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E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou?
Jesus Cristo1

O que dissemos, que Jesus Cristo é o legítimo alvo e objeto da nossa fé, vê-se
facilmente no fato de que todas as partes da nossa salvação são aqui enumeradas e
concluídas nele. Porque, como diz o profeta, o Senhor saiu para salvar seu povo
(Mt 1.20-21), para salvá-lo ele saiu com Cristo. Pois pela mão dele o Senhor
realizou a obra da sua misericórdia, isto é, a redenção do seu povo.
João Calvino2

Se houvesse mundos infinitos feitos de criaturas amorosas, elas juntas não teriam
tanto amor em si quanto houve no coração daquele homem, Cristo Jesus.
Thomas Goodwin3

Quando alguém crê num Jesus errado, embarca numa salvação errada e
desembarca num céu errado.
Paulo Romeiro4

1

Mateus 16.15 (Almeida Século 21).
As Institutas da Religião Cristã: edição especial com notas para estudo e pesquisa (São Paulo:
Cultura Cristã, 2006), p. 62, artigo 72, vl 2.
3
BEEKE, Joel. R.; JONES, Mark. Teologia Puritana: doutrina para a vida (São Paulo: Vida
Nova, 2016), p. 487.
4
Supercrentes (8. ed. São Paulo: Mundo Cristão, 1999), p. 58.
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INTRODUÇÃO (AULA 1)
“Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?” (Mt 8.27).
É de suma importância refletir e estudar sobre a Pessoa e Obra de Jesus Cristo,
ainda mais nos tempos em que vivemos, em que cada vez mais é multiplicado o número
de falsos profetas que têm corrompido a mensagem do Evangelho e escondido O Cristo
Verdadeiro.
Jesus falou que a vida eterna se resume em conhecer O Pai e conhecê-lO: “E a
vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que
enviaste” (Jo 17.3).
Ser cristão é muito mais do que ter um ótimo conhecimento doutrinário5; ser
cristão é ter um relacionamento com uma Pessoa6, a saber, Jesus Cristo. Contudo, é
impossível se relacionar com uma pessoa sem conhecê-la corretamente.
FERREIRA e MYATT nos ajudam a compreender esse pensamento:
O vínculo entre doutrina e o encontro pessoal com Jesus é visto em suas
palavras, registradas em João 8.24. Ele disse aos que não creem na doutrina
correta acerca de sua pessoa, que eles morrerão em seus pecados. A questão
da salvação depende de a pessoa ter a crença correta sobre quem é Jesus. É o
Jesus revelado nas Escrituras que salva. Ainda que a salvação seja mais do
que conhecimento doutrinário, sem esse conhecimento não há salvação. 7

Nas próximas aulas que teremos sobre a doutrina da Pessoa de Jesus, nos
esforçaremos para ter um entendimento correto sobre a revelação que Ele fez de Si
mesmo, através da Escritura, e ao fim dessas aulas teremos condições de responder a
seguinte pergunta: “Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?” (Mt 8.27).
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Cl 1.15 – “Ele é a imagem do Deus invisível”.
Terça: Cl 1.16 – 18 – “Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste” (v. 17).
Quarta: Cl 1.19 – “Por que foi da vontade de Deus”.
Quinta: Cl 1.20 – “... por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas...”.
Sexta: Cl 1.21 – “... que no passado éreis estranhos e inimigos no entendimento...”.
Sábado: Cl 1.22 – “Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte...”.
Domingo: Cl 1.23 – “...Sem vos afastar da esperança do evangelho...”.
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste” (Cl 1.17).

No Novo Testamento as duas palavras traduzidas por doutrina são didaskali,a (didaskalia – ato
ou ocupação de ensinar, informação, instrução, assunto ensinado, preceito e doutrina. Conferir as
seguintes passagens: Rm 12.7; 1Tm 4.13, Rm 15.4; 2Tm 3.16; Mt 15.9) e didach, (didach – instrução, o
ato de instruir, ensino, o que é ensinado, doutrina, modo de ensinar e tipo de doutrina ensinada. Conferir
as seguintes passagens: Mc 4.2; 12.38; Mt 16.12; Jo 7.16, 17; Mt 7.28; Mc 1.27).
6
FERREIRA, Franklin; MYATT, Alan. Teologia Sistemática: uma análise histórica, bíblica e
apologética para o contexto atual (São Paulo: Vida Nova, 2007), p. 483.
7
Ibid.
5
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1.

A

CRISTOLOGIA

DE

OUTRAS

RELIGIÕES:

ESPIRITISMO,

PANTEÍSMO E ISLAMISMO (AULA 2)
Quem fez a leitura de Colossenses 1?
Jesus Cristo é, sem dúvida, a figura mais importante de toda a história! Em nosso
solo é muito difícil encontrar alguém que nunca ouviu algo acerca de Jesus Cristo.
Alguns até dizem que o Brasil é um país cristão.
A popularidade de Jesus Cristo é inegável e ela pode ser notada até mesmo em
opositores da fé cristã, que de alguma forma aceitam a existência de Jesus como sendo
“uma espécie de profeta, ou líder religioso ou um homem sábio e digno de respeito”.8
Também é comum encontrar citações de Jesus em diversas religiões, isto é, em seus
livros sagrados. Assim, é afirmado que Jesus é: um espírito evoluído; um orixá; um
profeta. Outra coisa que é muito comum, e isso não é nenhuma novidade, é a tentativa
de subtrair da Pessoa de Jesus Cristo Sua divindade, fazendo dEle um mero homem,
profeta, sábio, isto é, apenas mais uma parte da criação.
Diante disso, faz-se necessário olharmos para o espiritismo, panteísmo e
islamismo, a fim de sabermos como Jesus Cristo é concebido por essas religiões, pois
assim teremos condições de: 1) Saber o motivo dos adeptos dessas religiões crerem
como creem; 2) Ser mais eficazes no evangelismo dessas pessoas; 2) “Responder a
qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós” (1Pe 3.15b).
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!

1.1. O ESPIRITISMO
O Kardecismo diz que Jesus Cristo é o “grande exemplo, o arquétipo da
humanidade, que nos mostrou como louvar o Bem e o Belo”.9 Ele é o tipo de
moralidade que as pessoas podem alcançar na terra. Ele também foi animado pelo
espírito divino.10 Jesus está entre os espíritos mais exaltados, evoluídos e a diferença
que há entre Jesus e os outros seres humanos é que ele está mais à frente no que diz
respeito ao seu desenvolvimento espiritual. Não existe nenhuma diferença ontológica
entre Jesus Cristo e os outros seres humanos.

8

FERREIRA; MYATT, 2007, p. 484.
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Citado em: FERREIRA; MYATT, 2007, p. 484.
10
Ibid.
9

8

O espiritismo afro-brasileiro diz que Jesus é um orixá.11 Conforme a prática de
identificar orixás com os santos da tradição católica, Jesus é Oxalá12, um espírito criado
por Olorum13 e submisso a ele.14
No espiritismo kardecista, bem como no espiritismo afro-brasileiro, Jesus Cristo
não é O Deus Soberano.
1.2. O PANTEÍSMO15
O pensamento panteísta está firmemente enraizado na Nova Era e nas religiões
orientais. Dessa maneira, Jesus não é O Deus-Homem, mas um avatar ou guru que se
desenvolveu bastante. Jesus se tornou O Cristo, ou assumiu Sua natureza, quando foi
batizado. O homem Jesus alcançou um nível espiritual tão elevado que se tornou digno
de ser a encarnação do Cristo.
Cristo, dentro desse pensamento, é um espírito muito avançado que, encarna no
corpo de um homem santo para anunciar “o começo de novas eras na evolução
espiritual da raça humana”.16
Um outro detalhe importante a mencionar é que o espírito de Cristo também se
“encarnou em outros líderes e fundadores das religiões do mundo, tais como Buda,
Maomé, e outros. E o ensino de Jesus é percebido como algo consistente com as demais
religiões”.17
No panteísmo, portanto, Jesus também faz parte da criação, mas não é O Criador.

11

“A Umbanda acredita que os Orixás não tiveram vida corpórea na terra; mas são a representação
da energia, força oriunda da natureza, e é tal força que auxilia os seres humanos nas dificuldades do dia a
dia. Na Umbanda, os orixás também não incorporam (diferentemente do Candomblé), o que se vê é a
manifestação dos Falangeiros dos Orixás, que são os Guias ou Entidades que trabalham sob ordens de um
determinado Orixá. Cada pessoa recebe a influência de um Orixá, que será seu protetor por toda a vida”
(http://umbanda-orixas.info/.Acesso em jun/2017).
12
“Oxalá é o maior Orixá da Umbanda, estando abaixo apenas de Olorum, Deus Supremo. Foi
criado a partir do ar, que havia no início dos tempos, e das primeiras águas, pelo mesmo Deus Supremo,
Olorum. Representado por uma estrela de cinco pontas, é sincretizado como Jesus Cristo e representa a
paz e a fé. Na umbanda, sua tarefa foi a de criação do ser humano. Ele envia vibrações que estimulam a fé
individual, assim como irradiações que geram sentimentos de religiosidade. É aquele que determina o fim
da vida de cada ser humano, é o momento de partir em paz. Representa o amor, bondade, pureza
espiritual, e tudo aquilo que indica positividade” (Ibidem. Acesso jun/2017).
13
Olorum no espiritismo afro-brasileiro é o deus supremo: ‘“Olorum’, ou ‘Olodumaré’, ou Zambi,
é o criador do Universo, é o próprio princípio criador em eterno movimento, fonte de tudo o que somos e
de tudo o que nossos sentidos possam perceber” (https://estudodaumbanda.wordpress.com/2008/03/18/2%E2%80%93-olorum-deus-o-criador/. Acesso em jun/2017).
Se quisermos encontrar Olorum, temos que procurá-lo primeiramente em nós mesmos, Ele é o princípio
que rege tudo e todos, é infinito em suas perfeições, é eterno, imutável, imaterial e único. É todo poderoso
porque é único, e é sobre tudo, soberanamente justo e bom.
14
Harmon Johnson. Authority Over the Spirits. Citado em: FERREIRA; MYATT, 2007, p. 485.
15
Panteísmo é a doutrina que diz que Deus está em tudo e em todos. Conforme esse pensamento
Deus está em uma árvore, em uma cadeira, em um animalzinho etc.
16
FERREIRA, 2007, p. 484.
17
Ibid.
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1.3. O ISLAMISNO
Para o islamismo é um absurdo pensar que Deus possa ter encarnado ou que Jesus
Cristo seja Deus. Alá é uma unidade absoluta e sua natureza não pode ser unida à
natureza humana. Isso se configura em blasfêmia para o muçulmano. É possível conferir
isso no Alcorão:

São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria. Dizelhes: Quem possuiria o mínimo poder para impedir que Deus, assim
querendo, aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos os que estão
na terra? Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra, e tudo quanto há
entre ambos. Ele cria o que Lhe apraz, porque é Onipotente (Surate 5.17).

Dessa maneira, Jesus não pode ser considerado Deus.
O islamismo também diz que Jesus não é filho de Deus. Maldições são lançadas
àqueles que dizem que Jesus é filho de Deus. Nos dizeres do Alcorão,
É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja! Quando
decide uma coisa, basta-lhe dizer: Seja! (19.35).
Os Judeus dizem: Ezra é filho de Deus; os cristãos dizem: O Messias é filho
de Deus. Tais são as palavras de suas bocas; repetem, com isso, as de seus
antepassados incrédulos.
Que Deus os combata! Como se desviam! Tomaram por senhores seus
rabinos e seus monges em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias,
filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só Deus.
Não há mais divindade além d'Ele!
Glorificado seja pelos parceiros que Lhe atribuem! (9.30-31).

Para o muçulmano, Jesus não é nem divino, nem filho de Deus! Ele é apenas um
homem, um grande profeta, mas sem atributos divinos. Não foi nada mais do que um
apóstolo de Alá, "que fazia milagres e ensinava o islamismo. Assim, segundo os
muçulmanos, a doutrina da divindade de Cristo é uma deturpação do ensino de Jesus".18
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Como você responderia a alguém que dissesse que Cristo é um espírito muito
evoluído, que encarnou no homem Jesus?
2) Qual a diferença do Jesus do Evangelho para o do espiritismo?
3) Jesus é mesmo o Filho de Deus? Como você provaria isso com a Escritura?

18

FERREIRA; MYATT, 2007, p. 485.
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SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Is 42.1 – “... pus o meu Espírito sobre ele... ”; 1Pe 1 – “Mas fostes resgatados
pelo precioso sangue... ” (v.19).
Terça: At 3 – “... O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta
semelhante a mim... ” (v. 22).
Quarta: Hb 5.5-6 – “... Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo
sacerdote” (v. 5).
Quinta: Lc 1 – “Ele reinará eternamente... ” (v. 33).
Sexta: Hebreus 1 – “... a quem designou herdeiro de todas as coisas... ” (v. 2).
Sábado: At 17– “... por meio do homem que estabeleceu com esse propósito... ” (v. 31).
Domingo: Jo 17 – “Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste... ” (v. 6).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem
mancha, o sangue de Cristo” (1Pe 1.19).

11

2.

A

CRISTOLOGIA

DAS

SEITAS:

TESTEMUNHAS

DE

JEOVÁ,

MÓRMONS E TEOLOGIA DA PROSPERIDADE (AULA 3)
Quem fez a leitura do capítulo VIII.1, da Confissão de Fé Batista de 1689?
Na aula de hoje estudaremos a cristologia de duas seitas19 pseudocristãs20 e a
cristologia que está presente em muitos teólogos da prosperidade. Após essa aula
teremos condições de responder as seguintes perguntas: 1) o que pensam as testemunhas
de Jeová sobre a Pessoa de Jesus Cristo? 2) o que pensam os mórmons sobre a Pessoa
de Jesus Cristo? 3) O que pensam muitos teólogos da prosperidade sobre a Pessoa de
Jesus Cristo?
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!

19

Uma seita, segundo o Dicionário Ilustrado da Bíblia, é uma “pequena facção ou partido unido
por interesses ou crenças comuns” (YOUNGLOOD, Ronald F.; BRUCE, F.F.; HARRISSON, R.K. São
Paulo: Vida Nova, 2004), p. 1317. Em nosso contexto é um grupo, partido e/ou facção que nega verdades
universais e fundamentais da fé cristã.
20
Para identificar uma seita pseudocristã, observe o caminho seguido por elas: adição, subtração,
multiplicação e divisão. Todas elas aplicam essas operações matemáticas. Na adição, elas não usam
apenas as Escrituras, sempre há um escrito, além das Escrituras, em que elas (as seitas) se apoiam. Elas
negam o primeiro pilar da Reforma Protestante: Sola Scriptura (somente a Escritura).
As testemunhas de Jeová, por exemplo, além da Escritura, se apoiam nos escritos do chamado
Corpo Governante – um grupo formado por homens que são responsáveis por guiar as testemunhas de
Jeová na doutrina e na prática. Nas palavras dele: “Meramente ter a Palavra de Deus e lê-la não basta para
adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida” (A Sentinela de 1º de Setembro
de 1991, pág. 19); “A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus
[Corpo Governante e seus escritos], não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a
Bíblia” (A Sentinela 1º de Agosto de 1982, página 27 [http://www.ia-cs.com/2009/07/seitas-pseudocristas-comoidentifica.html . Acesso em jun/17]).
Os mórmons, por mais que façam uso das Escrituras têm o livro dos Mórmons e sobre esse livro
foi dito o seguinte pelo fundador do grupo: “Declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais
correto de todos os livros da terra, e a pedra angular da nossa religião” (Ensinamentos do Profeta Joseph
Smith, pág. 178 [http://www.ia-cs.com/2009/07/seitas-pseudo-cristas-comoidentifica.html . Acesso em
jun/17]).
Na subtração, as seitas sempre rebaixam a Pessoa do Redentor de alguma forma. Ora subtraem
algo de Sua natureza humana, ora subtraem algo de Sua natureza divina.
Na multiplicação, as seitas dizem que crer em Jesus não é suficiente para ser salvo; as boas obras
são necessárias! Os meios de salvação são multiplicados. Com isso negam mais três pilares da Reforma
Protestante: Solus Christus (somente Cristo); Sola Gratia (somente a graça) e Sola Fide (somente a fé).
Ao negarem os quatro primeiros pilares da Reforma, é uma consequência necessária negarem o último:
Soli Deo Gloria (somente a Deus a glória). As testemunhas de Jeová acreditam que a salvação é com
base nas boas obras: “Trabalhamos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação” (Nosso
Ministério do Reino, Dezembro de 1984, página 1 [http://www.ia-cs.com/2009/07/seitas-pseudo-cristascomoidentifica.html . Acesso em jun/17]).
Os mórmons seguem o mesmo caminho: “O homem tem de fazer o que pode pela sua própria
salvação.” (Doutrinas de Salvação, p. 91, Vol. III [http://www.ia-cs.com/2009/07/seitas-pseudo-cristascomoidentifica.html . Acesso em jun/17]).
Na divisão, as seitas dizem que Jesus é o único caminho para a salvação, porém o seu sistema é o
atalho! O caminho da salvação é dividido. Em suma: não há salvação fora do grupo. São exclusivistas.
Esse é o pensamento das testemunhas de Jeová, vejamos: “É somente lógico que haja uma só religião
verdadeira. Isto se harmoniza com o fato de que o verdadeiro Deus é um Deus não “de desordem, mas de
paz” (1 Coríntios 14:33). A Bíblia diz que existe realmente “uma só fé” (Efésios 4:5). Quem, então, são
os que formam o corpo de verdadeiros adoradores hoje? Não hesitamos em dizer que são as Testemunhas
de Jeová” (Poderá Viver Para Sempre, página 190 [http://www.ia-cs.com/2009/07/seitas-pseudo-cristascomoidentifica.html . Acesso em jun/17]).
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2.1. AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
No que diz respeito à cristologia das testemunhas de Jeová, não há nada novo,
assim como disse o autor do livro de Eclesiastes: “O que foi será, e o que se fez, se fará
novamente; não há nada novo debaixo do sol” (1.9, AS21). Falamos isso, pois elas
seguem – como diz Franklin Ferreira em sua teologia sistemática –, as pegadas de
Ário.21 Portanto a cristologia das testemunhas de Jeová é uma “ressurreição do
arianismo”22 do século IV, que dizia que Jesus foi um ser criado.
Para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo não é Deus, pois foi criado! Ele é a
primeira criação de Jeová, O Deus todo-poderoso. Porém, Ele não é uma criatura
qualquer, Ele é o arcanjo Miguel. Nas palavras do Corpo Governante Jesus é “o anjo
mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo [...], também
chamado Miguel”.23
As testemunhas de Jeová dizem crer na divindade de Jesus, mas não como creem
os cristãos. Eles afirmam que Jesus é um deus24, assim como Satanás é chamado de
deus. Nas palavras do Corpo Governante:
“Mas não é Jesus chamado de deus na Bíblia?”, poderá perguntar alguém.
Isto é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de deus (2 Co 4.4)”25

