (João 14:6). 
5. Garantiu que ninguém pode fazer coisa alguma, sem que Ele o capacite (João 15:5). 
6. Durante o Seu ministério de ensino testificou acerca da Sua preexistência (João 8:58; 17:5). 
7. Ele instruiu os Seus discípulos para que orassem em Seu nome (João 16:23). 
8. Quando enviou os Seus discípulos para ministrar, conferiu-lhes o poder de realizarem milagres      
    (Lucas 9:1-2). 
 
     Todas estas afirmações e reivindicações, além das obras miraculosas realizadas por Jesus, dão-nos 
uma sólida prova, que confirma as Suas reivindicações de ser Ele o próprio Deus. 
 
Nomes que Indicam Divindade 
 
     Nomes que só poderiam ser aplicados a Deus são dados a Jesus Cristo, por todas as páginas do 
Novo Testamento. Os escritores inspirados com frequência se referem a Ele chamando-Lhe de o Filho 
de Deus. Uma voz que se fez ouvir do céu, em duas oportunidades diferentes, afirmou ser Ele o Filho 
de Deus (Mateus 3:17; 17:5). E Jesus também empregou este título para falar sobre Si mesmo       
(João 10:36). 
     Um outro nome que indica a divindade de Jesus foi predito pelo profeta Isaías, tendo sido repetido 
pelo anjo que veio falar com José (Isaías 7:14 e Mateus 1:22-23). O menino seria chamado de 
Emanuel, que significa “Deus connosco” (Mateus 1:23). A Deidade veio viver por algum tempo nesta 
terra, juntamente com os homens e as mulheres (João 1:14). 
     O apóstolo João escreveu que Jesus é a Palavra de Deus. Para nós, esse título pode parecer 
estranho; mas, naqueles dias, os filósofos faziam a ideia de que é possível resumir toda a razão e todo 
o poder que há por detrás do poder do universo no conceito da palavra. No grego esse termo era 
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Lagos. Esse termo é traduzido na nossa versão portuguesa por “Verbo”, visto que esta palavra é do 
género masculino e “Palavra” é do género feminino. Escreveu, pois, o apóstolo João: “E o Verbo se fez 
carne, e habitou entre nós...” (João 1:14). As palavras ditas por uma pessoa exprimem aquilo que ela 
está a pensar. A Palavra de Deus é o pensamento de Deus, expresso de tal maneira que os homens são 
capazes de compreendê-lo. Deus não está separado da Sua criação. Antes, Ele revela-se a nós. João 
declara que a Palavra (Jesus), é Deus desde a eternidade (João 1:1-2). 
     Jesus também é chamado de Deus. Paulo escreveu dizendo que nós estamos “Aguardando a bem-
aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo”        
(Tito 2:13). 
     O nome hebraico Messiah com frequência era usado com ligação a Jesus. Esse mesmo nome, na 
sua forma grega, é Cristo. A tradução portuguesa deste nome seria “Ungido”. Para o povo hebreu, o 
que era um ungido? Na cultura deles, quando Deus chamava uma pessoa para fazer alguma obra 
especial, tal pessoa era “ungida” por algum líder religioso, derramando azeite sobre a cabeça da pessoa 
escolhida. Isso simbolizava a separação dessa pessoa para aquele serviço ao Senhor. O povo hebreu 
estava acostumado com a unção dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Assim, quando Pedro declarou 
que Jesus era tanto Senhor como Cristo, os seus ouvintes compreenderam claramente o que ele quis 
dizer (Actos 2:36). A reacção de milhares de pessoas mostra que elas aceitaram Jesus como o seu 
Messias, como o Ungido. 
     Jesus também era chamado Senhor. Algumas vezes, esse nome era usado como mero título de 
cortesia; mas, em muitas ocasiões, foi usado por respeito à Sua divindade (Lucas 1:43; 2:11;          
João 20:28; Actos 16:31 e 1 Coríntios 12:3). Esse nome, conforme foi por muitas vezes usado para 
indicar o nosso Senhor, provém do termo hebraico Yahweh. Desta maneira, Cristo, o Messias, deve ser 
identificado com o Jeová do Antigo Testamento. 
 
