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QUEM É JESUS?

✓ Um inofensivo bebê;

✓ Um grande sábio;

✓ Um mestre no campo da 

ética e da moral;

✓ Um líder revolucionário;

✓ Um “espírito” iluminado.



O ENSINO BÍBLICO SOBRE A 

PESSOA E A OBRA DE CRISTO

A PESSOA DE CRISTO

1. NATUREZA DIVINA

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava

com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no

princípio com Deus. Todas as coisas foram

feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada

do que foi feito se fez [...] Ninguém jamais

viu a Deus; o Deus unigênito, que está no

seio do Pai, é quem o revelou”.
João 1.1-3,18



“Respondeu-lhes Jesus: Em

verdade, em verdade eu vos digo:

antes que Abraão existisse, EU

SOU.”
João 8.58

“Eu e o Pai somos um”.
João 10.30

“Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu

e Deus meu!”
João 20.28



“Atendei por vós e por todo o rebanho

sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu

bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,

a qual ele comprou com o seu próprio

sangue”.

Atos 20.28.

“... deles são os patriarcas, e também deles

descende o Cristo, segundo a carne, o qual

é sobre todos, Deus bendito para todo o

sempre. Amém!”

Romanos 9.5



“Este é a imagem do Deus invisível, o

primogênito de toda a criação; pois, nele,

foram criadas todas as coisas, nos céus e

sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,

sejam tronos, sejam soberanias, quer

principados, quer potestades. Tudo foi

criado por meio dele e para ele. Ele é antes

de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele

é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o

princípio, o primogênito de entre os

mortos, para em todas as coisas ter a

primazia,”
Colossenses 1.15-18



“...pois ele, subsistindo em forma de

Deus, não julgou como usurpação o ser

igual a Deus;”

Filipenses 2.6 

“...porquanto, nele, habita,

corporalmente, toda a plenitude da

Divindade.”
Colossenses 2.9.

“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo

e o será para sempre.”

Hebreus 13.8.



“Havendo Deus, outrora, falado, muitas

vezes e de muitas maneiras, aos pais,

pelos profetas, nestes últimos dias, nos

falou pelo Filho, a quem constituiu

herdeiro de todas as coisas, pelo qual

também fez o universo. Ele, que é o

resplendor da glória e a expressão exata

do seu Ser, sustentando todas as coisas

pela palavra do seu poder, depois de ter

feito a purificação dos pecados, assentou-

se à direita da Majestade, nas alturas,”

Hebreus 1.1-3 



CREDO NICENO-

CONSTANTINOPOLITANO (325/381)

Creio 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. [...]



[...] Foi crucificado por nós sob o poder de

Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado; no

terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras;

subiu ao céus 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, Senhor e Vivificador, que

procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o

Filho conjuntamente é adorado e glorificado,

que falou através dos profetas. Creio na Igreja

una, universal e apostólica, reconheço um só

batismo para remissão dos pecados; e aguardo

a ressurreição dos mortos e da vida do mundo

vindouro.



2. NATUREZA HUMANA

“A seguir, foi Jesus levado pelo

Espírito ao deserto, para ser tentado
pelo diabo.”

Mateus 4.1

“E eis que sobreveio no mar uma

grande tempestade, de sorte que o

barco era varrido pelas ondas.

Entretanto, Jesus dormia.”
Mateus 8.24



“Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da

viagem, assentara-se Jesus junto à fonte,

por volta da hora sexta.”

João 4.6

“E o Verbo se fez carne e habitou entre

nós, cheio de graça e de verdade, e vimos

a sua glória, glória como do unigênito do

Pai.”

João 1.14

“Jesus chorou.”

João 11.35



“Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,

tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para

cada soldado uma parte; e pegaram também a túnica. A

túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a

baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a

rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a

quem caberá – para se cumprir a Escritura: Repartiram

entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica

lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E

junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e

Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus

sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher,

eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua

mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para

casa.”

João 19.23-27



“...deles são os patriarcas, e também

deles descende o Cristo, segundo a

carne, o qual é sobre todos, Deus

bendito para todo o sempre. Amém!”

Romanos 9.5

“Ora, as promessas foram feitas a Abraão

e ao seu descendente. Não diz: E aos

descendentes, como se falando de

muitos, porém como de um só: E ao teu

descendente, que é Cristo.”