Menezes resumiu, com base nos escritos do Corpo Governante, muito bem a
cristologia das testemunhas de Jeová:

21

2007, p. 485. Estudaremos sobre Ário e seu pensamento no dia 16/07.
MENEZES, Aldo. Testemunhas de Jeová: exposição e refutação de suas doutrinas (2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Vida nova, 2009), p. 158.
23
A Sentinela, 01/11/1995, p. 8. Citada por Aldo Menezes (2009, p. 161).
24
Isso é claro na teologia das testemunhas de Jeová e elas inseriram sua teologia no texto Bíblico.
Isso fica claro pelo modo como a Tradução do Novo Mundo, tradução usada por elas, traduziu Jo 1.1:
“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com o Deus, e a Palavra era [um] deus. Importante dizer
também que todas as passagens que revelam a plena divindade de Jesus foram adulteradas pelas
testemunhas de Jeová. Seguem mais dois exemplos: “porque mediante ele foram criadas todas as [outras]
coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis [...] Todas as [outras] coisas foram
criadas por intermédio dele e para ele. Também, ele é antes de todas as [outras] coisas e todas as [outras]
coisas vieram a existir por meio dele”(Cl 1.16-17). Um breve comentário sobre esses versículos se faz
necessário: a palavra outras, entre colchetes, não existe em nenhum manuscrito grego em que os textos
do Novo Testamento foram escritos. Outro exemplo é o de Cl 2.9, que na Tradução do Novo Mundo está
traduzido assim: “porque é nele que mora corporalmente toda a plenitude da qualidade de vida”. Essa
tradução esconde a verdade que Deus quer comunicar sobre as naturezas da Pessoa de Jesus! À luz do
texto grego, a tradução correta desse versículo é: “pois nele habita corporalmente toda a plenitude da
divindade. Para uma consideração exaustiva sobre a adulteração do texto bíblico, feita pelas testemunhas
de Jeová, veja a seguinte obra: Testemunhas de Jeová: a inserção de suas crenças e práticas no texto da
tradução do novo mundo, de Ezequias Soares (São Paulo: Hagnos, 2008). Para um aprofundamento nas
doutrinas das testemunhas de Jeová, veja a seguinte obra: Testemunhas de Jeová: exposição e refutação
de suas doutrinas, de Aldo Menezes (2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Vida, 2009
25
Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, p. 40. Citado por MENEZES (2009), p. 164.
22
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Cremos em Jesus Cristo. Ele é o primogênito (o primeiro a ser criado) e o
unigênito (o único criado diretamente pelas mãos de Jeová). Ele é um deus,
assim como Satanás; é “Deus poderoso”, mas não todo-poderoso, sendo
inferior ao Pai. É o arcanjo Miguel, que foi transferido para o ventre de Maria
e se fez homem; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi pregado numa estaca de
tortura; desceu ao hades, onde esteve inconsciente, e ao terceiro dia
ressuscitou espiritualmente; subiu ao céu, está assentado à direita de Jeová e
já voltou invisivelmente em 1914, esperando o momento para começar a
batalha de Armagedom e instaurar o paraíso terrestre.26

2.2. OS MÓRMONS
No ensino dos mórmons, Deus é um homem e seu nome é Elohim.27 Ele, por ter
sido obediente ao evangelho, alcançou a divindade, mas não na terra, nem no céu, em
outro planeta! Jesus no mormonismo é chamado de Jeová, o primeiro filho espiritual
que Elohim teve com uma de suas muitas esposas. Essa foi a primeira vez que Jesus foi
gerado. Mas Ele também teve outra geração: quando Elohim teve relações sexuais com
Maria, que era virgem até então.28 Essa ocasião foi quando Jesus encarnou.
Fica evidente, portanto, que os mórmons creem que Jesus foi criado, pois houve
um tempo em que Ele não existia.
Além do que já vimos, vale dizer também que no pensamento mórmon, Jesus teve
“pelo menos três esposas e vários filhos”.29 Ele também é o irmão espiritual do Diabo.30

2.3. A TEOLOGIA DA PROSPERIDADE
Diversos pregadores da prosperidade têm uma cristologia que está mais próxima
do conceito das seitas do que da ortodoxia cristã. Vejamos uma fala de Kenneth
Copeland:
Ele [Jesus] referiu-se a Deus como Seu Pai (o que provocou a ira dos
Fariseus), mas Ele nunca afirmou que Ele era o Deus altíssimo. Aliás, contou
para Seus discípulos que Deus Pai era maior e mais poderoso do que Ele (Jo
14.28). Por que Jesus não proclamou abertamente que era Deus, durante Seus
33 anos na terra? Por uma única razão. Ele não veio à terra como Deus, Ele
veio como homem. Jesus não veio à terra como Deus; veio como homem. Ele
pôs de lado Seu poder divino e assumiu a forma de um homem – com todas
as suas limitações. Este homem – Jesus, era uma cópia carbono daquele que
andou pelo Jardim do Éden [E Copeland diz que recebeu esta revelação
interessante diretamente de Jesus]. Não fique perturbado quando as pessoas
acusam-no de pensar que você é Deus... eles me crucificaram porque eu
reivindiquei ser Deus. Mas eu não reivindiquei ser Deus; eu apenas
reivindiquei que andei com ele que Ele estava em Mim. Você é tanto a
encarnação de Deus quanto foi Jesus Cristo. Cada homem que nasceu
novamente é uma encarnação e o cristianismo é um milagre. O crente é tanto
uma encarnação como foi Jesus de Nazaré.31
26

MENEZES, 2009, p. 157.
FERREIRA; MYATT, 2007, p. 486.
28
Conforme a leitura mais tradicional entre os mórmons, Maria foi esposa legal de Deus nesse
27

tempo.
29

FERREIRA; MYATT, 2007, p. 486.
https://carm.org/os-mormons-acreditam-num-Jesus-diferente . Acesso em jun/17.
31
Citado em FERREIRA; MYATT, 2007, p. 486.
30
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Se alguém dissesse para você que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, como você
responderia, à luz das Escrituras?
2) Você conseguiria provar, pelas Escrituras, que Jesus Cristo é Eterno?
3) É verdade que Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, deixou de ser Deus?
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Jo 1 – “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós...” (v. 14).
Terça: Hb 4 – “Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das
nossas fraquezas...” (v. 15).
Quarta: Romanos 8 – “Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca
por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado...” (v.3).
Quinta: Mt 1 – “A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão
Emanuel” (v. 23).
Sexta: Lc 1 – “... O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a
sua sombra... ” (v. 35).
Sábado: Rm 9 – “... E deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as
coisas, Deus bendito eternamente. Amém” (v. 5).
Domingo: 1Tm 2 – “... Cristo Jesus, homem” (v. 5).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem” (1Tm 2.5).
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3.

AS HERESIAS ANTIGAS (I): DOCETISMO, APOLINARISMO E
EUTIQUIANISMO (AULA 4)
Quem fez a leitura do capítulo VIII.2, da Confissão de Fé Batista de 1689?
Na aula passada, além de aprendermos a identificar um grupo pseudocristão,

utilizando as quatro operações matemáticas32, estudamos a cristologia das testemunhas
de Jeová, dos mórmons e de alguns teólogos da prosperidade.
Nesta aula – e nas próximas duas – estudaremos as heresias antigas que se
levantaram contra o ensino da Escritura, acerca da Pessoa de Jesus Cristo. Nos
primeiros cinco séculos da igreja cristã o esforço dos antigos pais da igreja 33 sobre a
Pessoa de Jesus Cristo se resumiu em responder as seguintes perguntas: Jesus Cristo é
Deus? Ele é humano? Jesus Cristo é humano e divino? Como ele pode ser humano e
divino ao mesmo tempo? Qual é a relação das duas naturezas na Pessoa de Jesus Cristo?
Ao longo da história da igreja concílios foram convocados, a fim de discutir as
questões que envolviam a Pessoa de Jesus e chegar a conclusões que seriam o
pensamento padrão da fé cristã.34
Nesta aula estudaremos três heresias muito perigosas que usam a operação da
subtração, a fim de retirar a humanidade da Pessoa de Jesus Cristo, são elas: docetismo,
apolinarismo e eutiquianismo.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!

3.1. DOCETISMO
A palavra docetismo deriva do verbo grego doke,w (doke ) e tem os seguintes
significados: 1) pensar, imaginar, supor, presumir35; 2) parecer, dar a impressão.36 O
32

Adição, subtração, multiplicação e divisão.
Os pais da igreja, que também são chamados de pais apostólicos, “foram pessoas piedosas que
viveram no passado e lutaram pela preservação da sã doutrina. Há quatro critérios básicos que ajudam na
identificação de um pai da igreja. São eles: 1) Antiguidade; 2) Santidade de vida; 3) Doutrina ortodoxa; 4)
Aprovação eclesiástica.
O estudo dos pais da igreja é geralmente chamado de ‘patrística’ ou ‘patrologia’ e seu período se
estende do primeiro até o quinto século.
O período patrístico pode ser dividido em cinco classes: 1) Os pais apostólicos (100 – 150 d.C); 2)
Os pais apologistas (150 – 250 d.C); 3) Os pais africanos (200 – 375 d.C); 4) Os pais capadócios (325 –
400 d.C); 5) Os pais latinos (350 – 500 d.C)” (RAMOS, Leonardo Honda. A Doutrina da Eleição na
Bíblia e na História: uma abordagem histórico-exegétia à luz de 2Timóteo 1.9. Goiânia: Editora Cruz,
2017, p. 62-63).
34
FERREIRA; MYATT, 2007, 486.
35
MOUNCE, William D. Léxico Analítico do Novo Testamento Grego (São Paulo: Vida Nova,
2013), p. 189. Alguns exemplos bíblicos desse uso podem ser dados: “Não presumais (do,xhte
[do
]...” (Mt 3.9 – Bíblia King James Atualizada); “E, quando orardes, não useis de vãs repetições,
como fazem os pagãos; pois imaginam (dokosin [dokousin]) que devido ao seu muito falar serão
ouvidos” (Mt 6.7 – Bíblia King James Atualizada).
36
Ibidem. Alguns exemplos bíblicos também podem ser dados: “Qual destes três te parece (doke
[dokei])...”(Lc 10.36 – Bíblia King James Atualizada); “Então, alguns filósofos epicureus e estoicos
33
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docetismo “é a doutrina segundo a qual Jesus não teve corpo físico humano, mas só
aparência dele”.37 Esse tipo de pensamento geralmente é acompanhado pelo dualismo
grego que diz que “somente o que é puramente espiritual pode ser bom, enquanto que a
matéria é intrinsecamente má”.38 Se a matéria é má, Jesus Cristo não poderia ter
encarnado verdadeiramente, isto é, Ele não teve um corpo físico.
O docetismo já circulava no período bíblico e o apóstolo João, inspirado pelo
Espírito Santo, diz que tal ensinamento tem origem satânica. Em suas palavras:
Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm
de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 2 Assim
conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo
veio em corpo é de Deus; 3 e todo espírito que não confessa Jesus não é de
Deus, mas é o espírito do anticristo que havia de vir, e agora já está no
mundo.39

Interessante observar que essa heresia tem reaparecido no ensino de muitos
pregadores da teologia da prosperidade.

3.2. APOLINARISMO
O apolinarismo tem esse nome devido ao criador desse pensamento: Apolinário
(310 – 390), “ex-professor de retórica”40 e bispo de Laodiceia.41 Apolinário tinha 60
quando formulou seu pensamento sobre a doutrina de Cristo.42
Conforme o ensino de Apolinário, Jesus era humano, mas não completamente. Ele
era humano porque tinha um corpo humano, porém não tinha uma mente humana! Dizia
ele que a mente que ocupava o corpo humano de Jesus era a mente do Logos, da Palavra
de Deus. A conclusão a que chegou Apolinário, segundo o teólogo reformado Herman
Bavinck, foi de que “o Logos havia assumido um corpo humano animado sem um
espírito (pneuma) e que ele mesmo tomou o lugar desse espírito (pneuma).43
Foi o gigante pai da igreja, Gregório de Nazianzo (330 – 38944), que entrou em
polêmica com Apolinário e disse que aquilo que Cristo não assumiu não foi salvo,
começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: ‘O que deseja comunicar esse tagarela?’ Outros
comentavam: ‘Parece (doke [dokei]) ser um anunciador de deuses estranhos’...” (At 17.18).
37
GONZÁLEZ, Justo. Breve Dicionário de Teologia (São Paulo: Hagnos, 2009), p. 95. Os
representantes mais conhecidos do docetismo são: Cerinto, Ébion, Marcião e Valentino.
38
Ibidem.
39
1Jo 4.1-3 (Almeida Século 21).
40
CAIRNS, Earle E. O Cristianismo Através dos Séculos: Uma História da Igreja Cristã (3ª ed.
São Paulo: Vida Nova, 2008), p. 116.
41
GONZÁLEZ, 2009, p. 37.
42
CAIRNS, 2008, p. 116.
43
Dogmática Reformada – O Pecado e a Salvação em Cristo (São Paulo: Cultura Cristã, 2012), p.
300, v.3.
44
RAMOS, 2017, p. 76.
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portanto se Ele não assumiu uma mente humana, ela não pode ser salva. Em suas
palavras: “o que não é assumido não é curado”.45
O apolinarismo enfatizou a natureza divina de Jesus Cristo, porém subtraiu sua
humanidade. Esse ensino foi oficialmente rejeitado no Concílio de Constantinopla, que
ocorreu em 381.46

3.3. EUTIQUIANISMO
O eutiquianismo, também chamado de monofisismo47, deve sua origem ao monge
de Constantinopla, Eutiques48 (378 – 455).49 Eutiques ensinava que após a encarnação
de Cristo a natureza divina absorveu a natureza humana, ou, em outras palavras: era a
natureza divina revestida de carne humana.50
Eutiques conseguiu apoio de Dióscoro, bispo de Alexandria, que tentou protegê-lo
de Flaviano, bispo de Constantinopla. Flaviano tirou Eutiques de Constantinopla. Em
contrapartida, Dióscoro “organizou um sínodo em Éfeso, em 449, para apoiar
Eutiques”.51 O eutiquianismo, ou monofisismo, foi condenado “numa longa carta,
conhecida como o ‘Tomo’, escrita por Leão I, o bispo de Roma de 440 – 461”52, e pelo
Concílio de Calcedônia53 (451).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Como você responderia a um docetista, caso ele pedisse a você que provasse, pelas
Escrituras, que Jesus Cristo é Deus e Homem ao mesmo tempo?
2) Se Cristo não tem uma mente humana, é possível que a mente de um ser humano seja
redimida?
45

FERREIRA; MYATT, 2007, p. 487.
CAIRNS, 2008, p. 116.
47
Do grego monos (apenas uma) e physis (natureza), significando “apenas uma natureza”.
48
Ou Êutico.
49
GONZÁLEZ, 2009, p. 219.
50
FERREIRA; MYATT, 2007, p. 487.
51
Ibidem.
52
CAIRNS, 2008, p. 117.
53
O Credo de Calcedônia diz:
Todos nós, seguindo os santos pais, ensinamos, em plena concordância, os homens a confessarem
o único e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em Divindade e também perfeito em
humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de alma e corpo racionais; coessencial
com o Pai, segundo a Divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade; semelhante a nós em
todas as coisas, mas sem pecado; gerado do Pai antes de todas as eras, segundo a Divindade, e, nestes
últimas dias, por nós e para nossa salvação, nascido da virgem Maria, mãe de Deus segundo a
humanidade; o único e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas,
sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo a distinção das naturezas removida,
de modo algum, pela união, mas, antes, sendo preservada a propriedade de cada natureza e concorrendo
em uma única pessoa e uma única subsistência, não partida nem dividida em duas pessoas, mas o único e
mesmo filho, o unigênito, Deus a Palavra, o Senhor Jesus Cristo; como os profetas declararam, desde o
princípio, a respeito dele, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou, e o credo de nossos santos pais nos
transmitiu. (Retirado da obra Somos Todos Teólogos: Uma Introdução à Teologia Sistemática, de R.C.
Sproul [São José dos Campos: Fiel, 2017], p. 481).
46
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3) Quais textos Bíblicos provam que a natureza humana de Jesus Cristo não foi
absorvida pela divina?
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Gn 1 – “No princípio, Deus criou os céus e a terra” (v. 1).
Terça: 1Tm 6 – “... O bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos
senhores” (v. 15).
Quarta: 1Jo 4 – “O amor de Deus para conosco manifestou-se...” (v. 9).
Quinta: Jo 1 – “A vida estava nele e era a luz dos homens” (v. 4).
Sexta: Fp 2 – “... Não considerou o fato de ser igual a Deus...” (v. 6).
Sábado: Ef 4 – “Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo” (v.5).
Domingo: 1Ts 4 – “Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados...” (v.
17).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho
unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele” (1Jo 4.9).
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4.