8. Enumere os nomes dados a Jesus que indicam a Sua divindade, além duma referência bíblica  
apropriada para cada um desses nomes. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. VERDADEIRO-FALSO. A divindade de Jesus é revelada através de: 
 
_____ a) ter Ele recebido a adoração dos homens, ter perdoado o pecado, ter ressuscitado aos mortos e  
               de ter reivindicado o direito de julgar. 
_____ b) os Seus atributos morais da santidade e do amor. 
 
_____ c) os Seus atributos naturais de omnipotência, omnipresença, omnisciência e eternidade. 
 
_____ d) como o Seu próprio povo O recebeu. 
 
_____ e) as Suas reivindicações pessoais de divindade. 
 
_____ f) os Seus nomes que indicam a Sua divindade. 
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UNIÃO DA DIVINDADE E DA HUMANIDADE EM CRISTO 
 
     A doutrina da encarnação foi uma questão que permaneceu sem solução, nos primeiros tempos da 
Igreja cristã. A doutrina da Trindade estava solidamente alicerçada nas Escrituras do Antigo 
Testamento, na experiência dos discípulos íntimos de Jesus e nos escritos inspirados do Novo 
Testamento. Porém, a questão que produziu muita especulação foi a seguinte: Como seria possível que 
o Filho eterno, que é igualmente Deus junto com o Pai e da mesma substância ou essência do Pai, se 
tivesse tornado carne humana, passando a ser um homem como qualquer outro? 
     Algumas pessoas, na tentativa de explicar a encarnação, enfatizavam de tal maneira a humanidade 
de Jesus que praticamente, negavam a Sua divindade. Mas outros faziam precisamente o oposto: 
enfatizavam a Sua divindade de tal modo que quase negavam a realidade da Sua humanidade. 
Finalmente, os primeiros líderes da Igreja foram capazes de chegar a uma definição da encarnação que 
continua a ser considerada fundamental para a fé cristã em relação à pessoa de Jesus Cristo. 
 
Características da Encarnação 
Objectivo 4. Escolher afirmações que representem o ensino bíblico acerca da encarnação. 
 
     A definição da encarnação, dada pelos primeiros líderes cristãos (numa reunião chamada Concilio 
de Calcedónia, efectuada em 451 d.C.), é a seguinte: 
 
     “O nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma substância 
     que o Pai, em todas as coisas, quanto à Sua divindade; mas, na Sua humanidade, igual a nós em       
     todas as coisas, excepto no pecado. Assim, Jesus é conhecido em duas naturezas: a divina e a       
     humana. Estas duas naturezas são distintas uma da outra. Esta distinção não ficou destruída pela       
     união das duas naturezas, mas as características singulares de cada natureza foram mantidas.” 
 
     Esta definição certamente não afasta o mistério da encarnação. Pelo contrário, todos os cristãos 
verdadeiros compartilham do sentimento de admiração expresso pelo apóstolo Paulo: “E, sem dúvida 
alguma, grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou em carne...” (1 Timóteo 3:16). 
Teremos de compreender melhor este difícil conceito, quando considerarmos a união da natureza 
humana e da natureza divina em Jesus, bem como o significado desse evento sem igual. 
     Quando falamos sobre as naturezas humana e divina de Cristo, estamos a aludir ao Seu ser 
essencial, à Sua realidade. Quando afirmamos que Jesus tem a natureza divina, queremos dizer que 
todas as qualidades, propriedades ou atributos que uma pessoa poderia usar para descrever Deus, são 
usados igualmente para Jesus Cristo. Por outras palavras, Jesus é Deus. Jesus não é apenas como Deus, 
mas é o próprio Deus. 
     E quando dizemos que Jesus tem a natureza humana, queremos dar a compreender que Jesus Cristo 
não é Deus fingindo-se homem – Ele também é homem. Ele não é apenas homem, e nem é apenas 
Deus. Antes, Ele é o Deus que “... se fez carne, e habitou entre nós...” (João 1:14). Jesus não deixou de 
ser Deus quando se tornou homem. Ele não trocou a Sua divindade pela humanidade. Ao contrário 
disto, Ele assumiu a humanidade. Por outras palavras, Ele adicionou a natureza humana à Sua natureza 
divina. Por conseguinte, por causa da encarnação, Jesus tanto é Deus como é homem. Ele é o        
Deus-homem. 
     Jesus, como Cristo, tinha todas as qualidades que pertencem aos seres humanos, incluindo 
qualidades corporais, físicas. Contudo, não podemos dizer que, no nível mais profundo do Seu ser, Ele 
é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina, dotada da natureza humana. Por outras palavras, Ele 
não acrescentou a personalidade humana à Sua própria natureza; antes, Ele acrescentou a natureza 
humana à sua própria personalidade. A Sua personalidade divina ocupa o nível mais profundo do Seu 
Ser. Se Ele não fosse uma pessoa divina, não poderia ser objecto da nossa adoração; pois aos servos de 
Deus é ordenado que adorem exclusivamente Deus. 
     Portanto, vemos que o Filho encarnado une, na Sua própria pessoa, a verdadeira divindade com a 
verdadeira humanidade. Desta maneira, há uma tal comunhão de qualidades em Jesus Cristo que 
podemos falar em relação a Ele de qualquer maneira que seja próprio falar, tanto em relação a Deus 
como em relação ao homem. 
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10. VERDADEIRO-FALSO (apresentam ensinos bíblicos concernentes à encarnação). 
 
