


O que já estudamos? 

• SOBRE DEUS 

Cremos em um só Deus, que é Santo, Criador de 
todas as coisas, soberano, eterno, subsistente 

em três Pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo 

(Dt 6.4; Mt 28.19; Mc 12.29). 
 



O que já estudamos? 

• SOBRE A BIBLIA 

Cremos na inspiração divina e plenária da Bíblia, 

bem como na sua infalibilidade e Inerrância, 

como única regra infalível de fé normativa 

para a vida e o caráter cristãos 

(2 Tm 3.14-17). 

O que já estudamos? 



SOBRE O NASCIMENTO e VIDA DE JESUS 

Cremos, como dizem as Escrituras, na 
concepção virginal de Jesus, Plenamente 

Deus, Plenamente homem, em Morte Vicária 
e expiatória, em sua Ressureição corporal 

dentre os mortos e na sua Ascensão vitoriosa 
aos céus” 

 
(Is 7.14; Mat 1;23;At 1.9; Rm 8.34). 

 

E hoje? 



 
Na concepção e no nascimento virginal de Jesus. 
 

“Portanto o mesmo Senhor vos 
dará um sinal: Eis que a virgem 
conceberá, e dará à luz um filho, 
e chamará o seu nome Emanuel.” 
Isaías 7:14 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/7/14


Mateus 1:23  

“Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um 
filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, 
Que traduzido é: Deus conosco.” 



Nascimento sobrenatural 
 
• É absolutamente impossível falar da concepção virginal de Jesus com 

a exclusão do sobrenatural. Até porque a Bíblia é um livro que 
acentua o tempo todo as intervenções sobrenaturais de Deus na 
história humana. Visto pelo âmbito do sobrenatural, a concepção 
virginal de Jesus é um dos maiores milagres efetuados por Deus no 
Novo Testamento. 

• Embora nos últimos dois séculos os teólogos liberais e filósofos 
modernistas tenham desenvolvido um preconceito contra o 
sobrenatural, a concepção virginal de Jesus é fato indiscutível no 
Novo Testamento. 



Fato indiscutível no Novo Testamento. 

Paulo declara que Jesus é “nascido de mulher” (Gl 4.4). E continua: 
“[…] grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou em 
carne […]” (1 Tm 3.16). Diz ainda: “[…] sendo em forma de Deus […] 
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens” (Fp 
2.6,7).  

Desse modo, Paulo ensina a encarnação. As expressões “nascido de 
mulher” e “grande é o mistério da piedade”, por absoluta unanimidade 
dos biblistas, referem-se à concepção virginal de Jesus. 



Prova da concepção virginal 
A prova escriturística da concepção virginal de Jesus pode ser vista em alguns 
dos fatos narrados pelos evangelistas Mateus e Lucas. O primeiro mostra os 
escrúpulos de José, sua perplexidade e temores, bem como os seus planos 
de fuga diante da revelação intrigante do anjo. O segundo, Lucas, apresenta 
o comportamento de Maria, sua fala, suas perguntas, bem como a 
perplexidade em face da paradoxal revelação. 

Concluímos que ambos os evangelistas: 

• a) concordam que a concepção de Jesus foi milagrosa; 

• b) declaram também que foi predita pelos anjos e  

• c) mostram que nesse nascimento cumpriram-se as profecias: “Portanto, o 
mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à 
luz um filho, e será o seu nome Emanuel” (Is 7.14). 

 



O Dogma da Virgem Maria 
• O dogma católico da Virgem Maria declara que Maria, mesmo após o 

nascimento de Jesus, permaneceu virgem. É de Atanásio o distorcido 
dogma de Maria “Mãe de Deus”. Todavia, a Bíblia rebate essa ideia 
estapafúrdia com uma passagem clássica do Novo Testamento, que 
mostra claramente que Maria teve filhos e filhas: 

“Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e 
seus irmãos, Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós 
todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? “ 

(Mt 13.55,56). 

 



  
Plenamente Deus, Plenamente homem 

 

•  A humanidade de Jesus 
•Cremos que Jesus era homem e Deus ao 
mesmo tempo. Primeiro vamos estudar 
alguns elementos que podemos notar na 
pessoa de Cristo os quais provam que Ele 
era 100% humano.  
 