AS

HERESIAS

ANTIGAS

(II):

EBIONISMO,

ADOCIONISMO

E

ARIANISMO (AULA 5)
Quem fez a leitura do Credo Niceno-Constantinopolitano?
Na aula passada estudamos três heresias que negaram a plena humanidade de
Jesus Cristo: docetismo, apolinarismo e eutiquianismo.
Na aula de hoje estudaremos mais três heresias. Estas, porém, negaram a plena
divindade de Jesus Cristo, são elas: ebionismo, adocionismo e arianismo.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!

4.1. EBIONISMO
O ebionismo é uma heresia que surgiu em Israel, no fim do primeiro século. 54 O
nome desse ensino deriva da palavra hebraica

(’ebyôn) e significa: “pobre”,

“necessitado”, “miserável”, “mendigo” e “pedinte de esmolas”.55
Os ebionitas ensinavam que Jesus foi “um grande profeta – o maior de todos os
profetas, porém, não era mais do que profeta – cuja fidelidade fez que Deus o adotasse
como filho”.56 Por conta da forte ênfase na lei mosaica, diziam também que Jesus
“justificou a si mesmo pelas obras da lei”.57
A definição do teólogo batista reformado Augustus Hopkins Strong é
esclarecedora. Em suas palavras: “o ebionismo era simplesmente um judaísmo sob o
disfarce da Igreja e a negação da divindade de Cristo ocasionada pela aparente
incompatibilidade com o monoteísmo”.58
Jesus foi, para os ebionistas, o Messias, um profeta que se identificava com os
pobres e só isso, porém exclusivamente humano.
O ebionismo tem reaparecido entre teólogos de linha mais liberal.

4.2. ADOCIONISMO
O Adocionismo é outro ensino que se encaixa em heresia. De uma forma mais
compreensiva, o adocionismo ensina que Jesus foi um ser humano, que em algum
momento de sua vida tornou-se divino.
Millard Erickson resume esse pensamento quando diz que o adocionismo é

54

FERREIRA; MYATT, 2007, p. 487.
Ibidem.
56
GONZÁLEZ, 2009, p. 99.
57
HORTON, Michael. Doutrinas da Fé Cristã: Uma Teologia Sistemática para Peregrinos no
Caminho (São Paulo: Cultura Cristã, 2016), p. 498.
58
Teologia Sistemática (2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Hagnos, 2007), p. 1184, v. 2.
55
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é a ideia de que Jesus de Nazaré foi meramente um ser humano durante os
primeiros anos de sua vida. Em algum momento, porém, provavelmente no
batismo de Jesus (ou talvez em sua ressurreição), Deus o “adotou” como
Filho.59

O motivo que levou O Pai a adotar Jesus Cristo como seu Filho é de pouca
importância. O que de fato interessa nesse pensamento é o seguinte: Jesus é um ser
humano que se torna Deus e não Deus que se torna um ser humano.
Para os adocionistas o homem Jesus tornou-se divino quando o Espírito Santo
veio sobre ele e caso isso não ocorresse o homem Jesus continuaria sua vida como ser
humano normalmente.60

4.3. ARIANISMO
O arianismo, à semelhança do apolinarismo e do eutiquianismo, deve seu nome a
uma pessoa: Ário (250 – 33661), presbítero da igreja de Alexandria.62 O arianismo foi
uma das heresias mais perigosas que a igreja cristã enfrentou. Esse ensino, por ser um
pouco mais detalhado, teve uma oportunidade real de ser se tornar a posição oficial da
igreja.63
O ensino de Ário era o de que Jesus Cristo, O Verbo de Deus, não era eterno. Não
sendo eterno, Ele também não poderia ser Deus. O grande slogan dos arianos era dizer:
“houve um tempo quando Cristo não era”.64
Com seu slogan, os arianos queriam dizer que Jesus Cristo foi criado por Deus.
Ele era considerado a criatura mais elevada, mais poderosa, contudo era apenas um ser
criado.
Quando indagados sobre como podiam se referir a Jesus como Deus e Filho de
Deus65, diziam que esses títulos se tratavam apenas de reverência, não de adoração.66
Jesus até poderia “ser chamado de Deus por reverência, mas é, no máximo, um deus, um
deus criado, não o Deus, o ser eterno e incriado”.67
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Teologia Sistemática (São Paulo: Vida Nova, 2015), p. 702.
Ibidem, p. 703.
61
CAIRNS, 2008, p. 112.
62
GONZÁLEZ, 2009, p. 42.
63
ERICKSON, Millard. Teologia Sistemática (São Paulo: Vida Nova, 2015), p. 669.
64
FERREIRA; MYATT, 2007, p. 488.
65
Título que sugere que O Filho tem a mesma natureza divino que O Pai. Portanto, O Filho é Deus
(em essência) como O Pai é Deus (em essência).
66
ERICKSON, 2015, p. 670.
67
Ibidem.
60
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O pensamento dos arianos sobre Jesus não estava fundamento em um princípio
filosófico, mas em muitos textos Bíblicos.68 Por mais que a cristologia ariana tenha
alcançado alguma popularidade, foi rejeitada no Concílio de Nicéia (325 d.C).69
A cristologia ariana ressurgiu com o grupo chamado Testemunhas de Jeová.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Como você responderia, biblicamente, ao pensamento Ebionista?
2) Reflita nos 6 argumentos que foram usados pelos arianos para provar seu pensamento
(nota 68) e responda: como você reagiria ao desafio de responder a esses argumentos?
3) O Credo Niceno se esforçou para provar que Jesus é Deus. Qual a relevância de Jesus
ser Deus?
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Jo 14 – “Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei” (v. 14).
Terça: 1Jo 5 – “... Se pedirmos alguma coisa segunda a sua vontade, ele nos ouve” (v.
14).
Quarta: Jo 16 – “E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do
juízo” (v. 8).
Quinta: Jo 17 – “E a vida eterna é esta: que conheçam a ti” (v. 3).
Sexta: Jo 5 – “E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim” (v.
37).
Sábado: Jo 6 – “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer” (v.
44).
Domingo: Jo 8 – “Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também
dá testemunho de mim” (v. 18).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no
último dia” (Jo 6.44).
68

Os textos Bíblicos usados pelos arianos, e suas argumentações são as seguintes:
1. O Filho é a sabedoria de Deus (1Co 1.24) e é dito que a sabedoria de Deus foi criada (Pv 8.22).
Portanto, o Filho foi criado.
2. Jesus foi elevado à posição de Senhor e Cristo por Deus (At 2.36), portanto, ele só pode ser uma
criatura.
3. Jesus é chamado de o “primogênito” (Rm 8.29; Cl 1.15), logo foi o primeiro a ser criado.
4. Deus, O Pai, é descrito como o único Deus Verdadeiro (Jo 17.3), portanto, Jesus não é Deus.
5. Jesus mesmo disse que é inferior ao Pai (Jo 14.28), portanto, ele não pode ser Deus.
6. Jesus disse que não sabia a hora de sua volta (Mc 13.32), logo, a conclusão é de que ele não é
Deus, pois se fosse Deus teria conhecimento de tudo.
69
O Credo diz o seguinte:
Cremos em um Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e
invisíveis; e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os
séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só
substância com o Pai; pelo qual todas as coisas foram feitas; o qual por nós homens e por nossa salvação,
desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem; e foi crucificado
por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado; e no terceiro dia ressuscitou conforme
as Escrituras; e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os
vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo.

22

5.

AS HERESIAS ANTIGAS (III): NESTORIANISMO E SABELIANISMO
(AULA 6)
Quem fez a leitura de João 17?
Nas duas últimas aulas estudamos duas categorias de heresias, acerca da pessoa de

Jesus: 1) as que negam que Jesus seja humano: docetismo, apolinarismo e
eutiquianismo; 2) as que negam que Jesus seja Deus: ebionismo, adocionismo e
arianismo. Na aula de hoje estudaremos mais duas categorias: nestorianismo – nega a
união das naturezas, divina e humana, na Pessoa do SENHOR; e sabelianismo – nega a
distinção entre O Pai e O Filho.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!

5.1. NESTORIANISMO
O nestorianismo deve seu nome ao patriarca de Constantinopla, Nestório (381 –
45270). Nestório foi empossado como patriarca de Constantinopla em 428, momento em
que teve que manifestar sua concordância ao se referir à Maria, mãe do SENHOR Jesus,
como theotokos.71 Nestório se recusou a se referir a Maria como theotokos, exceto se
esse termo viesse acompanhando de outro, a saber, anthropotokos.72 Ele afirmou que
uma criatura jamais poderia ter gerado Deus, portanto Maria não gerou Deus, mas um
ser humano que foi um veículo de Deus.
A questão não girava em torno da pessoa de Maria, mas em torno da pessoa de
Cristo; em torno de Suas naturezas. Na tentativa de compreender como a natureza
humana e a natureza divina de Cristo se relacionavam, Nestório acabou fazendo uma
divisão da Pessoa de Jesus.
Para Nestório, Jesus era um templo de Deus, um homem deificado e não Deus
encarnado.73 Para ele não houve uma união das naturezas humana e divina, mas uma
combinação. Portanto, para Nestório, em Jesus Cristo as naturezas divina e humana
estão divididas, fazendo com que haja duas pessoas distintas no Deus-homem.74
Diante da disputa em torno do assunto, um Concílio foi convocado na cidade de
Éfeso, em 431. Nessa ocasião o nestorianismo foi rejeitado e tido como heresia.

70

CAIRNS, 2008, p. 116.
Mãe / geradora de Deus.
72
Mãe / geradora de um ser humano.
73
STRONG, 2007, p. 1188.
74
Para os nestorianos o termo correto seria: Deus e homem.
71
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5.2. SABELIANISMO
O Sabelianismo, também conhecido na história da igreja como monarquianismo
modalista, recebeu esse nome por conta de Sabélio, presbítero de Ptolemaida. Esse
ensino surgiu no fim do segundo século e início do terceiro. Existiam outros nomes
associados ao monarquianismo modalista: Noeto de Esmirna e Práxeas, porém foi
Sabélio quem desenvolveu esse ensino de forma mais completa e sofisticada.
O sabelianismo afirmava – e continua afirmando – que crer na Trindade era cair
em triteísmo, portanto elaborou sua doutrina em torno da unidade de Deus. Para Sabélio
não havia três pessoas distintas em Deus, mas três manifestações.75
Millard Erickson nos ajuda a compreender essa corrente teológica. Em suas
palavras:
A ideia essencial dessa escola de pensamento é que há uma divindade que
pode ser variavelmente designada de Pai, Filho ou Espírito. Os termos não
representam distinções reais, são meramente nomes apropriados e aplicáveis
em momentos diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo são idênticos – eles são
revelações sucessivas da mesma pessoa. A solução modalista ao paradoxo da
Trindade e da unicidade era, assim, não três pessoas, mas uma pessoa com
três diferentes nomes, funções ou atividades. 76

Essa corrente de pensamento pode ser ilustrada com base no relacionamento que
um ser humano pode ter, a saber: em um momento ele é filho; em outro ele é irmão; e
em outro ele é pai.
O sabelianismo foi rejeitado e tido como heresia no Sínodo de Antioquia, que
ocorreu em 268.
Essa doutrina tem reaparecido no ensino dos pentecostais unidos.
Um grupo muito conhecido no Brasil por suas músicas, que sustenta essa posição,
é o grupo Voz da Verdade.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Em sua opinião, quais são os problemas em dizer que em Jesus Cristo, além de duas
naturezas, há duas pessoas? (Como ensina o nestorianismo).
2) Poderia o sabelianismo estar certo? Aponte diferenças entre O Pai, O Filho e O
Espírito Santo, à luz das Escrituras, que provem que eles não são a mesma pessoa.

75
76

CAIRNS, 2008, p. 88.
2015, p. 328.
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SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Gn 3 – “... Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” (v. 15).
Terça: Mt 1 – “Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia
declarado pelo profeta” (v. 22).
Quarta: Gn 12 – “... E todas as famílias da terra serão por meio de ti” (v. 3).
Quinta: Gl 3 – “... E a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem
se refere a um só: E a teu descendente, que é Cristo” (v. 16).
Sexta: 2Sm 7 – “Mas a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu
trono será estabelecido para sempre”(v. 16).
Sábado: Lc 1 – “Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não
terá fim” (v. 33).
Domingo: Mt 1 – “Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão”
(v. 1).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono de
Davi, seu pai” (Lc 1.32).
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6.

A PESSOA DE CRISTO (I): O CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS
(AULA 7)
Quem fez a leitura de Gênesis 3.15 e Mateus 1.21-23?
Após conhecermos e estudarmos os desvios cristológicos que a igreja enfrentou,

chegou a hora de estudarmos a cristologia bíblica.
Nosso estudo sobre a Pessoa de Jesus, propriamente dito, vai começar pelas
profecias messiânicas, isto é, profecias que provam que o Messias prometido no Antigo
Testamento é Jesus de Nazaré, que foi revelado no Novo Testamento.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!
6.1. O TERMO “MESSIAS”
A palavra Messias, do hebraico mashîah77, aparece aproximadamente 40 vezes no
Antigo Testamento, como adjetivo ou substantivo. O sentido mais literal da palavra é
“ungido” e tipicamente descreve alguém que é rei ou escolhido por Deus78. Existem dois
sentidos importantes da interpretação desta palavra. Eles são apresentados por Van
Groningen:
Quando se consulta a maior parte da literatura existente, sobre o Messias
especificamente ou sobre o messianismo de modo geral, a designação estrita
é usada geralmente para referir-se à ideia do rei como ungido. A ideia
específica, que os eruditos afirmam ser a essência da ideia messiânica, é a da
personagem real. Dizer “messias” é dizer o rei que reinou, o que agora reina,
o rei prometido ou o que se espera que venha reinar.
A designação ampla é usada, de modo geral, para referir-se aos aspectos
adicionais envolvidos no conceito de mashîah. Portanto, a referência pode ser
a um ou a vários dos seguintes aspectos: (1) as promessas da salvação; (2) a
obra a ser executada para realizar as promessas; (3) as qualificações; (4) os
meios empregados; (5) os alvos estabelecidos; (6) as pessoas necessárias,
além do rei; (7) o Reino sobre o qual o Messias reina, e (8) o resultado de seu
Reino.79

No pensamento judaico, o Messias seria o rei dos judeus, um líder político que
derrotaria seus inimigos e inauguraria uma era gloriosa, de paz e prosperidade. No
pensamento cristão, o termo “Messias” refere-se ao papel de Jesus como um libertador
espiritual, livrando seu povo do pecado e da morte. No desenvolvimento da teologia do
Antigo Testamento, Messias se tornou o título do redentor prometido.
É no pensamento judaico que manteremos a nossa atenção, daqui em diante, pois,
procuraremos responder a seguinte pergunta: por que Jesus Cristo de Nazaré é o
Messias prometido no Antigo Testamento?
77

Seu correspondente no grego é Χριστóς (Christos), de onde vem a palavra Cristo.
A palavra é usada com referência a reis (2Sm 1.14, 16), sacerdotes (Lv 4.3, 5, 16), patriarcas (Sl
105.15) e até o rei Ciro da pérsia (Is 45.1).
79
Gerard Van Groningen citado por FERREIRA; MYATT, 2007, p.556.
78
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6.2. AS PROFECIAS MESSIÂNICAS: DUAS LEITURAS DISTINTAS
Quando lemos o Antigo Testamento contemplamos um numero grandioso de
profecias messiânicas que se cumpriram no Novo Testamento, na pessoa de Jesus; mas
antes de expormos as profecias messiânicas, é necessário que elas sejam definidas.
Profecias messiânicas são passagens do Antigo Testamento que se referem a um
futuro Rei ungido que levará salvação à Israel. Essas passagens podem ser consideradas
profecias messiânicas por duas perspectivas distintas.
A primeira delas é a perspectiva cristã. De acordo com essa visão muitas
passagens do Antigo Testamento são consideradas messiânicas, desde Gênesis 3.15 até
Malaquias 4.5-6. Segundo esse ponto de vista, registram-se 124 passagens, cada uma
com seu cumprimento específico no Novo Testamento. Esse método de identificação de
profecias messiânicas começa com citações ou referências do Novo Testamento ligando
o ministério e/ou significado da vida de Jesus ao Antigo Testamento. Esse método
permitiu que os primeiros cristãos testemunhassem aos judeus usando as Escrituras
deles para provar que Jesus era aquele de quem as Escrituras (AT) falavam.
A segunda perspectiva é a chamada de histórica. De acordo com essa visão só um
número limitado de passagens é considerado profecia messiânica. Para ser assim
considerada, a passagem precisa apresentar a referência do autor original a um futuro
Rei de salvação. Esse método começa com o contexto histórico do Antigo Testamento e
seleciona passagens que apontem para o futuro, que refiram-se a um Rei ungido e
descrevam a salvação do povo de Deus. Apesar dos dois pontos de vista divergirem,
ambos terminam com a mesma pergunta: como o Antigo Testamento nos ajuda a
compreender a vida, o ministério e a obra salvadora de Jesus de Nazaré?
Os dois pontos de vista veem Jesus como o cumprimento da religião e da
esperança do Antigo Testamento. O primeiro ponto de vista pode encontrar textos
isolados que apontam para Jesus. O segundo ponto de vista pode considerar que a
aplicação de algumas passagens a Jesus pode ser resultado da história da interpretação,
mas não o significado pretendido pelo autor original.
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6.3. O CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS MESSIÂNICAS EM JESUS DE
NAZARÉ
Após apresentarmos a definição das profecias messiânicas do Antigo Testamento,
é hora de contemplarmos o cumprimento delas, à luz do Novo Testamento.80

6.3.1. PROFECIAS CONCERNENTES À LINHAGEM DO MESSIAS
6.3.1.1. O Nascimento Virginal
A passagem de Gênesis 3.15 é conhecida como o protoevangelho porque ela é a
primeira profecia (boas novas) sobre o Messias. Derek Kidner, em seu comentário de
Gênesis concorda com isso quando diz que “O Novo Testamento dá boa autorização
para ver-se aqui o protevangelium, o primeiro vislumbre do Evangelho”.81
Nesse texto é dito que haverá inimizade entre Satanás82 e o Messias, identificado
pela expressão “descendência dela”83, é predito que “a semente da mulher reverterá toda
a calamidade da queda”.84 A expressão “semente dela” diz respeito à Maria somente e
aponta para o nascimento virginal; O Messias é nascido de Maria somente. A profecia
de que O Messias nasceria naturalmente e que seria a semente da mulher, se cumpriu
em Mateus 1.16, onde a expressão “da qual” (do grego ~hj [hes]), um pronome relativo
feminino, enfatiza que Jesus nasceu sem a participação de José.