_____ a) Jesus Cristo é uma Pessoa divina, que assumiu a nossa humanidade. 
 
_____ b) Cristo é uma pessoa humana que assumiu a Divindade. 
 
_____ c) Visto que Jesus Cristo é uma Pessoa divina, Ele é objecto apropriado da nossa adoração. 
 
_____ d) Quanto à Sua natureza humana, Jesus teve fome, teve sede, ficou cansado e experimentou a  
               dor e a morte. Quanto à Sua natureza divina, Ele sempre quis fazer a vontade do Seu Pai,  
               pois era o verdadeiro Deus. 
 
Razões da Encarnação 
 
     Devido a nossa condição limitada, nunca seremos capazes de compreender plenamente por que 
razão o nosso Senhor se tornou homem. O que poderia ter motivado o Filho de Deus a vir à terra, 
tornando-se parte duma raça que tinha caído no pecado, vendo-se cercado pela inveja e pelo ódio dos 
homens? 
     Em primeiro lugar, Deus não poderia morrer. E era necessário que houvesse um sacrifício sem 
defeito, pelo pecado. Visto que a humanidade inteira se compõe de indivíduos pecadores, Deus 
tornou-se carne para providenciar o sacrifício perfeito, pagando a pena imposta ao pecado         
(Hebreus 2:9). Em segundo lugar, através da encarnação, Jesus revelou o Pai à humanidade, em toda a 
sua inatingível excelência e beleza espiritual (João 14:7-11). Em terceiro lugar, ao tornar-se homem, o 
nosso Senhor forneceu-nos um exemplo apropriado (1 Pedro 2:21-25). Quando examinamos as Suas 
reacções perante a condição humana, somos capazes de identificar-nos com Ele, reconhecendo que o 
grande objectivo da vida cristã é a semelhança com Cristo (Romanos 8:29). 
     Jesus disse aos Seus discípulos que os estava a enviar para o mundo, da mesma maneira que o Pai 
O tinha enviado (João 17:18; 20:21). Este mandamento consiste no anúncio da misericordiosa 
provisão divina da salvação a todos quantos confiarem. Faz parte da Grande Comissão ir ao mundo 
inteiro, anunciando o evangelho a toda criatura (Marcos 16:15). Jesus foi a provisão divina para a 
nossa salvação. E nós devemos anunciar estas boas-novas a todas as pessoas. 
 