Gálatas 3.16



“Tende em vós o mesmo sentimento que

houve também em Cristo Jesus, pois ele,

subsistindo em forma de Deus, não julgou

como usurpação o ser igual a Deus; antes, a

si mesmo se esvaziou, assumindo a forma

de servo, tornando-se em semelhança de

homens; e, reconhecido em figura humana,”

Filipenses 2.5-7

“vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus

enviou seu Filho, nascido de mulher,

nascido sob a lei,”

Gálatas 4.4



A OBRA DE CRISTO
OS ESTADOS DE CRISTO

CATECISMO MAIOR

Pergunta 46. Qual foi o estado da

humilhação de Cristo?

Resposta: O estado da humilhação de

Cristo foi aquela baixa condição, na qual,

por amor de nós, despindo-se da sua glória,

Ele tomou a forma de servo em sua

concepção e nascimento, em sua vida, em

sua morte e depois até à sua ressurreição.

Filipenses 2:6-8; 2Coríntios 8:9



1. HUMILHAÇÃO

a) Encarnação – Lucas 2.1-7;

b) Sofrimentos – Mateus 4.1-11; 

João 19.1-16;

c) Morte – João 19.28-37;

d) Sepultamento – João 19.38-42



Pergunta 51. Qual é o estado de

exaltação de Cristo?

Resposta: O estado de exaltação de

Cristo compreende a sua

ressurreição1, ascensão2, o estar

sentado à destra do Pai3, e a sua

segunda vinda para julgar o mundo4.

1. 1Coríntios 15.4; 2. Lucas 24.51; Efésios 

4.10; 3. Efésios 1.20; 4. Atos 1.11 

CATECISMO MAIOR



2. EXALTAÇÃO

a) Ressurreição – 1Coríntios 15.1-19

b) Ascensão – Atos 1.6-11

c) Sentado à destra de Deus – “Ele,

que é o resplendor da glória e a expressão

exata do seu Ser, sustentando todas as

coisas pela palavra do seu poder, depois

de ter feito a purificação dos pecados,

assentou-se à direita da Majestade, nas

alturas,”
Hebreus 1.3

Hebreus 10.12; 1Pedro 3.22



d) Regresso Físico –– “Pois quem é a

nossa esperança, ou alegria, ou coroa em

que exultamos, na presença de nosso

Senhor Jesus em sua vinda? Não sois

vós?” 1Tessalonicenses 2.19;

“a fim de que seja o vosso coração

confirmado em santidade, isento de culpa,

na presença de nosso Deus e Pai, na vinda

de nosso Senhor Jesus, com todos os seus

santos.”1Tessalonicenses 3.13

1Tessalonicenses 4.15



OS OFÍCIOS DE CRISTO

1. PROFETA – João 5.19-47
“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de

muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes

últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem

constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual

também fez o universo. Ele, que é o resplendor da

glória e a expressão exata do seu Ser,

sustentando todas as coisas pela palavra do seu

poder, depois de ter feito a purificação dos

pecados, assentou-se à direita da Majestade, nas

alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos

quanto herdou mais excelente nome do que eles.”
Hebreus 1.1-4



Pergunta 43. Como exerce Cristo as

funções de profeta?

Resposta: Cristo exerce as funções de

profeta revelando à Igreja1, em todos os

tempos, pelo seu Espírito e Palavra2, por

diversos modos de administração3, toda a

vontade de Deus4 em todas as coisas

concernentes à sua edificação e salvação5.

1. João 1.18; 2. 1Pedro 1.10-12; 

3. Hebreus 1.1,2; 4. João 15.15; 5. Efésios 

4.11-13; João 20.31. 

CATECISMO MAIOR



2. SACERDOTE – Hebreus 3.1

“Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote

como este, santo, inculpável, sem mácula,

separado dos pecadores e feito mais alto do

que os céus, que não tem necessidade, como

os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias

sacrifícios, primeiro, por seus próprios

pecados, depois, pelos do povo; porque fez isto

uma vez por todas, quando a si mesmo se

ofereceu. Porque a lei constitui sumos

sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a

palavra do juramento, que foi posterior à lei,

constitui o Filho, perfeito para sempre”.
Hebreus 7.26-28



Pergunta 44. Como exerce Cristo

as funções de sacerdote?

Resposta: Cristo exerce as funções

de sacerdote oferecendo-se a si

mesmo uma vez em sacrifício sem

mácula, a Deus, para ser a

reconciliação pelos pecados do seu

povo e fazendo contínua intercessão

por ele.