6.3.1.2. Descendência de Sem
Ao mencionar o nome específico “SENHOR, O Deus de Sem”, Gênesis 9.26
“reconhece a preservação da religião verdadeira entre os descendentes de Sem”85. Isto
significa que o povo eleito viria através da linhagem de Sem, da qual também viria O
Messias. Seu cumprimento se dá em Lucas 3.23-38.

6.3.1.3. Descendência de Abraão
Em Gênesis 12.2 Deus prometeu a Abrão, “te engrandecerei o nome”, sugerindo
que O Messias viria da posteridade de Abrão e que “nele seriam benditos todos os
povos da terra” (Gn 12.3). Isso se cumpriu em Mateus 1.1 e Gálatas 3.16.

80

Nossa abordagem seguirá a perspectiva cristã, todavia, não desconsiderando o contexto histórico
do Antigo Testamento e sua relevância exegética.
81
Gênesis: introdução e comentário (São Paulo: Mundo Cristão; Edições Vida Nova, 1967), p. 66.
82
A serpente é a representação de satanás no contexto imediato de Gênesis 3. É muito difícil uma
exegese fiel ao texto negar tal afirmação (conf. Rm 16.20; Ap 12.9; 20.2).
83
A palavra hebraica significa, literalmente, semente.
84
GRONINGEN citado por FERREIRA; MYATT, 2007, p. 556.
85
HENGSTENBERG, E.W. Christology of the Old Testament (Grand Rapids: Kregel, 1970), p.
24.
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6.3.1.4. Descendência de Isaque
Foi com os descendentes de Isaque que Deus estabeleceu sua aliança e instituiu
suas bênçãos (Gn 17.19). Isso sugere que O Messias viria da descendência de Isaque,
isto se cumpriu em Mateus 1.2.

6.3.1.5. Descendência de Jacó
A linha de bênçãos Messiânicas estreita-se em que a benção não fluiria de Esaú,
mas de Jacó (Gn 25.23; 28.13). Em Números 24.17 é salientado que um governante
(cetro) viria através da descendência de Jacó e que esmagaria o inimigo e teria domínio
(verso 19). Isso se cumpriu em Mateus 1.2.

6.3.1.6. Descendência de Judá
Em Gênesis 49.10 é dito que O Messias (como Rei) viria da tribo de Judá. O
Messias da tribo de Judá possuirá o “cetro”. Este versículo também diz que Judá iria
suscitar uma linhagem “até que Silo venha” 86. “Silo é interpretado variadamente: como
um título de significado Messiânico, ‘homem do descanso’; do Messias como
‘pacificador, apaziguador’87. Isso indica que O Messias seria um homem de paz (Sl
72.7; 122.7; Jr 23.6; Zc 9.10). A profecia de que o Messias seria descendente de Judá se
cumpriu em Mateus 1.2 e Lucas 3.33, 34.

6.3.1.7. Descendência de Davi
A ultima profecia que encontramos no Antigo Testamento sobre a linhagem do
Messias é a que Ele seria descendente de Davi (2Sm 7.12-16; Is 9.7). Nesta promessa
feita a Davi (verso 16), o Senhor indicou que o descendente de Davi teria uma dinastia
eterna; Ele iria governar sobre os povos e seu reino seria eterno. O Salmo 89 expande
esta promessa. Essa profecia se cumpre em Mateus 1.1; Lucas 1.32-33.

6.3.2. PROFECIAS CONCERNENTES AO NASCIMENTO DO MESSIAS
6.3.2.1. A Maneira
Isaías 7.14 é uma profecia que se cumpriu no contexto em que o texto foi escrito,
mas também é uma alusão ao Messias, pois essa passagem também se cumpriria no
futuro (Mt 1.23; Lc 1.26-27, 30-31), com o nascimento de Jesus, através de uma
virgem.

86
87

Ou segundo a Almeida Século 21: até que venha aquele a quem pertence.
ENNS, Paul. Manual de Teologia Moody (São Paulo: Editora Batista Regular, 2014), p. 252.
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6.3.2.2. O Lugar
Miquéias 5.2 identifica o local de nascimento do Messias como Belém, uma
cidade pequena, muito insignificante para ser listada entre as cidades de Judá, distinta
da Belém de Zebulon (Josué 19.15). Essa profecia se cumpriu em Mateus 2.4-6 e Lucas
2.4-7.

6.3.3. PROFECIAS CONCERNENTES À VIDA DO MESSIAS
6.3.3.1. Precedido por um Precursor
Isaías 40.3-5 e Malaquias 3.1, falam de um precursor que chamaria o povo ao
arrependimento e prepararia o caminho para O Messias. Essa profecia se cumpriu na
pessoa de João Batista (Mt 3.1-3; 11.10-11; Mc 1.2-4; Lc 7.24, 27 e João 1.23).

6.3.3.2. Sua Missão
Em Isaías 61.1-2 é dito que o Messias seria ungido pelo Santo Espírito, a fim
pregar o evangelho ao pobre, libertar aqueles em prisão espiritual e dar vista aos cegos.
Isso se cumpriu em Lucas 4.17-19.

6.3.3.3. Seu Ministério
Isaías 9.1-2 diz que Cristo teria um ministério na Galiléia, isso se cumpriu em
Mateus 4.13-17.
Isaías 53.4 descreve Cristo como que levando as enfermidades das pessoas, o que
Mateus afirma é cumprido no ministério terreno de Cristo quando Ele cura aqueles que
estão doentes (Mt 8.17). Isaías 35.5-6 e Isaías 61.1-2 são combinados na resposta de
Jesus para a pergunta de João, indicando que Seu ministério terreno, de dar vista aos
cegos, curar os paralíticos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos e pregar as boas
novas aos pobres estava cumprindo as profecias de Isaías (Mt 11.5-6).

6.3.3.4. Seu Ensino
O Salmo 78.2 prediz que Cristo ensinaria por parábolas, revelando de antemão
verdades escondidas, isso se cumpre em Mateus 13.35.

30

6.3.3.5. Sua Apresentação
Zacarias 9.9 prediz a entrada triunfal de Cristo, montado como um rei em
Jerusalém em um animal nunca antes usado, isso se cumpriu em Mateus 21.5 e Marcos
11.7, 9, 11.
Salmo 118.26 descreve a vinda de Cristo para a nação como o libertador, com as
pessoas clamando a Ele por ajuda e libertação, isso se cumpriu em Mateus 21.9.
Salmo 110.1 descreve Cristo como maior do que Davi; Ele é aquele que Davi
reconheceu como Senhor e que eventualmente subjugaria Seus inimigos, isso se
cumpriu em Mateus 22.41-45.

6.3.3.6. Sua Rejeição
O Salmo 118.22 diz que o Messias seria rejeitado. Ele é comparado com uma
pedra angular que conserva uma construção unida e esta pedra seria rejeitada pelos
judeus, isso se cumpriu em Mateus 21.42.
Isaías 29.13 diz que os povos servirão a Cristo com os lábios, mas não com uma
obediência genuína, isso se cumpriu em Mateus 15.7-9.
Zacarias 13.7 declara que Cristo será abandonado por todos os seus amigos, isso
se cumpre em Mateus 26.31.
Os profetas do Antigo Testamento predisseram que Cristo seria vendido por trinta
peças de prata (Jeremias 18.1-2; 19.1-15; 32.6-9 e Zacarias 11.12, 13), isso se cumpre
em Mateus 26.15; 27.5, 7, 9, 10.

6.3.4. PROFECIAS CONCERNENTES À MORTE DO MESSIAS
6.3.4.1. Uma Morte Dolorosa
O Salmo 22 descreve os sofrimentos de Cristo. Davi usa muitas expressões
poéticas para retratar vividamente a intensidade das agonias do Senhor. Estas figuras de
linguagem tornam-se literalmente verdadeiras quando Jesus sofre nas mãos de Seus
inimigos.
O verso 1 profetiza sobre o brado de Cristo na cruz, onde Ele leva judicialmente
os pecados do mundo, isso se cumpriu em Mateus 27.46 e Marcos 15.34. O versículo 7
do Salmo 22 descreve os transeuntes que O ridicularizariam, isso se cumpriu em Mateus
27.39-40 e Lucas 23.35.
O verso 8 profetiza as mesmas palavras daqueles que O insultariam, isso se
cumpre em Mateus 27.43.
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O verso 16, assim como Zacarias 12.10, profetiza o transpassar das mãos e pés de
Cristo, isso se cumpriu em João 20.25-27.
O verso 17 indica que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, isso se
cumpriu em João 19.32-36.
O verso 18 profetiza sobre os soldados sorteando as vestes de Cristo, isso se
cumpriu em Mateus 27.35 e João 19.24.
O verso 19 profetiza sobre a oração de Cristo ao Pai a respeito de Sua morte
iminente, isso se cumpriu em Mateus 26.39 e Hebreus 5.7.

6.3.4.2. Uma Morte Violenta
Isaías 50.6 prediz que Cristo seria cuspido e ferido, isso se cumpriu em Mateus
26.67-68.
Isaías 52.14 descreve o desfiguramento de Cristo como resultado de ter sido
açoitado, isso se cumpriu em João 19.1.
Isaías 53.5 profetiza os açoites e a morte violenta de Cristo, isso se cumpriu em
João 19.1, 16.
Isaías 53.7 profetiza o Messias como um cordeiro – silencioso e obediente a
caminho da morte, isso sem cumpriu em Marcos 15.4-5 e João 1.29.

6.3.5. PROFECIAS CONCERNENTES À VITÓRIA DO MESSIAS
6.3.5.1. Sua Ressurreição
Pedro aplica a esperança de Davi no Salmo 16.10 a Cristo em Atos 2.27-36,
indicando que estes versículos profetizaram sobre Cristo e Sua ressurreição. Isto não foi
cumprido por Davi, porque Davi morreu e foi sepultado; ao invés disso, a passagem fala
da ressurreição de Cristo (At 2.31; conf. At 13.35). Portanto o Salmo 16.10, assim como
o 49.15, se cumpriu em Cristo (Mateus 28.6; Marcos 16.6-7; Atos 2.27-36). Isso é
confirmado pelo uso que Pedro faz do Salmo 16.10 em Atos 2.27-36.

6.3.5.2. Sua Ascensão
O Salmo 68.18 prediz a ascensão do Cristo, isso se cumpriu em Marcos 16.19 e
Atos 1.9.
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QUADRO COM AS PROFECIAS ESTUDAS
PROFECIAS MESSIÂNICAS CUMPRIDAS EM JESUS DE NAZARÉ
Profecias
Nascimento Virginal
Seria descendente de
Sem
Seria descendente de
Abraão
Seria descendente de
Isaque
Seria descendente de
Jacó
Seria descendente de
Judá
Seria descendente de
Davi
Nasceria de uma virgem

Antigo Testamento
Gn 3.15
Gn 9.26

Cumprimento no Novo Testamento
Mt 1.16
Lc 3.23–38

Gn 12.3

Mt 1.1; Gl 3.16

Gn 17.19

Mt 1.2

Nm 24.17, 19

Mt 1.2

Gn 49.10

Mt 1.2; Lc 3.33, 34

2Sm 7.12-16; Is 9.7;
Sl 89
Is 7.14

Mt 1.1; Lc 1.32–33
Mt 1.23; Lc 1.26–27, 30–31

Nasceria em Belém

Mq 5.2

Mt 2.4–6; Lc 2.4–7

Seria precedido por um
precursor
Sua Missão
Teria um Ministério na
Galileia
Curaria enfermos
Ensinaria por parábolas
Entraria em Jerusalém
montado em um jumento
Seria aclamado pelas
pessoas
Seria maior do que Davi
Seria rejeitado
Seria honrado apenas
com os lábios
Seria abandonado pelos
amigos
Seria vendido por 30
peças de prata
Bradaria na cruz pelos
pecados carregados
Seria ridicularizado
Seria insultado
Seria transpassado
Não teria nenhum osso
quebrado
Teria suas vestes
sorteadas
Oraria ao Pai a respeito
de Sua morte
Seria cuspido e ferido

Is 40.3–5; Ml 3.1
Is 61.1–2
Is 9.1–2

Mt 3.1–3; 11.10–11; Mc 1.2–4; Lc 7.24,
27; João 1.23
Lc 4.17–19
Mt 4.13–17

Is 53.4
Sl 78.2

Mt 8.17
Mt 13.35

Zc 9.9

Mt 21.5; Mc 11.7, 9, 11

Sl 118.26

Mt 21.9

Sl 110.1
Sl 118.22

Mt 22.41–45
Mt 21.42

Is 29.13

Mt 15.7–9

Zc 13.7

Mt 26.31

Jr 18.1–2; 19.1-15;
32.6-9; Zc 11.12, 13

Mt 26.15; 27.5, 7, 9, 10

Sl 22.1

Mt 27.46; Mc 15.34

Sl 22.7
Sl 22.8
Sl 22.16; Zc 12.10

Mt 27.39–40; Lc 23.35
Mt 27.43
Jo 20.25–27

Sl 22.17

Jo 19.32–36

Sl 22.18

Mt 27.35; Jo 19.24

Sl 22.19

Mt 26.39; Hb 5.7

Is 50.6

Mt 26.67–68
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Seria desfigurado por
meio de açoites
Seria morto
violentamente
Seria morto como um
cordeiro e não abriria sua
boca
Ressuscitaria dos mortos
Ascenderia aos céus

Is 52.14

Jo 19.1

Is 53.5

Jo 19.1, 16

Is 53.7

Mc 15.4–5; Jo 1.29

Sl 16.10
Sl 68.18

Atos 2.27–36; Mt 28.6; Mc 16.6–7
Mc 16.19; At 1.9

Tudo o que foi dito acerca do messias se cumpriu! Nosso Deus não só promete,
Ele cumpre o que promete (Nm 23.19)! Aleluia! Louvado seja Deus, O Pai, por Jesus
Cristo.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) O que significa o termo Messias?
2) Quais são as duas maneiras distintas de se abordar as profecias messiânicas?
3) Qual é a importância de estudar as profecias messiânicas e o cumprimento delas?

SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Lc 2 – “E o menino crescia e se fortalecia...” (v. 40).
Terça: Mt 8 – “... Jesus, porém, estava dormindo” (v. 24).
Quarta: Mt 1 – “ O nascimento de Jesus Cristo foi assim...” (v. 18).
Quinta: Rm 9 – “... E deles descende o Cristo segundo a carne...” (v. 5).
Sexta: Gl 4 – “... Deus enviou seu Filho, nascido de mulher...”(v. 4).
Sábado: Mt 26 – “Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo...” (v. 12).
Domingo: Jo 12 – “Agora minha alma está angustiada...” (v. 27).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei” (Gl 4.4).
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7.

A PESSOA DE CRISTO (II): SUA HUMANIDADE (AULA 8)
Quem fez a leitura de Lucas 2.40, 52 e Mateus 8.24?
Na aula passada estudamos sobre as profecias messiânicas que se cumpriram em

Jesus. Ao terminar nosso estudo comprovamos que Jesus de Nazaré é de fato o Messias
prometido no Antigo Testamento.
Nesta aula estudaremos sobre a humanidade do SENHOR Jesus e não podemos
esquecer das três principais heresias que negaram a realidade da natureza humana de
Jesus: docetismo, apolinarismo e eutiquianismo. Teriam elas razão? Vejamos o que as
Escrituras nos dizem.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração!

7.1. JESUS CRISTO, FILHO DO HOMEM
Diversos textos no Novo Testamento nos revelam o que O SENHOR Jesus
pensava sobre Sua natureza humana. O título Filho do Homem, “é o terceiro título
usado mais frequentemente no Novo Testamento para designar Jesus (...)”88 e é a forma
mais usada pelo SENHOR para se referir a Si mesmo. Essa expressão υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου (

) aparece 85 vezes no Novo Testamento89 e todas elas

são aplicadas aO SENHOR Jesus Cristo: 83 dessas ocorrências estão nos Evangelhos,
uma em Atos e uma no livro de Apocalipse. 90

7.2. JESUS CRISTO, HOMEM
Além dos textos que mostram o uso do título Filho do Homem, há outros que
revelam que Jesus Cristo é plenamente humano. O próprio Senhor disse ser homem:
“Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que
de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto” (Jo 8.40).91 Ainda no Evangelho de João
podemos encontrar outras referências à natureza humana do Senhor:

88

SPROUL, R.C. Quem é Jesus? (São José dos Campos: Editora Fiel, 2012), p. 40. (Série
Questões Cruciais, nº 1).
89
Pesquisa realizada no Software E-Sword – the Sword of the Lord with an electronic edge.
90
Mt 8.20; 9.6; 10.23; 11.19; 12.8, 32, 40; 13.37, 41; 16.13, 27, 28; 17.9, 12, 22; 18.11; 19.28;
20.18, 28; 24.27, 30 (2x), 37, 39, 44; 25.31; 26.2, 24 (2x), 45, 64; Mc 2.10, 28; 8.31, 38; 9.9, 12, 31;
10.33, 45; 13.26; 14.21, 41, 62; Lc 5.24; 6.5, 22; 7.34; 9.22, 26, 44, 56, 58; 11.30; 12.8, 10, 40; 17.22, 24,
26, 30; 18.8, 31; 19.10; 21.27, 36; 22.22, 48, 69; 24.7; Jo 1.51; Jo 3.13, 14; 5.27; 6.27, 53, 62; 8.28; 9.35;
12.23, 34 (2x); 13.31; At 7.56; Ap 1.13. Esse título não se refere apenas à humanidade do SENHOR
Jesus. As passagens em negrito mostram que em alguns contextos a divindade do SENHOR também está
presente no uso dessa expressão. Outro exemplo que pode ser dado é o uso do termo em Dn 7.13, 14
(comparar Dn 7.9-10 com Ap 1.12-16; 5.11-12).
91
Almeida Corrigida Fiel.
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“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade;
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai” (Jo 1.14);
“Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E
Pilatos lhes disse: Aqui está o homem (Jo 19.5 conferir Mt 27.24).