11. VERDADEIRO- (que exprime uma razão válida ou VERDADEIRA para a encarnação) ou    
      FALSO. (em caso contrário): 
 
_____ a) Jesus precisou de tornar um corpo mortal, para que pudesse pagar a pena de morte imposta  
               pelos nossos pecados. 
_____ b) A encarnação era necessária porque Deus precisava de saber o que significa ser um homem  
               pecaminoso. 
_____ c) Através da encarnação, temos uma revelação sobre o amor, o interesse e as provisões do Pai,  
               em favor do homem. 
_____ d) A encarnação deu a Cristo uma experiência em primeira-mão sobre as limitações e   
              debilidades da humanidade. Isto qualificou-O para interceder por nós diante do Pai. 
_____ e) Como resultado da encarnação, o homem já não nasce no pecado, pois o sacrifício do Filho  
               de Deus, na carne, tornou o homem um ser sem culpa. 
 
AS OBRAS DE CRISTO 
Objectivo 5. Escolher afirmações que expliquem as razões porque as obras de Cristo são importantes 
para o homem. 
 
     Passaremos agora a examinar as obras de Cristo. Quando falamos nas Suas obras, referimo-nos à 
morte, à ressurreição, à ascensão e à exaltação de Cristo como também os Seus milagres. 
Consideraremos estas obras, na ordem certa da sua ocorrência. 
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A Morte de Cristo 
 
     A morte de Jesus Cristo foi diferente da morte de qualquer outro homem. Em primeiro lugar, a Sua 
morte foi inteiramente voluntária. Disse Ele acerca da Sua morte: “Ninguém ma tira (a minha vida) de 
mim, mas eu, de mim mesmo, a dou...” (João 10:18). Quando chegou o momento de morrer, Jesus 
libertou o Seu espírito (Mateus 27:50). A morte não Lhe foi imposta por Satanás ou pelo poder 
dominador dos soldados romanos. Antes, Ele aceitou a morte como a vontade do Pai, para a salvação 
da humanidade. 
     A morte de Cristo foi uma obra, pois pagou a pena imposta ao nosso pecado. A pena imposta ao 
pecado é a eterna separação entre o pecador e Deus. A Sua morte foi o preço que Ele pagou pela nossa 
salvação. Quando estava a morrer na cruz, Jesus experimentou essa terrível separação. E Ele clamou: 
“... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” (Marcos 15:34). Por meio este feito, Cristo 
aplacou ou acalmou a ira de Deus, despertada pelo nosso pecado. Ele permitiu que o golpe da justiça 
de Deus caísse sobre Ele. Por meio do Seu sacrifício, Cristo fez expiação pelos nossos pecados, 
cobrindo-os com os efeitos da Sua morte, pois morreu como o nosso substituto. E Ele fez isso para que 
pudéssemos ser perdoados e restaurados para uma posição de harmonia com Deus. 
     Através dos séculos, os homens têm procurado desviar a ira dos seus supostos deuses. Que 
patéticos têm sido sempre os seus esforços! Eles têm apresentado ofertas e feito sacrifícios de sangue, 
mas fazem tudo sem nunca saberem se os seus sacrifícios foram aceites ou não. Para exemplificar, os 
índios aztecas tinham grande temor daquilo que eles pensavam ser os seus deuses. Eles ofereciam 
tantos sacrifícios humanos quantos imaginavam que fossem precisos; mas os seus esforços generosos, 
sinceros e tão custosos sempre foram em vão. A resposta dos seus sacerdotes era sempre a mesma: 
“Os nossos deuses exigem mais sangue!” 
     A Bíblia mostra-nos que o nosso Pai celestial, de facto, está irado por causa do nosso pecado; mas a 
ira d’Ele não se parece com a ideia que os índios aztecas tinham dos seus deuses. Não precisamos de 
temer nem ficar na dúvida em relação ao que precisamos de fazer para afastar a Sua ira. Ele mesmo 
fez isto. Ele ofereceu o Seu próprio sacrifício - o Seu Filho. Por meio da Sua morte, pagou a pena e 
tudo ficou bem. Quando Jesus assim fez, a justiça divina foi mantida. O pecado foi coberto, a pena foi 
paga, o homem foi perdoado e teve acesso ao Deus santo. Paulo explica isto em Romanos 3:24-26, 
quando escreve: 
 
“Sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus 
propôs para propiciação, pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados 
dantes cometidos, sob a paciência de Deus; para demonstração de sua justiça, neste tempo presente, 
para que ele seja justo, e justificador daquele que tem fé em Jesus”. 
 