1 Ele teve um corpo humano - Nasceu como todo ser humano (Lc 2.7).  

2 Ele teve desenvolvimento intelectual e físico (Lc 2.40,52) 

Crescimento de um menino nas áreas física, intelectual e espiritual. 

3 Ele sentiu emoções humanas 
Compaixão (Mt 9.36), amor (Jo 11.36), pesar (Jo 11.35; Mt 26.38) e indignação (Mc 10.14). 

4 Ele teve desejos humanos -  não sofrer (Mt 26.39); obedecer (Lc 9.51). 

5 Ele teve necessidades humanas - Ele sentia fome (Mt 4.2), sede (Jo 19.28), 
sono (Mt 8.24) e cansaço (Jo 4.6). 

6 Ele foi reconhecido como homem 

• Por Si mesmo (Lc 19.10) e também pelos outros (Mt 13.55; 1Tm 2.5). 

7 Ele foi chamado de “filho” 

Filho de Maria (Mc 6.3), Filho de Davi (Mt 22.42-45) e Filho do Homem (Mt 
9.6; Mc 2.10; Lc 5.24). 

 



 Implicações para a nossa fé 

• Ao ser enviado como membro da raça humana, Jesus qualificou-Se para ser o redentor, 
como representante da raça (Rm 5.12,18). 

• Ele experimentou tudo o que um ser humano experimenta: sentimentos, necessidades e 
limitações. Lemos em Hebreus 4.15 que por causa disso pode nos compreender me-lhor 
e demonstrar compaixão como nosso Sumo sacerdote, ou seja, alguém que é mediador 
do sacrifício para perdão dos nossos pecados. 

• Jesus mostrou o que era ser verdadeiramente humano. Algumas vezes resistimos à ideia 
da humanidade autêntica de Cristo porque sempre ligamos humanidade a erro e 
imperfeição. Mas Jesus, assim como Adão (antes da queda), era um exemplar perfeito da 
humanidade sem pecado. 

• Ele Se tornou nosso exemplo. Orou, dependeu de Deus e Se sujeitou à vontade do Pai, 
ainda quando isso incluiu sofrimento (1Pe 2.21). 

• Jesus Cristo, também chamado de Emanuel, foi Deus no meio de nós. Foi exemplo vivo 
da transcendência de Deus que veio viver no meio dos homens. Essa verdade nos dá 
confiança do interesse que Ele tem de ainda agir em nosso meio (Jo 1.14). 

 



 
Plenamente Deus, Plenamente homem 

 

• A divindade de Jesus 

Você precisa ter em mente que cremos que Jesus era 100% homem e 
também 100% Deus. 

• Ele possui atributos que só Deus tem. Nenhum humano comum 
possui: autoexistência (Jo 5.26), imutabilidade (Hb 13.8), eternidade 
(Hb 7.3); onipresença (Mt 28.20). 

• Ele fez coisas que só Deus pode fazer: criar o mundo (Jo 1.3), perdoar 
pecados (Mt 9.1,2), executar julgamento final (Jo 5.22). 

 

 



• A divindade de Jesus 

Você precisa ter em mente que cremos que Jesus era 100% homem e 
também 100% Deus. 

• Ele recebe adoração. Os apóstolos eram homens consagrados, mas 
nunca aceitaram adoração (At 14.8-18). Jesus foi adorado por anjos 
(Hb 1.6; Ap 5.12,13) e por homens (Jo 9.38; 20.28; Mt 2.11; 14.33; 
28.9,17). 

• Ele possui títulos que só Deus tem, por exemplo: Jeová, que no Novo 
Testamento é traduzido por “Senhor” (Lc 2.11; 5.8), e “Filho de Deus” 
(Lc 1.35, Jo 5.18). 

• Ele mesmo declarou ser Deus (Jo 5.18; 8.24,28,58; 10.30-33). 

• Outras referências bíblicas (Jo 1.1; Rm 9.5; 1Jo 5.20). 