O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, após a descida do Espírito Santo
disse: “Homens israelitas, escutai estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem
aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que
Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis” (At 2.22).
O apóstolo Paulo também afirma a real humanidade do Senhor Jesus:
“Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão; porque, se
pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus,
e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para
muitos” (Rm 5.15); “Porque, assim como a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos” (1Co 15.21);
“Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem” (1Tm 2.5); “Deles são os patriarcas, e deles
descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus
bendito eternamente. Amém” (Rm 9.5).

Ainda temos uma fala muito importante do apóstolo João: “Assim conheceis o
Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de
Deus” (1Jo 4.2).

7.2.1. Características Humanas
7.2.1.1. Nascimento e Crescimento
Outro fato que prova que O Senhor Jesus realmente é humano é seu nascimento
(Mt 1.18; Gl 4.4). Apesar de o nascimento do Senhor Jesus ter sido normal, no que diz
respeito à forma, foi sobrenatural, no que diz respeito ao método. Por exemplo, Maria
não ficou grávida por meios normais, mas sobrenaturais! Ela achou-se grávida pelo
Espírito Santo (Mt 1.18), enquanto ainda era virgem, conforme a profecia de Isaías (Mt
1.22-23).
Por ter sido gerado pelo Espírito Santo, O Senhor não teve participação da
natureza pecaminosa de Maria. Ele permaneceu santo em sua humanidade.
A correta compreensão do nascimento do Senhor terá profundas implicações
quando a seguinte pergunta for feita: O Senhor Jesus podia pecar?
Quanto ao crescimento do Senhor Jesus, aconteceu naturalmente (Lc 2.40, 52).

7.2.1.2. Corpo Físico e alma humana
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O corpo do Senhor Jesus, ao contrário do que diziam os docetistas, é real (Mt
26.12, 26; 27.58, 59; Lc 24.39, 40; Jo 19.38, 40; 1Jo 1.1; 4.2). Além do corpo O Senhor
também tem uma alma humana (Mt 26.38; Jo 11.33; 12.27; 19.30).

7.2.1.3. Emoções e Limitações Físicas
Sem dúvida O Senhor Jesus, assim como nós, teve (e tem) emoções: Ele amou (Jo
13.23; 11.3, 36; Mc 10.21); teve compaixão (Mt 9.36; 14.14; 15.32; 20.34); entristeceuse e angustiou-se (Mt 26.37; Mc 14.33, 34; Lc 12.50; Jo 12.27); irou-se (Mc 3.5);
indignou-se (Mc 10.14); sentiu-se sozinho (Mc 15.34); comoveu-se (Jo 11.33, 38);
chorou (Jo 11.35); alegrou-se (Jo 15.11; 17.13; Hb 12.2).
Quanto às limitações físicas, O Senhor teve fome (Mt 4.2); sede (Jo 19.28);
cansaço (Jo 4.6); sono (Mt 8.24); orou (Mt 14.23; Mc 1.35; Lc 22.44; Jo 17).

7.2.1.4. Sofrimento e Morte
O sofrimento e morte do Senhor Jesus também provam à sua plena humanidade:
Ele foi açoitado (Mt 27.26; Jo 19.1, 2); crucificado (Mt 27.35; Jo 19.18, 23) sangrou (Lc
22.44; Jo 19.34); morto (Jo 19.30; Lc 23.46); sepultado (Jo 19.40-42).

7.3. IMPLICAÇÕES DA HUMANIDADE DE JESUS
O teólogo batista reformado, Millard Erickson, nos apresenta seis implicações da
doutrina da humanidade de Jesus. São elas:
1. “A morte expiatória de Jesus pode realmente ser eficaz para nós. Não foi um
estranho à espécie humana que morreu na cruz. Ele era um de nós e, assim, pôde
verdadeiramente oferecer um sacrifício em nosso lugar. Assim como o sacerdote do AT,
Jesus foi um ser humano que ofereceu sacrifício em lugar de seus semelhantes.
2. Jesus pode realmente se compadecer de nós e interceder por nós. Ele
experimentou tudo o que poderíamos sofrer. Quando estamos com fome, cansados,
solitários, ele compreende plenamente, pois passou por tudo isso (Hb 4.15).
3. Jesus manifesta a verdadeira natureza da humanidade. Apesar de pretendermos,
às vezes, tirar nossas conclusões sobre o que é a humanidade com base em um exame
indutivo de nós mesmos e dos que estão à nossa volta, estes são apenas exemplos
imperfeitos de humanidade. Jesus não somente nos disse o que é a humanidade perfeita,
ele a demonstrou.
4. Jesus pode ser nosso exemplo. Ele não é uma espécie de superstar celestial,
mas alguém que viveu onde nós vivemos. Portanto, podemos olhar para ele como um
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modelo de vida cristã. Os padrões bíblicos para o comportamento humano, que nos
parecem tão difíceis de atingir, são vistos em Jesus como possíveis aos seres humanos.
Sem dúvida, precisa haver dependência plena da graça de Deus. O fato de que Jesus
achou necessário orar e depender do Pai é uma indicação de que nós precisamos
depender dele da mesma forma.
5. A natureza humana é boa. Quando nos inclinamos ao ascetismo, considerando a
natureza humana e, particularmente, a natureza física de alguma forma inerentemente
má, ou, ao menos, inferior ao que é espiritual e imaterial, o fato de Jesus ter assumido
plenamente a nossa natureza é uma lembrança de que ser humano não é algo mau, mas
bom.92
6. Deus não é totalmente transcendente. Ele não está completamente distante da
humanidade. Se, em determinada época, ele realmente pôde viver entre nós como um
ser humano real, não é de surpreender que também possa atuar no âmbito humano,
como, de fato, ainda atua.” 93
A doutrina da humanidade de Cristo nos chama para ter o mesmo sentimento que
nEle houve! O mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma renúncia, a mesma
entrega, a mesma humildade, a mesma dependência do Pai! Temos de olhar para Cristo
e imitá-Lo, pois essa é nossa responsabilidade como cristãos e, essa é a vontade de Deus
para as nossas vidas: “Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo
Jesus” (Fp 2.5).
Que sejamos batizados em Cristo todos os dias de nossas vidas!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Alguns teólogos afirmam que durante o Seu ministério terreno, O Senhor Jesus
Cristo poderia ter pecado. Quais as implicações dessa afirmação?
2) Agora que tem ampla base bíblica e teológica, como refutaria o docetismo,
apolinarismo e o eutiquianismo?
3) O que você destacaria na doutrina da humanidade do Senhor Jesus?

SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Jo 1 – “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus...” (v. 1).
Terça: Cl 1 – “Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste” (v. 17).
92

Necessário lembrarmos de que nessa realidade em que vivemos todo o ser humano que não foi
gerado de novo (espiritualmente) tem todo o seu coração inclinado para a prática do mal (Gn 6.5) e por
conta disso não existe nenhum justo, nenhum sequer (Rm 3.9-20).
93
ERICSON, 2015, p 693-4.
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Quarta: Fp 2 – “Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus” (v. 5).
Quinta: Jo 8 – “Jesus lhes respondeu: Em verdade, em verdade vos digo que, antes que
Abraão existisse, EU SOU” (v. 58).
Sexta: Jo 10 – “Eu e o Pai somos um” (v. 30).
Sábado: Mc 4 – “E, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te!
Aquieta-te! E o vento cessou, e fez-se calmaria” (v. 39).
Domingo: Mc 2 – “Mas, para que saibais que o Filho do homem tem autoridade para
perdoar pecados na terra (...)” (v. 10).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Mas, para que saibais que o Filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na
terra (disse ao paralítico)” (Mc 2.10).

8.

A PESSOA DE CRISTO (III): SUA DIVINDADE (AULA 9)
Quem fez a leitura de João 1.1 e Colossenses 1.15-20?
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Na aula passada estudamos a humanidade do Senhor Jesus Cristo e vimos que Ele
assumiu de fato a humanidade plena, isto é, Ele é 100% homem.
Na aula de hoje, porém, veremos que além de ser 100% homem, nosso Senhor
também é 100% Deus. Não podemos nos esquecer das principais heresias que negaram
a divindade do Senhor: ebionismo, adocionismo e arianismo. Teriam esses ensinos
razão? Vejamos o que as Escrituras nos dizem.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça nosso coração!

8.1. NOMES DIVINOS APLICADOS A JESUS CRISTO
A divindade do Senhor Jesus Cristo pode ser percebida pelos nomes que lhE são
aplicados nas Escrituras. Veremos alguns desses nomes.
Antes de avançarmos, porém, tenhamos em mente a seguinte passagem bíblica:
“Faço isso por amor de mim, por amor de mim; por acaso deixaria o meu nome ser
profanado? Não darei a minha glória a nenhum outro” (Is 48.11).

8.1.1. Jesus Cristo, O Filho de Deus
O nome “Filho de Deus” é usado no Antigo Testamento para se referir: a) ao povo
de Israel (Ex 4.22; Jr 31.9; Os 11.1); b) oficiais de Israel e ao rei prometido da casa de
Davi (2Sm 7.12-16; Sl 89.26-27); c) anjos (Jó 1.6; 2.1; 38.7; Sl 29.1; 89.6); d) pessoas
piedosas (Gn 6.2; Sl 73.15; Pv 14.26).
No Novo Testamento esse nome aparece 124 vezes.94 Ele é aplicado a Jesus e
tem, pelo menos, quatro sentidos95: a) sentido messiânico (Mt 3.17; 17.5; 24.36; Mc
1.11; 9.7; 13.32; Lc 3.22; 9.35; Jo 1.49); b) sentido divino (Mt 11.27; 14.28-33; 16.16;
22.41-46; 26.63-68; Jo 3.36; 5.17-18; Hb 1.5 [conf. Sl 2.7]); c) sentido metafísico (Jo
1.14; 3.16; Rm 1.3; 8.3; Gl 4.4; Hb 1.1, 2; 1Jo 4.9); d) sentido natalício, isto é, Jesus
Cristo é chamado de Filho de Deus por conta de Seu nascimento sobrenatural (Lc 1.35;
Mt 1.18-24; Jo 1.13); e) sentido ético-religioso (Mt 17.24-27).
Em outras passagens, Jesus deixa claro que é Filho de Deus, porém não usa esse
nome (Jo 8.16, 18, 23; 10.15, 30; 14.20).
Ao comentar sobre o nome “Filho de Deus”, o teólogo Michael Horton diz que ele
é atribuído ao Senhor Jesus Cristo em dois sentidos: a) “como a Palavra eternamente
gerada do Pai”; b) “como o verdadeiro portador da imagem, o ‘filho’ adâmico fiel e o
94

HORTON. Doutrinas da Fé Cristã: Uma Teologia Sistemática para Peregrinos no Caminho, p.
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BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática (4º Ed. Rev. São Paulo: Cultura Cristã, 2012), p. 288-
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‘filho primogênito’ leal que Israel deveria ter sido”.96 Dessa maneira, “dizer que Jesus é
o filho de Deus porque ele é divino é verdadeiro, mas também é verdadeiro afirmar que
ele cumpriu seu ofício como um representante humano, no lugar de Adão e de Israel”.97
É interessante notarmos que, da mesma sorte que o nome “Filho do homem” é
usado para se referir, ora à humanidade do Senhor, ora à Sua divindade, o mesmo se dá
com o nome “Filho de Deus”. Pois ele está relacionado tanto com a humanidade quanto
com a divindade do Senhor Jesus.
8.1.2. Jesus Cristo, O Senhor (Ku,rioj)
O nome Ku,rioj (Kyrios – Senhor) também revela a divindade do Senhor Jesus.
Esse nome é um dos mais importantes, pois é usado na Septuaginta98 para traduzir O
Nome próprio de Deus: ( יהוהYHWH).99 Esse Nome é impronunciável, exceto quando
adicionadas às vogais de

(Adonai – Senhor). Quando as vogais da palavra Adonai

são adicionadas aO Nome YHWH, temos a formação do Nome

(Yahweh100).

O Nome de Deus não era pronunciado entre os judeus, pois, segundo eles, seria
uma violação do terceiro mandamento101, daí quando um judeu lia O Nome de Deus no
Antigo Testamento, ele não O pronunciava, mas dizia Adonai (Senhor). A formação da
palavra

(Iavé; Javé; Jeová) surgiu da necessidade de lembrar os leitores do Antigo

Testamento de que eles não deveriam pronunciar O Nome de Deus.
Segundo o teólogo Wayne Grudem, a palavra Ku,rioj (Kyrios – Senhor) é usada
para traduzir O Nome do Senhor 6.814 vezes no Antigo Testamento grego. 102 Além
disso, há várias passagens no Novo Testamento que atribuem o nome “Senhor” a Jesus
Cristo e muitas dessas passagens são citações de textos do Antigo Testamento em que O
Nome de Deus está presente (At 2.20, 21 e Rm 10.13 [conf. Jl 2.31, 32103]; 1Pe 3.15
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HORTON. Doutrinas da Fé Cristã: Uma Teologia Sistemática para Peregrinos no Caminho, p.

487.
97

Ibidem.
Tradução grega do Antigo Testamento.
99
Esse Nome é usado mais de seis mil vezes no Antigo Testamento!
100
Ou: IAVÉ; JAVÉ; JEOVÁ. Contudo, essas palavras só existem por conta da inserção das
vogais de Adonai aO Santo Nome יהוה.
101
“Não tomarás o nome ( יהוהdo SENHOR) teu Deus em vão; porque o ( יהוהSENHOR) não
considerará inocente quem tomar o seu nome em vão” (Ex 20.7).
102
Teologia Sistemática (São Paulo: Vida Nova, 1999), p. 448.
103
( יהוהYHWH).
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[conf. Is 8.13104]). Portanto, se referir a Jesus Cristo como Senhor no Novo Testamento
é o mesmo que chamá-lo de Deus, isto é, ( יהוהYHWH).105
A palavra Ku,rioj (Kyrios – Senhor), no Novo Testamento pode significar106: a)
uma forma respeitosa de tratamento (Mt 8.2; 20.33); b) expressão de posse ou
autoridade (Mt 21.3; 24.42); c) expressão da divindade do Senhor Jesus Cristo (Mt 7.22;
Mc 2.27, 28 [conf. Ex 20.8-11]; 12.36, 37; Lc 2.11; 3.4; 5.8; Jo 20.28; At 2.36; 10.36;
1Co 2.8; 12.3; Ef 4.5; Fp 2.11 [conf. Is 45.23]; Cl 3.13; Tg 2.1; 5.8; 1Jo 4.14, 15; Jd
1.25; Ap 19.16; 22.20, 21 [ver 22.13]).
Deus, O Pai, também é chamado de Ku,rioj

(Kyrios – Senhor) no Novo

Testamento (Mt 1.20; 9.38; 11.25; At 17.24; Ap 4.11).
O nome “Senhor” aplicado a Jesus Cristo tem uma força tão intensa que “para os
judeus em particular, o título Ku,rioj sugeria que Cristo era igual ao Pai”.107
8.2. OS ATRIBUTOS DE JESUS CRISTO
Outra evidência da divindade do Senhor Jesus Cristo são seus atributos. Ele tem
qualidades que só Deus pode ter. Ele é:

Eterno

Criador
Onipotente
Onisciente
Onipresente

Salvador

Mq 5.2; Jo 1.1; 8.58, 59 [conf. Ex 3.14; Lv
24.16]; Cl 1.17; Ap 1.8, 17; 22.13 [conf. Is
41.4; 48.12]
Jo 1.1-3, 10; Cl 1.15-20; Hb 1.1-3, 10 [conf.
Gn 1.1; Jó 33.4; Sl 95.5-6; 102.25; Is 45.12,
18]
Mt 8.27; 28.18; Jo 10.18; Jd 24 [conf. Is
40.10- 31; 45.5-13, 18]
Mt 11.27108; Mc 2.8; Jo 1.47, 48; 2.24, 25;
6.64; 16.30; 21.17; At 1.24 [conf. 1Rs 8.39;
Jr 17.9, 10, 16]
Mt 18.20; 28.20; Ef 3.17 [conf. Sl 139.7-12;
Pv 15.3]
At 5.31; Fp 3.20; Tt 2.13; 2Tm 1.10; 1Jo
4.14 [conf. Is 43.3, 11; 63.8; Lc 1.47; 1Tm
4.10; Jd 1.25]

( יהוהYHWH).
Há um outro texto muito importante no Antigo Testamento que se refere a Deus (YHWH), mas
é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. O texto é Is 6.1-10, onde Isaías tem uma visão elevada de YHWH. Esta
passagem, porém, é aplicada a Jesus no Novo Testamento (Jo 12.36-41).
106
BERKHOF, 2012, p. 289.
107
ERICKSON, 2015, p. 665.
108
O verbo grego ἐπιγινώσκει (epigin skei), traduzido por conhecer nessa passagem não significa
apenas um conhecimento comum, mas um conhecimento total! Perfeito! Profundo! Poderíamos traduzir
assim: “...ninguém conhece completamente/plenamente o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece
completamente/plenamente o Pai, senão o Filho...”
104
105
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Perdoador de Pecados
Redentor
Juiz
Pastor
Imutável