     A morte de Cristo também tem aplicação prática às nossas vidas diárias. Na sua carta às igrejas da 
Galácia, disse Paulo: “... estou crucificado com Cristo...” (Gálatas 2:20). Também escreveu: “E os que 
são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências” (Gálatas 5:24). Isto envolve 
a crucificação do nosso próprio “eu”, o que significa que devemos desistir dos nossos desejos, para 
fazer só aquilo que agrada ao Senhor. A crucificação de Cristo deve tornar-se a nossa crucificação. A 
salvação que Ele nos oferece dá-nos a possibilidade de vivermos uma vida santa – uma vida que 
realmente agrade a Deus. Isto deve tornar-se realidade, quando entregamos as nossas vidas aos 
cuidados do Seu senhorio, permitindo que o Seu Santo Espírito nos controle (Romanos 8:5-11). 
 
12. Está a fazer progressos, nos seus esforços para mortificar a sua natureza pecaminosa? Enumere 
aquilo que as outras pessoas podem ver na sua vida, que demonstra que está a crucificar-se a si 
mesmo, a dar a atenção devida a essa sua responsabilidade cristã. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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13. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) A morte de Cristo pagou pela pena imposta ao pecado e satisfez a ira de Deus . 
 
_____ b) A morte de Cristo resultou de forças fora do Seu controle; portanto, foi um acidente. 
 
_____ c) A morte de Cristo possibilitou a restauração da plena comunhão entre Deus e os homens. 
 
_____ d) A morte de Cristo satisfez a justiça de Deus, que se volta contra o pecado do homem. 
 
_____ e) Por causa da morte de Cristo, não teremos de responder pelos nossos pecados, mesmo que  
               continuemos na prática do pecado. 
 
_____ f) A morte de Cristo serviu de exemplo do desejo que Deus tem de punir o homem, pelas suas  
              debilidades e falhas humanas. 
 
A Ressurreição 
 
     A obra do nosso Senhor Jesus Cristo teria sido incompleta e a nossa fé seria inútil, se Ele não 
tivesse voltado à vida (1 Coríntios 15:5). A ressurreição marcou o fim da Sua obra salvadora sobre a 
face da terra. A ressurreição de Jesus Cristo, consequentemente, fez o cristianismo tornar-se distinto 
de todas as outras religiões e crenças. Nenhuma outra religião pode dizer que o seu fundador deixou o 
túmulo vazio. Nós, os cristãos verdadeiros, não nos costumamos  reunir no lugar onde jazem os restos 
mortais do nosso Senhor, porque Ele não ficou na sepultura! Nós exaltamo-Lo como o nosso Salvador 
vivo! Ele venceu a morte! E, porque Ele está vivo, herdámos a vida eterna. 
     A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã. Sem a ressurreição, a morte d’Ele não teria o 
menor significado, porquanto foi através dela que mostrou a eficácia da Sua morte, valorizando-a. em 
relação a isto, escreveu o apóstolo Paulo: “O qual, por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para  
a nossa justificação” (Romanos 4:25). 
     Há muitas razões pelas quais a ressurreição se reveste de tanta importância para nós. Observaremos 
alguns dos resultados mais significativos desse grande acontecimento: 
 
1. A ressurreição mostra-nos que a obra de Cristo, como substituto do pecador, foi aceite. Podemos ter  
    a certeza de que Deus aceitou a morte substitutiva de Cristo, pois Deus ressuscitou-O dentre os 
    mortos (Actos 2:24, 32; 3:15; 4:10; 5:30). 
2. A ressurreição confirma a divindade do nosso Senhor, Jesus Cristo. Paulo declara, em Romanos 1:4:  
     “(Jesus) Declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição     
     dos mortos.... ”. 
3. Em virtude da Sua ressurreição, Cristo tornou-se o nosso Sumo-Sacerdote, na presença de Deus  
    (Hebreus 9:24). Ele é o nosso intercessor (Romanos 8:34), o nosso executivo nas dimensões  
    celestiais (Efésios 1:20-22), o nosso mediador (1 Timóteo 2:5), e o nosso advogado ou defensor      
    (1 João 2:1). Assim, completando a libertação da servidão que Ele nos deu por meio da Sua morte,  
    Cristo intercede em nosso favor, perante o trono da graça. 
4. A ressurreição demonstra o grande poder de Deus, providenciando-nos a salvação. Podemos ter a  
    certeza de que Ele nos dará o poder necessário para viver para Ele e para O servir com eficácia  
    (comparar Filipenses 3:10 com Filipenses 1:6). Ele é todo-poderoso. 
5. A ressurreição é a nossa garantia de que aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados dentre  
     os mortos (João 5:28; 6:40; Romanos 8:11; 1 Coríntios 15:20-23; 1 Tessalonicenses 4:14). 
 