 

 



 Implicações para a nossa fé 

• Podemos ter conhecimento real de Deus. Jesus não só anunciava a 
salvação, mas era o Deus que trazia salvação aos homens. Ele mesmo 
disse “quem me vê a mim vê o Pai” (Jo 14.9); 

• A redenção está à nossa disposição. O sacrifício de Jesus foi suficiente 
para a salvação de todo o que crê (1Pe 2.24); 

• Deus e os homens tiveram um novo relacionamento. Não houve 
intermediários, nem anjos e nem profetas. O próprio Deus veio até nós 
(Hb 10.19-22); 

• Ele é Deus e deve ser adorado como tal. Um dia será adorado por todos 
(Fp 2.10-11). 

 



 

A união das duas naturezas 
 

• A primeira passagem é João 17.21-22. Nesse texto, o homem Jesus declara ser 
um só com o Pai. A referência nada declara sobre a humanidade de Jesus, mas o 
fato Dele mesmo declarar Sua divindade mostra que tinha o entendimento de 
que, mesmo sendo homem, possuía uma natureza em comum com o Pai, ou seja, 
a natureza divina. 

• Outros dois textos são importantes para nosso estudo (Jo 3.13 e 1Tm 3.16). Em 
João temos o uso do termo Filho do Homem (humanidade de Cristo) com a 
referência sobre ter descido do céu (divindade). Em Timóteo encontramos uma 
referência a Cristo no céu antes de Sua encarnação (contemplado por anjos – 
divindade), Sua encarnação como homem (manifestado na carne – humanidade) 
e depois na Sua ressurreição e ascensão aos céus (recebido na glória – divindade 
e humanidade). Os dois textos sugerem harmonia e plenitude das duas 
naturezas. Nem esses e nem outros textos bíblicos sugerem revezamento, 
contradição ou mesmo luta entre elas. 

 



 
Morte Vicária e expiatória 

 

Vicário: Aquele que se coloca no lugar do outro; substituto. O termo 
descreve a morte substituta de Jesus. 

  

• A morte vicária de Jesus não foi um mero incidente histórico, pois já 
havia sido predita no jardim do Éden (Gn 3.15). Portanto, não se 
tratava apenas da morte de um justo, mas de um sacrifício vivo e 
perfeito, como oblação pelos nossos pecados, recebido por Deus 
como propiciação pelas nossas ofensas (Rm 3.25). 

Oblação: Oferenda gratuita ou oferta votiva feita a Deus. 
Propiciação: Tornar propício, favorável. 

 



O Sacrifício Expiatório 

O sacrifício expiatório do Messias foi ensinado nas profecias e símbolos 
do Antigo Testamento, e Jesus compreendia perfeitamente as 
Escrituras judaicas. Todo o sistema sacrificial mosaico e o sacerdócio 
que o mantinha eram símbolos e sombras das Boas Novas vindouras. 
Jesus tinha conhecimento de que os demais judeus sabiam que o 
núcleo desse sistema era Levítico 17.11: ‘Porque a vida da carne está 
no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela 
vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da 
vida’. 

 

 
Morte Vicária e expiatória 

 



 
Expiação = Purificação de faltas cometidas 
 

• Expiação significa que Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se 
arrependem deles e se reconcilia com o pecador. Mas não para por aí: Essa 
reconciliação requer o sacrifício de alguém em substituição ao pecador 
arrependido. Lembre-se de que a pena estabelecida por Deus ao pecador 
lá no jardim do Éden foi a morte. (Gn 2. 17) Essa morte é muito mais do 
que a morte física, é a total separação da presença de Deus. 

• O pecador merece o justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado, 
mas o amor de Deus é tão grande que abençoou o ser humano com uma 
forma de ter o seu pecado perdoado sem ter de morrer. 

• No Antigo Testamento, os substitutos que davam a vida no lugar dos 
pecadores arrependidos eram os animais. Eles eram sacrificados no lugar 
do pecador arrependido. Morriam em seu lugar. Dessa forma Deus se 
satisfazia e perdoava o pecador. O sacrifício era aceito por Deus. 
 