Mc 2.5-11; At 5.31; 26.18; Ef 1.7; Cl 1.14;
3.13 [conf. Ex 34.6-7; 2Sm 24.10; Ne 9.17;
Sl 25.11; 32.5; 103.3; Jr 50.20; Dn 9.9]
Rm 3.24; Ef 1.7; Hb 9.12; Cl 1.14-15; 1Pe
1.18, 19 [conf. Sl 130.7, 8; Is 48.17; 54.5]
Mt 25.31-46; Jo 5.22; 2Co 5.10; 2Tm 4.1;Tg
5.9 [conf. Gn 18.25; Sl 7.11; 50.4, 6; Jl 3.12]
Jo 10.11, 14, 16; Hb 13.20; 1Pe 2.25; 5.4
[conf. Gn 49.24; Sl 23.1; 80.1]
Hb 13.8 [conf. Is Ml 3.6]

Diante do testemunho das Escrituras, temos uma sólida base bíblica e teológica
que provam que O Senhor Jesus Cristo É, de fato, Deus. Sendo assim, o ebionismo,
adocionismo e arianismo devem ser rejeitados.
Agora, é possível vermos os contrastes entre a natureza Humana e a natureza
Divina do Senhor Jesus. Vejamos isso no quadro abaixo.109
De Acordo com a natureza Divina o
Redentor era
Infinito

De Acordo com a natureza Humana o
Redentor era
Finito

Independente

Dependente

Imutável

Mutável

Não sujeito ao espaço

Sujeito ao espaço

Não sujeito ao tempo

Sujeito ao tempo

Não passível de tentação

Passível de tentação

Todo-Poderoso

Todo-Fraqueza

De conhecimento ilimitado

De conhecimento limitado

8.3. IMPLICAÇÕES DA DIVINDADE DE JESUS
No fim da aula anterior vimos algumas implicações da real humanidade do
Senhor. Vimos que não foi um estranho que morreu em nosso lugar, mas foi um
homem, um ser humano, que passou pelas mesmas tentações que passamos.
Agora é necessário vermos as implicações da divindade do Senhor Jesus.
1. Em Jesus podemos conhecer O Deus Verdadeiro (Jo 14.9). Se quisermos
conhecer a Deus, basta olharmos para Jesus.
2. A morte do Senhor Jesus Cristo foi eficaz, pois não foi uma criatura que se
entregou na cruz, mas o próprio Deus. Portanto, seu sacrifico tem poder para perdoar e
salvar.
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Heber Carlos de Campos. A Pessoa de Cristo; As duas naturezas do Redentor, p. 120-121.
Citado em FERREIRA; MYATT, 2007, p. 516.
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3. Jesus deve ser adorado e honrado, pois não É um mero ser criado ou o ser mais
elevado das criações de Deus. Portanto, O Senhor Jesus Cristo deve ser adorado e
honrado como Deus, pois foi isso o que Ele mesmo disse: “para que todos honrem o
Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o
enviou” (Jo 5.23).
4. Crer que Jesus é Deus é necessário para a salvação eterna, do contrário
morreremos em nossos pecados: “Por isso vos disse que morrereis em vossos
pecados; porque, se não crerdes que EU SOU, morrereis em vossos pecados” (Jo
8.24). E a ira de Deus permanecerá sobre nós: “Quem crê no Filho tem a vida eterna;
quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus” (Jo 3.36).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Agora que tem uma sólida base bíblica e teológica sobre a divindade do Senhor
Jesus, como responderia aos seis argumentos que são apresentados por aqueles que
rejeitam a plena divindade do Senhor Jesus?110
2) Como devemos entender a palavra Kyrios, quando aplicada ao Senhor Jesus Cristo?
3) Para você, por que a divindade do Senhor Jesus é importante?
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Is 53 – “Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por
causa das nossas maldades...” (v. 5).
Terça: Jo 1 – “... Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (v. 29).
Quarta: Rm 3 – “a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé,
pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça...” (v. 25).
Quinta: Hb 2 – “... a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo” (v. 17).
Sexta: 1Jo 2 – “Ele é a propiciação pelos nossos pecados...” (v. 2).
Sábado: 1Jo 4 – “... enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados” (v. 10).
Domingo: Mt 20 – “... e para dar sua vida em resgate de muitos” (v. 28).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“A exemplo do Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para
dar a vida em resgate de muitos” (Mt 20.28).

110

Os argumentos são:
1. O Filho é a sabedoria de Deus (1Co 1.24) e é dito que a sabedoria de Deus foi criada (Pv 8.22).
Portanto, o Filho foi criado.
2. Jesus foi elevado à posição de Senhor e Cristo por Deus (At 2.36), portanto, ele só pode ser uma
criatura.
3. Jesus é chamado de o “primogênito” (Rm 8.29; Cl 1.15), logo foi o primeiro a ser criado.
4. Deus, O Pai, é descrito como o único Deus Verdadeiro (Jo 17.3), portanto, Jesus não é Deus.
5. Jesus mesmo disse que é inferior ao Pai (Jo 14.28), portanto, ele não pode ser Deus.
6. Jesus disse que não sabia a hora de sua volta (Mc 13.32), logo, a conclusão é de que ele não é
Deus, pois se fosse Deus teria conhecimento de tudo.
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9.

A OBRA DE CRISTO (I): TEORIAS SOBRE A EXPIAÇÃO (AULA 10)
Quem fez a leitura do capítulo VIII.3,4, da Confissão de Fé Batista de 1689?
Nas duas últimas aulas estudamos sobre a Pessoa do Senhor Jesus. Nos

debruçamos sobre as duas naturezas de Cristo: a humana e a divina. Aprendemos que O
Senhor Jesus é 100% homem, e 100% Deus. Na aula de hoje – e na aula que vem –
vamos estudar sobre a Obra realizada na cruz pelo Deus-Homem: a expiação.
Veremos diversas teorias, que surgiram ao longo da história da igreja cristã, sobre
a doutrina da expiação.
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração.

9.1. O QUE É EXPIAÇÃO?
A palavra expiação significa “o pagamento por uma ofensa contra Deus ou contra
outros mediante um sacrifício, castigo ou alguma ação semelhante”.111 No caso da
teologia cristã, todos os homens ofenderam a santidade de Deus (Lv 19.1-2) e se
afastaram dEle (Rm 3.23). Portanto, para que o ser humano pudesse ter comunhão com
Deus novamente, isto é, para que recebesse o perdão por sua falta, um sacrifício deveria
ser oferecido a Ele, a fim de que o pecado dos seres humanos fossem condenados, pois
Deus não pode deixar o pecado impune – Ele é um Justo Juiz (Sl 7.11, 17).
No Antigo Testamento, o princípio de sacrificar animais para apagar os efeitos do
pecado é estabelecido logo no livro de Gênesis, quando Deus providencia vestimentas
para Adão e Eva (Gn 3.21), após terem pecado. O mesmo pode ser encontrado em
outros textos do Antigo Testamento (Gn 4.4; 8.20; Êx 12.1-28; Lv 4.20; 17.11; Jó 1.5).
O animal oferecido deveria ser sem defeito, puro, simbolizando perfeição moral
(Êx 12.5) e o princípio para esse sacrifício está em Lv 17.11: “porque a vida da carne
está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação por vós,
porque é o sangue que faz expiação pela vida”. Sobre esse sacrifício, disse Matthew
Henry:
O pecador merecia morrer; portanto, o sacrifício tem de morrer. Ora, sendo o
sangue a vida, de tal maneira que, ordinariamente, animais eram mortos para
uso dos homens, esvaindo-se todo o seu sangue, Deus designou a aspersão ou
derramamento do sangue do sacrifício no altar, para significar que a vida do
sacrifício fora oferecida a Deus em lugar da vida do pecador, como um
resgate ou preço substituto para isto.112

No Novo Testamento aprendemos que “é impossível que o sangue de touros e
de bodes apague pecados” (Hb 10.4), pois o sacrifício de animais realizados no Antigo
111
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GONZÁLEZ, 2009, p. 133.
Citado em: FERREIRA; MYATT, 2007, p. 596.
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Testamento serviu apenas para mostrar a seriedade do pecado e para apontar para o
sacrifício perfeito, que de fato tira o pecado, a saber: Cristo (Hb 10.10-14; Jo 1.29; Is
53; Cl 2.16-17).

9.2. TEORIAS SOBRE A EXPIAÇÃO
Agora que definimos o significado da palavra expiação, e vimos exemplos no
Antigo e Novo Testamentos, veremos, agora, algumas teorias que surgiram ao longo da
história da igreja. Essas teorias mostram que – diante das inúmeras passagens bíblicas
que tratam do assunto – não houve unanimidade acerca dessa questão. Veremos também
que algumas dessas teorias só podem ser sustentadas se os textos bíblicos usados, para o
sustento delas, forem isolados de toda a revelação escriturística.

9.2.1. A Teoria do Resgate pago a Satanás
Essa teoria foi ensinada por alguns pais da igreja, porém, está associada a
Orígenes (185–254113), que foi um dos formuladores desse pensamento, junto com
Gregório114 de Nissa.115 Orígenes fundamentou seu pensamento em textos da Escritura e
ao comentar Romanos 2.13, fica claro o seu pensamento. Ele disse:
Era o Diabo quem nos possuía, fomos levados para o lado dele por causa de
nossos pecados. Portanto, ele pediu, como nosso preço, o sangue de Cristo.
Mas, enquanto o sangue de Jesus – sangue tão precioso que somente ele seria
suficiente para nossa redenção – não fosse derramado, era necessário que
aqueles que estavam na Lei desse o próprio sangue (i.e., pela circuncisão),
como se fosse uma imitação da redenção que ainda haveria de vir. 116

Esse ensino tinha como base o pensamento de que, por causa de seus pecados, as
pessoas pertenciam a Satanás por direito, então Deus, para libertar os pecadores das
mãos do Diabo, ofereceu seu Filho como uma espécie de barganha.
Essa teoria era a concepção clássica da igreja. Era o modo principal de Agostinho
(354–430117) “compreender a expiação e, portanto, desfrutou de imenso prestígio
conferido pelo nome desse teólogo”.118
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VAILATTI, Carlos Augusto. Expiação Ilimitada (São Paulo: Reflexão, 2015), p. 31.
Cem anos após a formulação do pensamento, Gregório de Nissa desenvolveu mais essa teoria.
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ERICKSON, 2015, p. 760.
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Ibidem, p. 761.
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RAMOS, 2017, p. 78.
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ERICSON, 2015, p.760.
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9.2.2. A Teoria do Exemplo
Essa teoria tem como precursor Pelágio (354–418119), um monge britânico. Ele
entendia a morte de Cristo da seguinte maneira:
(...) Após a luz de sua vinda [de Cristo], agora que temos sido instruídos pela
graça de Cristo e renascidos como homens melhores: purificados e limpos
por seu sangue, encorajados por seu exemplo a perseguir a justiça perfeita,
deveríamos seguramente ser melhores do que aqueles que viveram antes do
tempo da lei, melhores até mesmo do que aqueles que viveram sob a lei
(...).120

A passagem bíblica de 1Pedro 2.21, foi a passagem principal que Pelágio usou
para fundamentar o seu pensamento acerca da expiação. O ensino de Pelágio
influenciou, séculos depois, Faustus Socinus (1539–1604121). De acordo com os
socianos, a morte de Jesus Cristo atende a duas necessidades humanas: 1) “satisfaz a
necessidade de um exemplo do amor absoluto a Deus que devemos manifestar para
experimentarmos a salvação”122; 2) nos serve de inspiração.
A teoria do exemplo, em suma, ensina que “o propósito da vida e da morte de
Cristo foi inspirar as pessoas a imitarem a Jesus e conseguir a vida eterna através da sua
obediência à lei”.123

9.2.3. A Teoria da Satisfação
A teoria da satisfação foi desenvolvida por Anselmo (1033–1109124), arcebispo da
Cantuária. Em sua obra clássica “Por que Deus se Fez Homem?”, afirmou:
Jamais homem algum, exceto Ele [Jesus], deu a Deus o que não devia
necessariamente perder algum dia (...). Ele ofereceu espontaneamente ao Pai
Sua vida, que nunca havia de perder por necessidade, e satisfez pelos
pecadores o que não devia por si mesmo. 125

Anselmo compreendeu que Cristo deu Sua vida a Deus e não a Satanás. Para ele,
a dignidade e o Reino de Deus foram afrontados pelo pecado dos seres humanos. A
afronta a Deus foi tão grande que somente Deus poderia se autossatisfazer, mas, por
outro lado, como foram os seres humanos que pecaram, um ser humano deveria
fornecer essa satisfação. Em suas palavras:
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E ninguém pode cumprir esta satisfação a não ser o próprio Deus (...). Porém,
quem deve cumpri-la é um homem, do contrário, o homem não satisfaz a
dívida (...). Se, pois, como se tem demonstrado, é necessário que a cidade
celestial se complete com os homens, e isto não pode ser feito senão com a
dita satisfação, que não pode ser dada a não ser pelo próprio Deus, e nem
deve ser dada a não ser pelo homem, segue-se que é necessário que ela seja
dada por um Deus-homem.126

A posição de Anselmo reconcilia o amor e a ira de Deus, pois a Sua justiça é
plenamente satisfeita com a morte do Senhor Jesus.

9.2.3. A Teoria da Substituição Penal
A teoria de Anselmo foi atualizada pelo reformador da segunda geração, João
Calvino (1509–1564127). Calvino retirou da teoria de Anselmo todos os elementos da
cultura feudal. Ele disse:
Portanto, nosso Senhor adiantou-se como verdadeiro homem, revestiu-se da
pessoa de Adão, assumiu-lhe o nome, para que, em obedecendo-lhe, fizesse a
vontade do Pai, para que apresentasse nossa carne como o preço de satisfação
ao justo juízo de Deus, e na mesma carne pagasse completamente a pena que
havíamos merecido. Uma vez que, afinal, nem podia, como somente Deus,
sentir a morte, nem como somente homem podia superá-la, associou a
natureza humana com a divina, para que sujeitasse à morte a fraqueza de
uma, no afã de expiar pecados; e, sustentando luta com a morte pelo poder da
outra, nos adquirisse a vitória.128

O pensamento de Calvino sobre a expiação pode ser resumido assim: “toda a vida
de Cristo, como mediador, atinge seu objetivo em sua oferta de nossa humanidade a
Deus, como satisfação da justiça divina”.129 Essa compreensão da expiação entende que
o pecado é uma violação da lei do Senhor e a penalidade para esse crime é a morte.
Assim sendo, na cruz, Cristo sofreu a pena de morte no lugar dos pecadores e aplacou a
ira de Deus.
A teoria da substituição penal tem amplo amparo nas Escrituras. O texto clássico
que prova esse pensamento é o de Isaías 53 (ver também Rm 5.10-11; 2Co 5.18-21; 1Pe
2.24). No cenário cristão antigo – como no atual – essa posição foi adotada por boa
parte da igreja, uma prova disso é que “todos os documentos confessionais luteranos e
reformados afirmam esta posição”.130
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9.2.4. A Teoria Governamental
Essa teoria foi defendida inicialmente por Hugo Grotius (1583–1645131), aluno do
teólogo holandês Jacobus Arminius (1560–1609132) e, posteriormente, pelo ministro
puritano Richard Baxter (1615–1691133).
Para essa teoria, Deus não requer uma satisfação ou um pagamento pelo pecado,
pois, ainda que o pecador mereça receber a justa punição da morte, Deus pode fazer
“isenções à sua própria lei, se ele assim desejar”.134 Por outro lado, Deus não ignorou o
pecado, como poderia ter feito, a fim de manter seu governo moral do universo. A morte
de Cristo não foi substitutiva, nem pagou a penalidade do pecado.
Dessa maneira “os pecadores devem concluir disso que, para que o mundo possa
ser governado de maneira apropriada, eles devem ser moralmente obedientes a
Deus”.135 Em outras palavras, como disse Michael Horton, “nessa visão, Deus salva os
pecadores não com base na vida perfeita, morte e ressurreição de Cristo, mas com base
na sua própria obediência imperfeita a uma lei divina afrouxada”.136

9.3. DIMENSÕES DE VERDADE NAS TEORIAS ESTUDADAS
Apesar de todas as teorias estudadas receberem, de algum modo, objeções,
precisamos reconhecer, como sugere Millard Erickson, que cada uma delas tem uma
dimensão da verdade. Com Sua morte Cristo: 1) “Deu-nos um perfeito exemplo do tipo
de consagração que Deus deseja de nossa parte”137; 2) “Provou o grande alcance do
amor de Deus”138; 3) “Destacou a gravidade do pecado e a severidade da justiça
divina”139; 4) “Trinfou sobre as forças do pecado e da morte, libertando-nos do poder
que ambos exerciam sobre nós”140. 5) “Ofereceu uma compensação ao Pai pelos nossos
pecados. Como seres humanos, precisávamos que todas essas coisas fossem feitas em
nosso favor, e Cristo as realizou”.141
Precisamos finalizar essa aula com um belo hino, composto por Charles Wesley:
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Não deixarei de ter amor
por meu bom Salvador Jesus
Por mim morreu, causei-lhe dor.
Por mim sofreu a dura cruz!
Oh, grande amor, amor sem fim!
Morreu Jesus na cruz por mim.142

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) O que significa expiação?
2) Por que a expiação é necessária?
3) Por que tinha que ser alguém humano e divino para expiar os pecados dos homens
pecadores?
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Jo 1 – “... Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (v. 29).
Terça: Jo 11 – “... mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que
estão dispersos” (v. 52).
Quarta: 2Co 5 – “Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o
mundo...” (v. 19).
Quinta: Hb 2 – “... a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo” (v. 17).
Sexta: 1Jo 2 – “Ele é a propiciação pelos nossos pecados...” (v. 2).
Sábado: 1Jo 4 – “... enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados” (v. 10).
Domingo: Mt 20 – “... e para dar sua vida em resgate de muitos” (v. 28).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em
conta as transgressões dos homens; e nos encarregou da mensagem da reconciliação”
(2Co 5.19).

142

Citado em: ERICKSON, 2015, p. 767.
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10.