     A ressurreição, por conseguinte, foi uma apropriada conclusão da missão salvadora de Cristo. Tudo 
foi planeado desde a eternidade passada, mas posto em execução quando Deus rompeu a cadeia da 
existência humana através da encarnação. Tendo vivido uma vida perfeita, Cristo morreu como o 
perfeito substituto dos pecadores, pagando a pena imposta ao pecador. Ao fazer assim, Ele acalmou a 
ira de Deus, reconciliou o pecador com Deus e restaurou no pecador a capacidade de reagir 
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favoravelmente ao Espírito Santo. Então completou-se a obra de Cristo na terra e, finalmente, chegou 
o tempo d’Ele regressar ao Pai. A Sua missão fora completada! 
 
14. VERDADEIRO-FALSO (em referência aos resultados da ressurreição). 
 
_____ a) A ressurreição de Cristo fez do cristianismo uma das várias religiões, cujo fundador  
               regressou à vida. 
_____ b) A ressurreição indica a aceitação por parte de Deus, do sacrifício de Cristo, como expiação  
               pelos pecados humanos. 
_____ c) A divindade do nosso Senhor Jesus Cristo é confirmada pela Sua ressurreição. 
 
_____ d) Através da Sua ressurreição, Cristo tornou-se o nosso Sumo-Sacerdote, que intercede em  
               nosso favor na presença de Deus. 
_____ e) A ressurreição garante que os crentes nunca mais perderão o favor de Deus. 
 
_____ f) A ressurreição é a garantia do crente de que aqueles que morrem em Cristo serão  
               ressuscitados dos mortos, no momento da Sua volta. 
 
Ascensão e Exaltação de Cristo 
 
     O registo do Novo Testamento mostra-nos que, após quarenta dias de ministério depois da Sua 
ressurreição, Cristo ascendeu ou regressou ao céu: “E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às 
alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos” (Actos 1:9). A ressurreição e a ascensão 
de Cristo estão intimamente ligadas na pregação dos apóstolos (Actos 2:32-35; Efésios 1:20;  
1 Pedro 3:21-22). Esses dois eventos são o começo da exaltação do nosso crucificado Senhor. 
     A palavra ascensão refere-se ao evento no qual Cristo regressou aos céus. A palavra exaltação fala 
do facto de que Ele foi “elevado” a um nível superior. Jesus foi elevado a uma posição de honra e 
glória, à mão direita do Pai. A Sua ascensão e exaltação são extremamente significativas para nós. Na 
Sua exaltação, Cristo recebeu o lugar que Lhe cabia por direito como Soberano (Actos 2:33-36; 5:31; 
Efésios 1:19-23; Hebreus 2:14-18; 4:14-16). Esta exaltada posição resultou em alguns admiráveis 
benefícios para o Seu povo, alguns dos quais observaremos em seguida: 
 