SACRIFICIO VICÁRIO E EXPIATÓRIO 
entrega – substitutiva - purificadora 

• A partir de Jesus a coisa muda um pouco. Jesus Cristo é chamado na 
Bíblia de “Cordeiro de Deus”. Ele é o nosso substituto. Jesus fez 
expiação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele, um inocente, deu a sua 
vida, o seu sangue no lugar do nosso, para nos reconciliar com Deus, 
para que Deus perdoasse os nossos pecados. Através desse sacrifício, 
Jesus nos reconciliou plenamente com Deus. 

“Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, 
Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus 
pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo.” (Rm 
3. 25 – NTLH) 

 



 
Ressureição corporal dentre os mortos 

 
• Uma ressurreição literal. O testemunho do terceiro Evangelho é de uma 

ressurreição física e literal. O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse: 
"Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; tocai-me e vede, 
pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho" (Lc 
24.39). 

• Uma ressurreição corporal. A apologética cristã sempre assegurou que a 
ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi 
revivificado. Isto significa que, apesar de transformado, Cristo ressuscitou 
com o mesmo corpo físico que fora sepultado. Lucas põe em relevo esse 
fato quando registra Jesus comendo com os discípulos após a ressurreição 
(Lc 24.43). Em sua primeira Carta aos Coríntios o apóstolo Paulo assevera 
que toda a fé cristã é falsa se a ressurreição de Jesus não aconteceu de 
forma corporal (1 Co 15.14,15). 



EVIDÊNCIAS DA RESSURREIÇÃO DE JESUS 

• Evidências diretas. As Escrituras apresentam muitas evidências da ressurreição de Jesus. Os 
apologistas classificam essas evidências em diretas e indiretas. O texto de Lucas 24.13-35 narra o 
encontro que dois discípulos, no caminho de Emaús, tiveram com Jesus após a sua ressurreição. 
Trata-se de uma evidência direta da ressurreição porque mostra Jesus ressuscitado com um corpo 
físico e tangível. Evidência semelhante pode ser vista no relato da ressurreição do Evangelho de 
João 20.10-18. Nesses relatos observamos que as pessoas para as quais o Senhor apareceu 
viram o seu corpo, conversaram com Ele e até mesmo chegaram a tocá-lo. Não se tratava, 
portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real! 

• Evidências indiretas. Como vimos, os Evangelhos apresentam muitas provas diretas da 
ressurreição do Senhor, todavia, apresentam também outras provas indiretas. Antes da 
ressureição encontramos um grupo de discípulos desanimado, triste e cabisbaixo. Era um cenário 
desanimador. Após a ressurreição e Pentecostes, esses mesmos discípulos se apresentam ao 
povo com uma ousadia nunca vista. Eles agora passaram a testemunhar que o Senhor deles 
estava vivo e apresentavam provas disso. Eles curavam os doentes, levantavam os paralíticos, 
expeliam os demônios e testemunhavam: "Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos 
testemunhas" (At 2.32). A ressurreição de Jesus se tornou o principal tema da pregação 
apostólica. 

 



 
Ascensão vitoriosa aos céus 

 

"[...] Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, 
que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu 
o vistes ir." (At 1.11). 

• Ascender significa “subir” ou “elevar”. Entretanto, quando o 
termo ascensão é usado com relação a Cristo, tem um significado 
mais profundo, mais rico e mais específico. A ascensão de Jesus foi um 
evento único. Vai além de Enoque sendo levado diretamente para o 
céu ou a partida do profeta Elias numa carruagem de fogo. A 
ascensão de Jesus refere-se à sua ida para um lugar especial, com um 
propósito especial. Ele foi para o Pai, para sentar-se à direita dele 

 



A ascensão de Cristo é o término de sua missão 
vicária e de sua presença visível na terra. 

• "[...] a ascensão de Jesus é uma garantia de que, assim como foi 
possível para Jesus subir ao céu, assim também será possível para Ele 
voltar da mesma maneira, sobre uma nuvem na parousia (Lc 21.27; 
Mc 14.62; Dn 7.13). Desta forma, a promessa da parousia forma o 
fundo histórico da esperança, diante da qual os discípulos devem 
desempenhar seus papéis como testemunhas de Jesus." Vide também 
Richards (2005, p. 708) 