Hebreus 9.14, 28; 2.17 e 7.35

CATECISMO MAIOR



3. REI – “O sétimo anjo tocou a

trombeta, e houve no céu

grandes vozes, dizendo: O

reino do mundo se tornou de

nosso Senhor e do seu Cristo, e

ele reinará pelos séculos dos

séculos”.
Apocalipse 11.15



Pergunta 45. Como exerce Cristo as

funções de rei?

Resposta: Cristo exerce as funções de rei

chamando do mundo um povo para si1,

dando-lhe oficiais2, leis3 e disciplinas para

visivelmente o governar; dando a graça

salvadora aos seus eleitos5;

recompensando a obediência deles6 e

corrigindo-os por causa dos seus pecados7;

preservando-os e sustentando-os em todas

as tentações e sofrimentos8; [...]

CATECISMO MAIOR



[...] restringindo e vencendo todos os seus

inimigos9; e poderosamente dirigindo todas as

coisas para a sua própria glória10 e para o bem

do seu povo11; e também castigando os que

não conhecem a Deus nem obedecem ao

Evangelho12.

1. Isaías 55.5; Gênesis 49.10; 2. 1Coríntios 

12.28; 3. João 15.14; 4. Mateus 18.17,18; 

5. Atos 5.31; 6. Apocalipse 22.12; 7.

Apocalipse 3.19; 8. Romanos 8.37-39; 

9. 1Coríntios 15.25; 10. Romanos 14.11, 

11. Romanos 8.28; 12. 2Tessalonisences 1.8; 

Salmos 2.9 



CATECISMO DE HEIDELBERG 

Resposta: Porque Ele foi ordenado

por Deus Pai e ungido1 com o Espírito

Santo para ser nosso supremo Profeta

e Mestre, nosso único Sumo Sacerdote

e nosso eterno Rei. Como Profeta Ele

nos revelou plenamente o plano de

Deus para nossa salvação2. [...]

PERGUNTA 31. O nome "Cristo"

significa "Ungido". Por que Jesus

tem também este nome?



[...] Como Sumo Sacerdote Ele nos resgatou

pelo único sacrifício de seu corpo3 e,

continuamente, intercede por nós junto ao Pai4.

Como Rei, Ele nos governa por sua Palavra e

Espírito e nos protege e guarda na salvação5

que conquistou para nós.

1. Salmos 45.7; Isaías 61.1; Lucas 4.18; 

Atos 10.38; Hebreus 1.9; 

2. Deuteronômio 18.15; Isaías 55.4; 

Mateus 11.27; João 1.18 e 15.15; Atos 3.22; 

3. Salmos 110.4; Hebreus 7.21, 9.12,14,28 e 

10.12,14; 4. Romanos 8.34; Hebreus 7.25 e 9.24; 

1João 2.1; 5. Salmos 2.6; Zacarias 9.9; Mateus 

21.5 e 28.18; Lucas 1.33; João 10.28; Apocalipse 

12.10,11.



A OBRA DE CRISTO

1. NECESSÁRIA

“Com efeito, quase todas as

coisas, segundo a lei, se purificam

com sangue; e, sem derramamento

de sangue, não há remissão”.

Hebreus 9.22



2. SUBSTITUTIVA

“Cristo nos resgatou da maldição

da lei, fazendo-se ele próprio

maldição em nosso lugar (porque

está escrito: Maldito todo aquele

que for pendurado em madeiro)”.

Gálatas 3.13



3. PROPICIATÓRIA

“...a quem Deus propôs, no seu

sangue, como propiciação, mediante a

fé, para manifestar a sua justiça, por

ter Deus, na sua tolerância, deixado

impunes os pecados anteriormente

cometidos; tendo em vista a

manifestação da sua justiça no tempo

presente, para ele mesmo ser justo e o

justificador daquele que tem fé em

Jesus”.
Romanos 3.25-26



4. IMPUTÁVEL

“Todavia, não é assim o dom

gratuito como a ofensa; porque, se,

pela ofensa de um só, morreram

muitos, muito mais a graça de Deus

e o dom pela graça de um só

homem, Jesus Cristo, foram

abundantes sobre muitos”.

Romanos 5.15



5. VITORIOSA

✓ Livra da culpa do pecado;

✓ Livra do domínio do 

pecado;

✓ Livra das consequências 

do pecado.