A OBRA DE CRISTO (II): OS BENEFÍCIOS DA EXPIAÇÃO (AULA 11)
Quem fez a leitura do livro de John Owen?
Na aula passada começamos a estudar a Obra de Cristo. Vimos as principais

teorias que surgiram ao longo da história da Igreja Cristã: a teoria do resgate pago a
Satanás; a teoria do exemplo; teoria da satisfação; teoria da substituição penal; teoria
governamental.
De todas as teorias a que mais se aproxima do ensino bíblico é a teoria da
substituição penal. É a teoria que foi amplamente aceita pelos reformadores e é a teoria
que está presente em todos os documentos confessionais reformados.
Na aula de hoje, porém, estudaremos os benefícios da morte de Cristo, isto é,
aquilo que Ele conquistou ao morrer na cruz. Nosso estudo se concentrará em dois dos
quatro momentos da salvação, a saber, Redenção Concretizada e Redenção
Aplicada.143
Que O Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração.

10.1. O OBJETIVO DO PAI AO ENVIAR JESUS PARA MORRER
Antes de estudarmos sobre os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo, isto é,
sobre a redenção concretizada, precisamos responder uma pergunta: qual o objetivo da
morte do Senhor Jesus? Para quê Ele foi enviado à terra pelo Pai afinal? O maior dos
teólogos puritanos, o Sr. John Owen (1616–1683)144,

disse o seguinte sobre esse

assunto:
Pode-se dizer que há dois propósitos na morte de Cristo, um principal e um
secundário. O propósito principal da morte de Cristo era glorificar a Deus.
Em todas as coisas que faz, Deus pretende, primeiramente, demonstrar Sua
própria glória. Todas as coisas existem principalmente a fim de glorificar a
Deus para sempre (Efésios 1.12; Filipenses 2.11; Romanos 11.36).
Mas a morte de Cristo tem, também, um propósito secundário, ou seja, salvar
homens e mulheres de seus pecados e levá-los a Deus.145

Quando lemos essas palavras do Sr. Owen, é impossível não ouvir nelas um
profundo eco das Escrituras, pois nelas aprendemos que Deus, O Pai, ao enviar O Seu
Filho, para morrer na cruz do calvário, tinha propósitos específicos. Ele pretendia ser
glorificado, manifestar Seu amor, Sua justiça, por meio da salvação de homens e
143

Quando estudamos da doutrina da salvação à luz das Escrituras, sobretudo à luz de Rm 8.30; Ef
1.3-14 e 2Tm 1.9-11, percebemos que há quatro "momentos-chave" da salvação: redenção
predestinada; redenção concretizada; redenção aplicada; redenção consumada.
144
O sr. Owen é assim considerado, segundo J.I. Packer, por causa de sua “solidez, profundidade,
consistência e majestade em apresentar, por meio das Escrituras, os caminhos de Deus à humanidade
pecaminosa, ninguém se iguala a ele” (PACKER, J.I. Entre os Gigantes de Deus: uma visão puritana da
vida cristã [2º ed. São José dos Campos: Fiel, 2016], p. 131).
145
Por Quem Cristo Morreu? [3° ed. São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 2011], p.
32-33.
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mulheres que pecaram e se afastaram de Sua graça (Rm 3.23). Portanto, esses eram os
propósitos de Cristo ter vindo ao mundo. Vejamos, então, alguns textos bíblicos que nos
mostram, com mais detalhes, os propósitos que O Pai tinha em mente, ao enviar O Seu
Santo Filho. Ele pretendia:

1. Manifestar Seu amor (Jo 3.16; Rm 5.8; Ef 2.4,5; 1Jo 4.10).
 João 3.16: “Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna”.
 Romanos 5.8: “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”.
 Efésios 2.4,5: “Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso
amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos
pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos)”.
 1João 4.10: “Nisto está o amor: nãos fomos nós que amamos a Deus,
mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados”.

2. Manifestar Sua justiça (Rm 3.24-26; 2Co 5.21).
 Romanos 3.24-26: “Sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu
como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para
demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir
os pecados anteriormente cometidos; para demonstração da sua
justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também
justificador daquele que tem fé em Jesus.
 2Coríntios 5.21: “Daquele que não tinha pecado Deus fez um
sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus”.

3. Buscar e Salvar pecadores (Mt 1.21; Lc 19.10; 1Tm 1.15; Hb 2.14,15).
 Mateus 1.21: “Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de
Jesus; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”.
 Lucas 19.10: “Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o
que se havia perdido”.
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 1Timóteo 1.15: “Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais
eu sou o principal”.

4. Libertar pessoas deste mundo mau e da escravidão (Gl 1.3-4; Hb 2.14, 15).
 Gálatas 1.3-4: “Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do
Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos
pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de
nosso Deus e Pai”.
 Hebreus 2.14,15: “Portanto, visto que os filhos compartilham de
carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que
pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o
Diabo; e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão
durante toda a vida, por medo da morte”.

5. Levar os pecados de muitos (Hb 9.28).
 Hebreus 9.28: “Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para
levar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez, não por causa do
pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele”.

6. Resgatar a muitos (Mt 20.28; Mc 10.45; Gl 4.4-5; Hb 2.9-10).
 Mateus 20.28: “A exemplo do Filho do homem, que não veio para ser
servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos”.
 Marcos 10.45: “Pois o próprio Filho do homem não veio para ser
servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos”.
 Gálatas 4.4-5: “Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou
seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os
que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filhos”.
 Hebreus 2.9-10: “Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor
que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da
morte, para que pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de
todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e
por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória,
aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles”.
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7. Comprar um povo para Deus (Ap 5.9; At 20.28).
 Apocalipse 5.9: “E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno
de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e
não”.
 At 20.28: “Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o qual
Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de
Deus, que ele comprou com seu próprio sangue”.

8. Conduzir esse povo a Deus (1Pe 3.18).
 1Pedro 3.18: “Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos
pecados, o justo pelos insjustos, para conduzir-vos a Deus; morto,
sim, na carne, mas vivificado no espírito146”

9. Remir esse povo de toda iniquidade, purificá-lo, fazê-lo zeloso,
consagrado às boas obras (Tt 2.14).
 Tito 2.14: “que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de
toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado
às boas obras”.

10. Reunir os filhos de Deus (Jo 11.51-52 [conf. Jo 17.20-23; 1Jo 1.7]).
 João 11.51-52: “Mas ele não disse isso por si mesmo; pelo contrário,
sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer
pela nação, mas não somente pela nação, mas também para reunir
como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos”.

11. Aniquilar o Pecado (Hb 9.26).
 Hebreus 9.26: “Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas
vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos
séculos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado
por meio do sacrifício de si mesmo”.

146

Ou: “... Vivificado pelo Espírito”.
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12. Destruir a morte e vencer o Diabo (Hb 2.14; 1Jo 3.8).
 Hebreus 2.14: “Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e
sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela
morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo”.
 1João 3.8: “Quem vive habitualmente no pecado é do Diabo, pois o
Diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se
manifestou: para destruir as obras do Diabo”.

Essa foi a intenção, ou os propósitos, de Deus ao enviar Seu Filho para morrer na
cruz do calvário e Sua intenção foi bem sucedida! Foi um plano elaborado por um Deus
perfeito, que certamente terá resultados perfeitos. Pois, quando O Senhor Jesus Cristo se
entregou no madeiro da maldição, a vontade de Deus foi realizada e Ele conquistou
benefícios para Seu povo; Sua morte não foi em vão!
Esses benefícios, conquistados pelo Senhor Jesus, serão perfeitamente aplicados
no coração daqueles que O Senhor veio buscar e salvar, pelo Espírito Santo. É O Deus
perfeito que está agindo na execução de seu plano: O Pai deseja salvar e confia Sua
Obra ao Filho; O Filho deseja salvar e cumpre a obra que recebeu do Pai; O Espírito
Santo deseja aplicar e fazer bem sucedida a Obra que Filho realizou.
Mas, quais sãos esses benefícios que O Senhor Jesus conquistou? Que obra Ele
realizou?

10.2. OS BENEFÍCIOS/RESULTADOS DA EXPIAÇÃO
Quando falamos nos benefícios/resultados da morte do Senhor Jesus Cristo,
estamos falando de um estágio do movimento da salvação que não mais diz respeito à
Redenção Concretizada, mas à Redenção Aplicada. É um movimento posterior.
Falar em Redenção Aplicada é falar sobre o que O Senhor Jesus Cristo
conquistou na cruz (redenção concretizada) e que será aplicado no coração do Seu povo
(redenção aplicada), pelo Espírito Santo.
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Os benefícios que O Senhor Jesus conquistou, se entregando na cruz, a fim de
cumprir o propósito de Deus Pai, foram muitos.147 Vejamos abaixo alguns deles:

1. Propiciação (1Jo 2.2; 4.10; Hb 2.17).
 1João 2.2: “Ele é a propiciação148 pelos nossos pecados, e não
somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo”.
 1Jo 4.10: “Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação
pelos nossos pecados.
 Hebreus 2.17: “Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse
semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote
misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de
fazer propiciação149 pelos pecados do povo”.

2. Redenção (Rm 3.24; Ef 1.7; Cl 1.13-14; Tt 2.14; Hb 9.12,15; 1Pe 1.1819).
 Romanos 3.24: “Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por
meio da redenção que há em Cristo Jesus”.
 Efésios 1.7: “Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados
pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça...”.
 Colossenses 1.13-14: “Ele nos tirou do domínio das trevas e nos
transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a
redenção, isto é, o perdão dos pecados”.
147

Bavinck menciona seis grupos de benefícios, são eles: 1) Jurídicos: perdão de pecados (Mc
14.24; Hb 9.22), justificação (Rm 3.24; 4.25; 5.9; 8.34; 1Co 1.30; 2Co 5.21), adoção de filhos (Gl 3.26;
4.5-6), vida eterna e herança celestial (Rm 8.17; 1Pe 1.4), redenção (Ef 1.7; Cl 1.14; Hb 9.15); 2)
Místicos: crucificados, sepultados, ressuscitados e assentados com Cristo nas regiões celestiais (Rm 6 –
8; Gl 2.20; Cl 3.1-13); 3) Éticos: regeneração (Jo 1.12-13), vivificação (Ef 2.1,5), santificação (1Co 1.30;
6.11), lavagem (1Co 6.11), purificação (1Jo 1.9) e aspersão (1Pe 1.2) em corpo, alma e espírito (2Co
5.17; 1Ts 5.23); 4) Morais: imitação de Cristo (Mt 10.38; 16.24; Lc 9.23; Jo 8.12; 12.26; 2Co 8.9; Fp 2.5;
Ef 2.10; 1Pe 2.21; 4.1); 5) Econômicos: cumprimento a aliança do Antigo Testamento e inauguração da
nova (Mc 14.24; Hb 7.22; 9.15; 12.24), libertação da lei (Rm 7.1; Gl 2.19; 3.13, 25; 4.5; 5.1),
cancelamento das exigências legais, queda do muro de separação, reconciliação entre gentios e judeus (Gl
3.28; Ef 2.11-22; Cl 2.14); 6) Físicos: vitória sobre o mundo (Jo 16.33), sobre a morte (2Tm 1.10; Hb
2.15), sobre o inferno (1Co 15.15; Ap 1.18; 20.14) e sobre Satanás (Lc 10.18; 11.22; Jo 14.30; Hb 2.14;
1Co 15.55-56; Cl 2.15; 1Pe 3.22; 1Jo 3.8; Ap 12.10; 20.2) (Dogmática Reformada – O Pecado e a
Salvação em Cristo, p. 456-457, v.3).
148
O substantivo utilizado é o
σ ς (hilasmos) e tem os seguintes significados: “sacrifício de
expiação, oferta pelo pecado, propiciação, expiação; quem realiza a propiciação/expiação” (MOUNCE,
2013, p. 324).
149
O verbo grego utilizado é o
σκο αι (hilaskomai) e tem os seguintes significados:
“apaziguar, tornar propício, expiar, fazer reparação ou expiação por” (Ibidem). A ideia expressa tanto
pelo substantivo, quanto pelo verbo, é a de que a ira de Deus contra os pecadores foi apaziguada, graças
ao sacrifício propiciatório, feito pelo Senhor Jesus, em favor dos pecadores.
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 Tito 2,14: “Que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de
toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado
às boas obras”.
 Hebreus 9.12,15: “E não por meio do sangue de bodes e novilhos,
mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar
santíssimo e obteve eterna redenção... Por isso, ele é mediador de
uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção
das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados
recebam a promessa da herança eterna”.
 1Pedro 1.18-19: “...Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como
prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver,
recebida por tradição dos vossos pais. Mas fostes resgatados pelo
precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o
sangue de Cristo”.

3. Reconciliação (Rm 5.10,11; 2Co 5.18-19; Cl 1.20-22).
 Romanos 5.10-11: “Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos
reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muita mais, estando já
reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas
também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual recebemos agora a reconciliação”.
 2Coríntios 5.18-19: “Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o
ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando
consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos
homens; e nos encarregou da mensagem da reconciliação”.
 Colossenses 1.20-22 “... E, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que
estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado
éreis estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras
más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a
fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele...”.
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4. Vivificação (Ef 2.1-7).
 Efésios 2.1-7: “Ele nos deu vida, estamos vós mortos nas vossas
transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho
deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora
age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
antes andávamos, seguindo os desejos carnas, fazendo a vontade da
carne e da mente; e éramos por natureza filhos da ira, assim como
os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados,
deu-nos vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos
ressuscitou junto com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões
celestiais com Cristo Jesus”.

5. Habitação do Espírito Santo (Gl 4.4-6).
 Gálatas 4.4-6: “Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou
seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os
que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filhos. E, por que sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito
de seu Filho, que clama: Aba, Pai”.

6. Santificação e Purificação (Jo 17.19; 1Co 6.11; Ef 5.25-27; Cl 1.22; 10.10;
13.12; 1.3; 9.14;; Tt 2.11-14; 1Jo 1.7).
 João 17.19: “E por eles me santifico, para que também eles sejam
santificados na verdade”.
 Efésios 5.25-27: “Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim
como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim
de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, pela
palavra, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem
ruga,

nem

qualquer

coisa

semelhante,

mas

santa

e

irrepreensível”.
 1Coríntios 6.11: “E é o que alguns têm sido; mas haveis sido
lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados
em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus”.
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 Colossenses 1.22: “... Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne,
pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e
irrepreensíveis diante dele”.
 Hebreus 10.10-11: “É nessa vontade que fomos santificados pela
oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas”.
 Hebreus 13.12: “Por isso, para santificar o povo por meio do seu
sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade”.
 Hebreus 1.3: “Ele é o resplender da sua glória e a representação exata
do seu Ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e
tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade nas alturas”.
 Hebreus 9.14: “... Quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado,
por meio do Espírito eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará
das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo!”.
 Tito 2.11-14: “... Que se entregou a si mesmo por nós para nos remir
de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às
boas obras”.
 1Jo 1.7: “... Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado”.

7. Transformação: de injustos para justos (2Co 5.21).
 2Coríntios 5.21: “Daquele que não tinha pecado Deus fez um
sacrifícios pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus”.

8. Justificação (Rm 3.24; 4.25; 5.1, 9; 2Co 5.21).
 Romanos 3.24: “... Sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus”.
 Romanos 4.25: “O qual por nossos pecados foi entregue, e
ressuscitou para nossa justificação”.
 Romanos 5.1,9: “Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... Assim, agora justificados
pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira”.
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 2Coríntios 5.21: “Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por
nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus”.

9. Adoção (Gl 4.4-5; Ef 1.5).
 Gálatas 4.4-5: “Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou
seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os
que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filhos”.
 Efésios 1.5: “... E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa
determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio
de Jesus Cristo.”

10. Comunhão com Deus (Hb 10.19-22).
 Hebreus 10.19-22: “Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no
lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo
acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Tendo
um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com
coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado
da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa”.

11. Vida Eterna (Jo 3.16; 10.11,28; Hb 9.15).
 João 3.16: “Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna”.
 João 10.11,28: “Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a vida pelas
ovelhas... Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as
arrancará da minha mão”.
 Hebreus 9.15: “Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para
que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas
sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança
eterna”.

12. Intercessão (Rm 8.33-34; Hb 7.25).
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 Romanos 8.33-34: “Quem trará alguma acusação contra os escolhidos
de Deus? É Deus quem os justifica; quem os condenará? Cristo Jesus é
quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentro os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós”.
 Hebreus 7.25: “Portanto, também pode salvar perfeitamente os que
por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder
por eles”.

13. Vitória sobre o Diabo, sobre o mundo e sobre a morte (Ap 12.9,11; Jo
16.33; 2Tm 1.10).
 Apocalipse 12.9,11: “E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos
foram lançados à terra... Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e
pela palavra do seu testemunho e, mesmo diante da morte, não amaram
a própria vida”.
 João 16.33: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
 2Timóteo 1.10: “Revelada, porém, agora, por meio da manifestação
do nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte por um lado,
trazendo à luz vida e imortalidade por outro, através do evangelho”.