1. Apesar de estar agora no céu, espiritualmente falando Jesus está presente em todos os lugares,  
    enchendo todo o universo (Efésios 4:10). Portanto, Ele é o objecto ideal da adoração de todas as  
    pessoas (1 Coríntios 1:2). 
2. Jesus entrou no Seu ministério sacerdotal no céu, conforme já explicámos (Hebreus 4:14; 5:5-10). 
3. Ele distribuiu dons entre o Seu povo (Efésios 4:8-11). Isto inclui dons a indivíduos                           
    (1 Coríntios 12:4-11) e à Igreja colectivamente falando (Efésios 4:8-13). 
4. Ele derramou o Espírito Santo sobre o Seu povo (Actos 2:33). 
5. Na qualidade de exaltado Príncipe e Salvador, Ele está a dar oportunidade de arrependimento e fé às  
    pessoas (Actos 5:31; 11:18; 2 Pedro 1:1). 
6. O nosso exaltado Senhor regressou ao céu e levou consigo a Sua natureza humana (o Seu corpo  
    humano glorificado). Esta ideia é salientada na epístola aos Hebreus, onde o escritor declara que  
    visto que Jesus participou das nossas experiências humanas, também é capaz de ser um Sumo- 
    Sacerdote misericordioso e fiel (Hebreus 2:14-18; 4:14-16). Este é um grande motivo para o  
    nosso fortalecimento e consolo. 
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15. Defina os termos ascensão e exaltação. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
16. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) Cristo enche o universo, portanto é um objecto ideal de adoração, para toda a  humanidade. 
 
_____ b) Cristo terminou a Sua obra em favor do povo e já não se envolve nas suas vidas espirituais. 
 
_____  c) Cristo assumiu o Seu papel de Sumo-Sacerdote, em favor do povo de Deus. 
 
_____  d) Cristo dá dons aos crentes individualmente e à Sua Igreja como um todo. 
 
_____ e) O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes. 
 
_____ f) A morte de Cristo pagou a pena pelo pecado e satisfez a ira de Deus. 
 
_____ g) A morte de Cristo possibilitou a restauração da plena comunhão entre Deus e o homem. 
 
_____ h) O crente não tem qualquer necessidade de desenvolver a sua vida espiritual, visto que isto é  
               inteiramente feito por Jesus. 
_____ i) A ressurreição é a garantia do crente de que aqueles que morrem em Cristo serão  
               ressuscitados dos mortos. 
      
     Vimos que todas as obras de Cristo têm um grande significado para nós. Por meio da Sua morte, 
Ele pagou a pena imposta aos nossos pecados. A Sua ressurreição confere-nos a certeza da vida eterna 
com Ele. Através da Sua ascensão e exaltação, Ele foi elevado ao Seu devido lugar como o nosso 
Senhor Soberano. Agora, Ele edifica a Sua Igreja e cuida dela, dando-lhe tudo quanto é necessário, 
para nos conduzir à maturidade espiritual. 
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Auto-Teste 
 
1. Quais destes elementos provam a natureza humana de Cristo, conforme é apresentada na Bíblia? 
a) Limitações e nomes humanos 
b) Ancestrais humanos 
c) Pecaminosidade humana 
d) Aparência e desenvolvimento humanos 
 
2. As provas bíblicas para a divindade de Jesus Cristo revelam que 
a) Ele exercia regularmente todos os direitos da Divindade. 
b) o Seu comportamento, as Suas qualidades e as Suas reivindicações provam que Ele era mais do que 
    um mero homem. 
c) estas provas limitam-se às Suas reivindicações pessoais e ao testemunho dos seus amigos. 
 
3. Quais afirmações é que reflectem mais exactamente a doutrina cristã acerca da natureza da 
encarnação? O Senhor Jesus Cristo 
a) era Deus fingindo-se homem. 
b) tinha uma natureza humana. 
c) tinha uma natureza divina. 
d) era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 
 
4. As Escrituras revelam-nos que Jesus Cristo 
a) é uma pessoa humana que assumiu a divindade. 
b) é uma pessoa divina que assumiu a nossa natureza humana. 
c) tinha algumas qualidades que pertencem à divindade. 
d) tinha algumas qualidades que pertencem aos seres humanos. 
 
5. O propósito principal da encarnação foi 
a) pôr em acção o plano de redenção do homem traçado por Deus. 
b) pôr fim ao governo da lei do Antigo Testamento. 
c) fundar um exemplo moral para a humanidade seguir. 
d) permitir que as pessoas soubessem como Deus realmente é. 
 
6. A morte de Cristo é considerada uma obra, porque 
a) foi uma tarefa que Ele tomou voluntariamente sobre Si, para pagar a pena pelo nosso  pecado. 
b) envolveu grande esforço físico, além de sofrimentos e a própria morte. 
c) Ele foi obrigado a morrer. 
 
7. A encarnação foi necessária porque 
a) Cristo precisou de tornar um corpo mortal, para poder pagar a pena imposta pelos nossos  
    pecados. 
b) revelou o Pai celestial às pessoas. 
c) por meio dela Deus aprendeu a profundidade do pecado e o que significa ser uma pessoa  
    pecaminosa. 
d) por meio dela Cristo deu-nos um exemplo perfeito. 
 
8. Um significado prático da morte de Cristo envolve a nossa crucificação para o próprio eu. Isto  
significa que aqueles que pertencem a Cristo devem 
a) experimentar pessoalmente a morte, por causa dos seus pecados. 
b) mortificar a sua natureza pecaminosa, porque a salvação permite que o crente viva uma vida santa. 
c) reconhecer que, pela Sua morte, Cristo anulou a sua natureza pecaminosa, de tal maneira que agora 
    são completamente santos. 
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9. A obra da ressurreição, efectuada por Cristo, é significativa porque 
a) demonstra a aceitação do sacrifício de Cristo, como expiação pelo pecado, por parte do Pai 
b) confirmou a divindade do nosso Senhor. 
c) garante que o crente não pode deixar de receber o favor de Deus. 
d) agora Cristo é o nosso Sumo-Sacerdote, o qual intercede por nós na presença do Pai. 
e) é a garantia que o crente será ressuscitado dos mortos, no momento da volta de Cristo. 
 
10. A ascensão e a exaltação do nosso Senhor são importantes porque esses eventos 
a) produziram um novo aspecto do ministério de Cristo: como Soberano Senhor, Ele edifica a Sua 
    Igreja e cuida dela, e a Sua presença está em toda a parte. 
b) puseram fim à obra de Cristo em favor dos homens. 
c) produziram o começo da adoração verdadeiramente espiritual. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
9. a) V  c) V  e) V  
    b) V  d) F  f) V     
 
1. Deveria ter dito que Jesus se desenvolveu em todos esses aspectos. 
 
10. a) V c) V  
      b) F  d) V   
 
2. a) V  c) F 
    b) V  d) F  
 
11. a) V d) V 
      b) F  e) F 
      c) V 
 
3. a) 4. Limitações humanas   d) 3. Aparência humana 
    b) 5. Nomes humanos   e) 2. Desenvolvimento humano 
    c) 1. Ancestrais humanos  
 
12. A sua resposta. Todos nós precisamos de fazer isto diariamente. 
 
4. Ele aceitou a adoração da parte dos homens, Ele perdoou pecados, Ele ressuscitou aos mortos e a 
Ele foi dado o direito de julgar todas as coisas. 
 
13. a) V c) V  e) F 
      b) F  d) V  f) F    
 
5. Ele revelou a Sua santidade por não ter pecado. Ele revelou o Seu amor pela humildade, a 
mansidão, o serviço e a gentileza, pela Sua íntima relação com Deus Pai, e de muitas outras maneiras. 
 
14. a) F  c) V  e) F 
      b) V d) V  f) V    
 
6. Ele preferiu sujeitar-se às limitações humanas, para que pudesse cumprir a Sua missão de morrer 
pelos homens pecaminosos. 
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15. A ascensão refere-se ao evento no qual Cristo voltou ao céu, no Seu corpo glorificado; e a 
exaltação refere-se ao facto de que Jesus foi elevado a uma posição de honra e glória, à mão direita de 
Deus Pai. 
 
7. Atributos morais de Jesus: santidade e amor. Atributos naturais de Jesus: sabedoria,  omnipotência,  
omnisciência, omnipresença e eternidade. Uma comparação revela-nos que esses sã o os atributos de 
Deus. 
 
16. a) V c) V  e) V  g) V   i) V 
      b) F  d) V  f) V  h) F      
 
 
8. a) O Verbo (João 1:14)     d) Emanuel (Isaías 7:14) 
    b) O Filho de Deus (João 10:36)    e) Senhor (Lucas 2:10) 
    c) Messias, Cristo, Ungido (Actos 2:36)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