Todos esses benefícios/resultados da morte do Senhor Jesus Cristo serão
aplicados, pelo Espírito Santo, no coração do povo que O Senhor comprou com Seu
precioso sangue. Como vimos acima, O Senhor Jesus não tentou comprar um povo para
Deus com seu precioso sangue; Ele de fato o comprou (Ap 5.9).
A aplicação desses benefícios - que foram conquistados pelo Senhor em Sua
morte -, na vida do cristão, se dá na ocasião da união mística com Cristo, isto é, a união
pessoal entre O Senhor Jesus e o cristão. Tal união "concentra os quatro movimentos da
salvação".150 John Murray fez uma ótima síntese dos aspectos dessa união. Em suas
palavras:
A união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Toda
a razão pela qual o povo de Deus foi predestinado na eterna eleição de Deus,
tudo o que lhes foi assegurado e conquistado na realização da redenção uma
vez para sempre, tudo o que se tornarão como participantes na aplicação da
redenção e tudo o que se tornarão, pela graça de Deus, no estado de bem-
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GIBSON, David; GIBSON, Jonathan (ed.). Do Céu Cristo Veio Buscá-la: a expiação definida
na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral [São José dos Campos: Editora Fiel, 2017], p. 54.
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aventurança consumada, está circunscrito pela união e comunhão com
Cristo.151

Portanto, não podemos separar os momentos da salvação - redenção predestinada;
redenção concretizada; redenção aplicada e redenção consumada - da união misteriosa
de Cristo com Seu povo, pois o povo de Cristo é unido a Ele; unido em toda a atividade
que Este realiza em favor daquele. Como bem pontuou Sinclair Ferguson:
Se estamos unidos a Cristo, então estamos unidos a ele em todos os pontos de
sua atividade em nosso favor. Participamos de sua morte (fomos batizados
em sua morte), de seu sepultamento (fomos sepultados com ele no batismo),
de sua ressurreição (somos ressuscitados com Cristo), de sua ascensão (nos
assentamos com ele nas regiões celestiais, de modo que nossa vida está
oculta com Cristo em Deus) e participaremos de seu prometido retorno
(quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar-se, também nos
manifestaremos com ele em glória).152

A fala de Ferguson está recheada do ensino das Escrituras, pois, de fato, fomos
unidos a Cristo em Sua:
 Morte e sepultamento: “Portanto, fomos sepultados com ele na morte
pelo batismo...” (Rm 6.4);
 Ressurreição: “E nos ressuscitou juntamente com ele...” (Ef 2.6);
 Ascensão: “...E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo
Jesus” (Ef 2.6).
E, certamente, também participaremos de Sua glorificação: “Quando Cristo, que é
a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória” (Cl 3.4).

10.3. NOSSA POSTURA DIANTE DESSE ENSINO
Nossa postura, diante desse bendito ensino, deve ser de: 1) autoexame; 2) santa
reverência, amor, alegria, gratidão e adoração.
Em primeiro lugar, nossa postura deve ser de autoexame, pois à luz da redenção
conquistada podemos analisar as nossas vidas e saber se de fato fomos salvos, isto é, se
a redenção conquistada foi aplicada em nossas vidas. Se fomos salvos, fomos unidos ao
Senhor Jesus Cristo e, nessa união, recebemos a aplicação de sua Obra conquistada na
cruz.
Ao olharmos para a nossa vida, devemos perceber se estamos crescendo em
semelhança ao Senhor Jesus; se estamos crescendo em amor a Deus, aos irmãos, aos
inimigos, em verdade e santidade. Se não virmos, em nossas vidas, frutos de
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santificação, é sinal de que estamos nos enganando, pois Cristo morreu para santificar
Seu povo (Jo 17.19; Ef 5.25-24; Cl 1.22; Hb 1.3; 9.14; Tt 2.11-14). Cristo não é
mentiroso (Jo 14.6), nós o somos (Rm 3.4)! Caso isso seja uma realidade em nossas
vidas, devemos ir ao Senhor, nos entregarmos a Ele, clamar por Seu auxílio, pois jamais
seremos rejeitados: "...e de modo algum rejeitarei quem vem a mim" (Jo 6.37b).
Em segundo lugar, nossa postura deve ser de santa reverência, amor, alegria,
gratidão e adoração, pois nosso Amado Senhor veio em nosso favor, mesmo sem existir
em nós algo de atraente, de bom, de verdadeiro, de puro, de nobre! Sim, isso mesmo.
Nossa realidade antes de Cristo é muito bem descrita em Romanos 3.10-18:
Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda; não
há quem busque a Deus. Todos se desviaram; juntos se tornaram inúteis. Não
há quem faça o bem, nem um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto;
enganam com a língua; debaixo dos seus lábios há veneno de serpente; sua
boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para
derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria; e não
conhecem o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus.

Assim éramos nós, eu e você! Estávamos mortos em delitos e pecados (Ef 2.1-5)!
Sem condições de irmos a Cristo por nossas próprias forças (Jo 5.40) e sem condições
de sermos salvos por nossos grandes esforços, isto é, boas obras (Ef 2.8). Contudo,
Deus que é rico em misericórdia e com o muito amor com que nos amou (Ef 2.4-10),
enviou O Senhor Jesus Cristo para nos livrar de uma eternidade longe de Sua presença.
Ele morreu em nosso lugar, cumprindo um plano eterno, que pelo Espírito Eterno, foi
aplicado em nossas vidas e será aplicado nas vidas de todos aqueles que
verdadeiramente confiarem no sacrifício vicário do Senhor Jesus. O Grande e Soberano
Deus nos tirou do "domínio das trevas" (Cl 1.13), a fim de que tivéssemos participação
da "herança dos santos na luz" (Cl 1.12).
Como não nos prostrarmos, nos alegrarmos, adorarmos, agradecermos e
reverenciarmos esse maravilhoso Deus? Nossa canção deve ser a mesma da do salmista:
“Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e
da tua fidelidade” (Sl 115.1).
Que tomemos posse dessa graciosa verdade, a fim de que nossa alegria seja
completa. Foi isso o que disse o maior reformador da segunda geração, João Calvino
(1509–1564153). Em suas palavras:
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HONDA, 2017, p. 94.
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Assim também, quando lemos na Santa Escritura que esta é uma afirmação
verdadeira e indubitável, que Deus enviou seu Filho unigênito para salvar a
todos os míseros pecadores, devemos incluir nessa mesma categoria, digo,
que qualquer um de nós aplique a si essa mesma particularidade, sempre que
ouvirmos essa sentença geral de que ele é compassivo. Temos ouvido isso?
Então podemos invocá-lo ousadamente, visto ser dito que Deus é compassivo
para com aqueles que o têm ofendido – eu correrei para ele e sua mercê,
rogando-lhe que me faça senti-la. Uma vez dito que Deus amou o mundo de
tal modo que não poupou seu Filho unigênito, mas o entregou à morte por
nós, então se requer que eu olhe para Ele. Pois é muito necessário que Jesus
Cristo me arranque dessa condenação, na qual me encontro, uma vez que o
amor e a bondade de Deus são declarados ao mundo nisso que seu Filho
Jesus Cristo se ofereceu à morte, devo apropriar-me disso a fim de saber que
é por mim que Deus falou, a fim de que eu tome posse dessa graça e nela me
regozije.154

Á luz dessa poderosa verdade, cantemos com alegria e gratidão:
Lá na cruz, rendeu-se a morte, ao Autor da vida que venceu
Poder sem fim, Jesus mostrou, na cruz do Rei
Cristo pôs uma coroa, em fraqueza nu Jesus morreu
Mas mesmo assim, Jesus venceu e trinfou
Cantarei somente a cruz
Nela vou me gloriar
Sangue Deus ali verteu
Sim na cruz Deus me justificou
Nele Deus, ressuscitou-me, na escuridão eu tenho luz
Correntes não me prendem mais, sou livre!
Cantarei somente a cruz
Nela vou me gloriar
Sangue Deus, ali verteu
Sim na cruz Deus me justificou
Aleluia! Aleluia!
Um com Cristo sou
Aleluia! Aleluia!
Nele vou viver
Aleluia! Aleluia!
Um com Cristo sou
Aleluia! Aleluia!
Nele vou viver155

Soli Deo Gloria!156
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Quais são os quatro momentos da salvação?
2) Qual foi o objetivo da morte do Senhor Jesus Cristo?
3) Quais benefícios da morte do Senhor Jesus você vê em sua vida? Quais não vê? Peça
ajuda a Deus, para crescer em semelhança ao Seu Filho.
SE ENRIQUECENDO DA PALAVRA DE CRISTO (Cl 3.16)
Segunda: Rm 3 – “Sendo justificados gratuitamente pela sua graça...” (v. 24).
Terça: Rm 5 – “Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus...” (v. 1).
Quarta: Ap 5 – “... Porque foste morto, e com o teu sangue compraste...” (v. 9).
Quinta: Cl 1 – “Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte...” (v. 22).
Sexta: Gl 1 – “Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para... ” (v. 4).
Sábado: Ef 1 – “E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa...” (v. 5).
Domingo: Tt 2 – “Que se entregou a si mesmo por nós para nos remir...” (v. 14).
GUARDANDO NO CORAÇÃO (Sl 119.11)
“E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus
selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda
tribo, língua, povo e nação” (Ap 5.9).
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11.

O SANGUE DE CRISTO NA PIEDADE CRISTÃ (AULA 12)
Quem fez a leitura das páginas 519 – 535, do livro Teologia Puritana:
doutrina para a vida?
Na última aula estudamos sobre os propósitos e os benefícios da morte do Senhor

Jesus Cristo. Além disso, também aprendemos quais são os quatro momentos da
salvação e como se dá a aplicação do sacrifício de Cristo, por meio do Espírito Santo, na
ocasião da união do cristão com Cristo.
Na aula de hoje, veremos como o sangue de Cristo pode nos ajudar a sermos mais
piedosos e a promovermos a glória de Deus em todas as áreas de nossa vida.
Que O Espírito Santo ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração.

11.1. DEFENINDO OS TERMOS: SANGUE DE CRISTO E PIEDADE
Ao nos referirmos ao sangue temos o mesmo pensamento que tinham os nossos
antigos irmãos puritanos. Para esses antigos gigantes da fé cristã, o sangue de Cristo
podia descrever: 1) todos os sofrimentos que O Senhor Jesus suportou para salvar
pecadores; 2) todo o seu sangue derramado, da circuncisão até a morte na cruz; 3) a
obra vicária de derramar Seu sangue e sofrer intensamente; 4) o derramamento de Seu
sangue, especialmente na ocasião de Sua morte; 5) uma combinação das definições
anteriores, enfatizando a natureza substitutiva dos sofrimentos do Redentor.157 Iremos
nos referir a esta última definição do sangue do Senhor.
Com piedade, nos referimos ao respeito reverente, ao amor zeloso, à confiança
eterna, à busca constante em oração e ao amor a Deus que deve estar acima de tudo (Mc
12.30). Sobre a importância da piedade na vida cristã, Lewis Bayly afirmou:
Seja o que for que gastemos em vaidades terrenas, a maior parte delas morre
antes de nós, ou nós morremos logo depois delas! Mas o que, à semelhança
de Maria, gastamos na prática da piedade, permanecerá como nosso
verdadeiro memorial para sempre. Pois a piedade tem a promessa desta vida,
e da que jamais terminará; mas, sem a piedade, não encontraremos conforto
interior em nossa consciência, nem paz exterior que se busque neste mundo,
nem felicidade alguma que se espere ter no céu.158
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O sacrifício do Senhor Jesus deve ser contemplado por nós, assim como disse
Stephen Charnock:
Consideremos atentamente o Cristo crucificado, o remédio para todas as
nossas desgraças. Sua cruz assegurou uma coroa, sua paixão fez expiação por
nossa transgressão. Sua morte tirou o poder da lei, seu sangue lavou a alma
do crente. Sua morte é a destruição de nossos inimigos, a fonte de nossa
felicidade
e
o
testemunho
eterno
do
amor
divino". 159

Considerar atentamente o que foi feito por nós na cruz, no sangue derramado do
Senhor Jesus, nos faz pensar no grande amor de Deus revelado por nós e nos faz desejar
conhecer mais O nosso Senhor, a fim de crescermos em piedade. E esse conhecimento
de fato nos torna mais piedosos: nos faz crescer em arrependimento, em fé, em
oração, em santidade e em consolo.

11.1.1.

O

SANGUE

DE

CRISTO

E

O

CRESCIMENTO

EM

ARREPENDIMENTO
Quando contemplamos o sangue de Cristo, Seus sofrimentos naquela horrenda
cruz, não podemos nos esquecer o motivo que O levou a Se entregar: nosso pecado!
Portanto, devemos refletir seriamente sobre isso e nos arrepender diariamente, a fim de
que jamais nos esqueçamos de que foi pelos nossos grandes pecados que O Grande
Redentor se entregou. Foi pensando nisso que Stephen Charnock (1628 – 1680) disse:
“será que não deveríamos sangrar sempre que pensamos seriamente no sangramento de
Cristo por nós?”160
Certamente, ao contemplarmos nosso Senhor crucificado, por nossa culpa,
ficaremos tristes, mas essa tristeza não traz pesar, mas “arrependimento para a salvação”
(2Co 7.10).

11.1.2. O SANGUE DE CRISTO E O CRESCIMENTO EM FÉ
Quando contemplamos o sangue de Cristo, Seus sofrimentos naquela horrenda
cruz, não podemos nos esquecer do que foi revelado nessa ocasião: o amor de Deus!
Portanto, nos momentos de tempestades, nos momentos de fraqueza na fé, devemos
lembrar de que o amor de Deus jamais nos abandonará! Devemos confiar nEle! Sobre
isso Charnock afimou:
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Quando olhamos para Cristo crucificado, como é possível não confiar em
Deus, o qual, em termos claros, escreveu usando linguagem de que não
poupará nada por nós, visto que não poupou o melhor que possuía. Que
segurança maior ele pode oferecer? Onde existe algo no céu ou na terra que
possa ser uma garantia maior de sua afeição? 161

11.1.3. O SANGUE DE CRISTO E O CRESCIMENTO EM ORAÇÃO
Quando contemplamos o sangue de Cristo, Seus sofrimentos naquela horrenda
cruz, não podemos nos esquecer do excelente caminho que foi aberto para nós: o Santo
dos santos celestial! Aquele lugar em que a presença de Deus se manifestava, tanto no
Tabernáculo, quanto no Templo, era chamado de Santo dos Santos. Esse lugar era
separado do lugar Santíssimo por um véu. Só quem entrava nesse lugar era o Sumo
Sacerdote e apenas uma vez por ano – no dia da expiação – para oferecer sacrifícios
pelos pecados do povo.
Ao se entregar na cruz do calvário, O Senhor Jesus rasgou o véu do Templo e
abriu um caminho à presença de Deus e, hoje, todos os que estão em Cristo, têm livre
acesso a Deus (Hb 10.19-22). Portanto, podemos e devemos ter comunhão com O
Grande Redentor das nossas vidas, por meio da oração, e Ele está atento ao nosso
clamor (Sl 34.4, 6, 15, 17-18)! Sobre isso, disse Isaac Ambrose (1604 – 1664):
"É o sangue de Cristo que rasga o véu e abre caminho para o Lugar
Santíssimo, ou seja, para o reino dos céus; sem esse sangue não há acesso
algum a Deus; é apenas pelo sangue de Cristo que o céu está aberto às nossas
orações e aberto para nós. Esse sangue é a chave que abre o céu e deixa entrar
as almas dos redimidos dele".162

11.1.4. O SANGUE DE CRISTO E O CRESCIMENTO EM SANTIDADE
Quando contemplamos o sangue de Cristo, Seus sofrimentos naquela horrenda
cruz, não podemos nos esquecer de que Seu sangue foi derramado para: nos fazer
santos! Sendo assim, temos de nos esforçar para mortificar os desejos de nossa carne e
manifestar os frutos do Espírito Santo (Cl 3.1-17; Gl 5.22-24). Charnock disse algo
extremamente profundo sobre isso, que acredito ser suficiente para quebrar nossos
corações em mil pedaços. Ele disse:
Não deveríamos achar nenhum fascínio no pecado, algo que não possa ser
sobrepujado por aquele amor encantador que borbulha em cada gota do
sangue do Redentor. Poderíamos nós, com tão vívidas lembranças disso,
pecar contra tanta ternura, compaixão, graça e as outras perfeições de Deus,
as quais, vindas da cruz de Jesus, soam tão alto em nossos ouvidos?
Poderíamos nós pensar nele pendurado ali para nos livrar do inferno e, ainda
assim, manter qualquer espírito que nos leve a andar no caminho que conduz
àquele lugar?163
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11.1.5. O SANGUE DE CRISTO E O CRESCIMENTO EM CONSOLO
Quando contemplamos o sangue de Cristo, Seus sofrimentos naquela horrenda
cruz, não podemos nos esquecer de que Seu sangue tem poder para: nos conduzir em
vitória contra o pecado! Em nossa caminhada cristã, muitas vezes somos assolados
pelo Diabo, por nossa própria carne e pelo mundo (1Jo 2.16). Porém, não podemos nos
esquecer do grande consolo que há no sangue de Cristo! Ele é poderoso para nos
purificar de todo o pecado (1Jo 1.7).
Diante dessa maravilhosa verdade, devemos nos alegrar, nos consolar e não
temer! Assim como disse Isaac Ambrose:
Alegremo-nos em Jesus [...] Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus e não
deixou nada para nós? Qual deve ser nosso sentimento senão o de júbilo?
Almas preciosas! Por que estais temerosas? Não há morte, não há inferno,
‘não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus’ (Rm 8.1)”.164

A profundidade dos méritos de Cristo é tamanha que Ambrose afirmou “...Diante
dos méritos de Cristo todos os pecados de todos os homens do mundo não passam de
uma gota no oceano”.165

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegamos ao fim de nosso estudo. Glória a Deus por isso! Agora sabemos quem
de fato é O Senhor Jesus: O todo-poderoso Deus-Homem. Não precisamos apelar para
nenhuma ferramenta, além das Escrituras, isto é, a Palavra de Deus. Ela mostra
claramente quem é O Senhor Jesus Cristo e o que foi realizado por nós. Que Obra! Que
amor! Que graça! Que poder! Que vitória!
A Obra de Cristo é poderosa para transformar o mais vil pecador em um adorador
purificado e fiel! A Obra de Cristo é poderosa para nos unir a Deus totalmente! A Obra
de Cristo é poderosa para nos fazer crescer em piedade: crescer em arrependimento;
crescer em fé; crescer em oração; crescer em santidade; crescer em consolo.
Lembremos dessa verdade todos os dias de nossa vida e apliquemos essa verdade
em todas as áreas de nossa vida! Lembremos dessa verdade quando estivermos no
trabalho, quando estivermos no ônibus, no metrô, na faculdade, na escola, no cursinho,
no parque, no culto com os irmãos, quando estivermos com nosso cônjuge, com os
nossos familiares! Vivamos cada dia à sombra da cruz, a fim de que Deus receba toda a
glória que Lhe é devida (1Co 10.31).
Soli Deo Gloria!
164
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