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Fundamentos Teológicos
Lição 10: Jesus Cristo, o Verbo Encarnado (Parte 1)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.1 Nós cremos que, na plenitude dos tempos, Deus enviou Seu 
Filho eterno ao mundo como Jesus, o Messias, concebido pelo 
Espírito Santo, nascido da virgem Maria. Nós cremos que 
quando o Filho eterno tornou-se carne, embora sendo Deus,  
Ele assumiu plena natureza humana, de forma que duas 
naturezas completas, perfeitas e distintas foram unidas de 
forma inseparável em uma pessoa, sem confusão ou mistura. 
Assim, Jesus Cristo, em pessoa, foi e é verdadeiramente Deus e 
verdadeiramente homem, ainda um só Cristo e o único 
Mediador entre Deus e o homem. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.2 Nós cremos que Jesus Cristo viveu sem pecado, mesmo 
tendo passado por todo tipo de tentação da vida humana. Ele 
pregou e ensinou com verdade e autoridade sem paralelo na 
história humana. Ele operou milagres, demonstrando Seu 
poder e autoridade divinos sobre toda a criação: 
transformando agua em vinho, expulsando demônios, curando 
doentes, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade,  
andando sobre as águas, multiplicando pães e antevendo o que 
acometeria a Si mesmo e aos Seus discípulos, incluindo a 
traição de Judas e a negação, restauração e posterior martírio 
de Pedro.

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
• Na lição anterior vimos que o homem é escravizado ao 
pecado, em rebelião contra Deus, e está sujeito à justa ira e 
condenação de Deus. Mas também vimos que Deus criou o 
mundo e a humanidade para a sua glória, e que é seu 
objetivo ser glorificado entre todas as nações. O que, então, 
Deus faria em resposta ao pecado?
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
• Na lição anterior vimos que o homem é escravizado ao 
pecado, em rebelião contra Deus, e está sujeito à justa ira e 
condenação de Deus. Mas também vimos que Deus criou o 
mundo e a humanidade para a sua glória, e que é seu 
objetivo ser glorificado entre todas as nações. O que, então, 
Deus faria em resposta ao pecado?

Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou 
seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a 
fim de redimir os que estavam sob a lei, para que 
recebêssemos a adoção de filhos.  (Gl 4:4–5)

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
• Pensando, então, na lição da semana passada, o que é 
importante sobre o fato de que Jesus foi "nascido da mulher"?
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, 
cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em 
casamento a certo homem chamado José, descendente 
de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, 
aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada! O 
Senhor está com você! “Maria ficou perturbada com 
essas palavras, pensando no que poderia significar esta 
saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, 
Maria; você foi agraciada por Deus! Você ficará grávida 
e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele 
será grande e será chamado Filho do Altíssimo... 

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
...Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se 
sou virgem? “ O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá 
sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua 
sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado 
santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá 
um filho na velhice; aquela que diziam ser estéril já 
está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é 
impossível para Deus". Respondeu Maria: "Sou serva do 
Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra". 
Então o anjo a deixou. (Lc. 1:26–38)
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
...Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se 
sou virgem? “ O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá 
sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua 
sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado 
santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá 
um filho na velhice; aquela que diziam ser estéril já 
está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é 
impossível para Deus". Respondeu Maria: "Sou serva do 
Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra". 
Então o anjo a deixou. (Lc. 1:26–38)
• Qual é a importância de Jesus ter nascido de uma virgem?

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
...Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se 
sou virgem? “ O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá 
sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua 
sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado 
santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá 
um filho na velhice; aquela que diziam ser estéril já 
está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é 
impossível para Deus". Respondeu Maria: "Sou serva do 
Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra". 
Então o anjo a deixou. (Lc. 1:26–38)
• Qual é a importância de Jesus ter nascido de uma virgem?
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Verdadeiramente humano:
• Jesus tinha um corpo humano (Lucas 2:7), teve fome (Mateus 
4:2) e sede (João 19:28), ficou cansado (João 4:6), triste (João 
11:35), alegre (10:21), e perturbado (João 13:21), cresceu em 
sabedoria e estatura (Lucas 2:52) e experimentou tremenda 
dor (Lucas 23:46).
• Por que é importante afirmar a plena humanidade de Jesus?

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, 
ele também participou dessa condição humana, para que, 
por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, 
isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida 
estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro 
que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de 
Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse 
semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se 
tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a 
Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, 
tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele 
é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo 
tentados. (Hb 2: 14-18)
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Verdadeiramente humano:
• Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo 
sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para 
que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado 
algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
(1 Pe 2:21–22)

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Verdadeiramente humano:
“Embora Jesus veio como alguém que era plenamente Deus e 
plenamente homem, ele viveu sua vida como habitada e 
capacitada pelo Espírito de Deus. Uma cristologia que enfatize 
a deidade de Cristo sobre sua humanidade pode deixar a 
Igreja com a impressão de que é impossível obedecer a Deus, 
porque a única razão pela qual Jesus pôde fazê-lo 
perfeitamente era porque Ele é Deus. Entender a humanidade 
de Cristo nos permite entender que também nós podemos 
viver vidas marcadas pelo mesmo empoderamento
sobrenatural do Espírito para a obediência e fidelidade com as 
quais Jesus viveu.”
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Mas, também verdadeiramente Deus:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros superiores a si 
mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus 
interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja 
a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, 
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a 
Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a 
si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante 
aos homens...

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Mas, também verdadeiramente Deus:
...E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se 
a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! 
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o 
nome que está acima de todo nome, para que ao nome 
de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e 
debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. (Filipenses 
2:3-11)
• Por que é importante afirmar também a plena divindade de 
Jesus?
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Mas, também verdadeiramente Deus:
1. Somente um que é Deus infinito poderia suportar a pena 

total por todos os pecados de todos aqueles que 
acreditariam nele.

Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Mas, também verdadeiramente Deus:
1. Somente um que é Deus infinito poderia suportar a pena 

total por todos os pecados de todos aqueles que 
acreditariam nele.

2. A salvação é do Senhor – a mensagem de toda a Escritura é 
projetada para mostrar que nenhum ser humano poderia 
Salvar o homem.
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Jesus Cristo – Verdadeiramente Homem, 
Verdadeiramente Deus
Mas, também verdadeiramente Deus:
1. Somente um que é Deus infinito poderia suportar a pena 

total por todos os pecados de todos aqueles que 
acreditariam nele.

2. A salvação é do Senhor – a mensagem de toda a Escritura é 
projetada para mostrar que nenhum ser humano poderia 
Salvar o homem.

3. Somente alguém que era plenamente Deus poderia ser o 
mediador entre Deus e o homem, tanto para nos levar a 
Deus quanto para revelar Deus a nós.

Jesus Cristo – Uma Pessoa, Duas
Naturezas
Visões heréticas:
� Arianismo: Deus o Filho foi em um ponto criado por Deus o Pai, e nem 

o Filho nem o Espírito Santo existiram antes desse tempo. Embora o 
Filho seja um ser celestial que existisse antes do resto da criação, ele 
ainda não é igual ao Pai.
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Jesus Cristo – Uma Pessoa, Duas
Naturezas
Visões heréticas:
� Arianismo: Deus o Filho foi em um ponto criado por Deus o Pai, e nem 

o Filho nem o Espírito Santo existiram antes desse tempo. Embora o 
Filho seja um ser celestial que existisse antes do resto da criação, ele 
ainda não é igual ao Pai.

� Apolinarianismo: A pessoa de Cristo tinha um corpo humano, mas não 
uma mente ou espírito humano; A mente e o espírito de Cristo eram 
da natureza divina do Filho de Deus

Jesus Cristo – Uma Pessoa, Duas
Naturezas
Visões heréticas:
� Arianismo: Deus o Filho foi em um ponto criado por Deus o Pai, e nem 

o Filho nem o Espírito Santo existiram antes desse tempo. Embora o 
Filho seja um ser celestial que existisse antes do resto da criação, ele 
ainda não é igual ao Pai.

� Apolinarianismo: A pessoa de Cristo tinha um corpo humano, mas não 
uma mente ou espírito humano; A mente e o espírito de Cristo eram 
da natureza divina do Filho de Deus

� Nestorianismo: Havia duas pessoas separadas em Cristo, uma pessoa 
humana e uma pessoa divina
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Jesus Cristo – Uma Pessoa, Duas
Naturezas
Visões heréticas:
� Arianismo: Deus o Filho foi em um ponto criado por Deus o Pai, e nem 

o Filho nem o Espírito Santo existiram antes desse tempo. Embora o 
Filho seja um ser celestial que existisse antes do resto da criação, ele 
ainda não é igual ao Pai.

� Apolinarianismo: A pessoa de Cristo tinha um corpo humano, mas não 
uma mente ou espírito humano; A mente e o espírito de Cristo eram 
da natureza divina do Filho de Deus.

� Nestorianismo: Havia duas pessoas separadas em Cristo, uma pessoa 
humana e uma pessoa divina.

� Monofisismo (Eutiquianismo): Cristo tinha apenas uma natureza - a 
natureza humana de Cristo foi tomada e absorvida na natureza divina 
de modo que ambas as naturezas foram alteradas um pouco e um 
terceiro tipo de natureza resultou.

Credo Calcedoniano (451 dC)
“Todos nós, com voz uníssona, ensinamos a fé num só e mesmo Filho, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, sendo o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na 
humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com alma 
racional e com corpo, da mesma substância do Pai quanto à divindade e quanto à 
humanidade da mesma substância que nós, em tudo semelhante a nós menos no 
pecado; o mesmo que desde a eternidade é procedente do Pai por geração quanto à 
divindade e o mesmo que quanto à humanidade nos últimos tempos foi gerado pela 
Virgem Maria, Mãe de Deus, por nós e nossa salvação; sendo um só e mesmo Cristo, 
Filho, Senhor, Unigênito, que nós reconhecemos com o existente em duas naturezas, 
sem confusão, sem mutação e sem divisão, sendo que a diversidade das naturezas 
nunca foi eliminada pela união, ao contrário, a propriedade de cada uma das 
naturezas ficou intata e ambas se encontram em uma só pessoa e uma só hipóstase. 
O Filho não foi dividido ou separado em duas pessoas, mas é um só e o mesmo a 
quem chamamos de Filho, Unigênito, Deus, Verbo, Senhor, Jesus Cristo, como 
desde o início a respeito dele falaram os profetas e o próprio Jesus Cristo nos 
ensinou e como nos foi transmitido pelo Símbolo dos Padres.”
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Jesus Cristo – Vida sem Pecado
• O Deus-Homem, Jesus, viveu entre nós. O que, agora, 
podemos dizer sobre sua vida? Uma das afirmações mais 
básicas da Escritura é que Jesus viveu sem pecado, embora 
tenha sido tentado.

Jesus Cristo – Vida sem Pecado
• O Deus-Homem, Jesus, viveu entre nós. O que, agora, 
podemos dizer sobre sua vida? Uma das afirmações mais 
básicas da Escritura é que Jesus viveu sem pecado, embora 
tenha sido tentado.

Então Jesus disse: "Quando vocês levantarem o Filho 
do homem, saberão que Eu Sou, e que nada faço de mim 
mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. 
Aquele que me enviou está comigo; ele não me deixou 
sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada". (João 8:28-
29)
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Jesus Cristo – Vida sem Pecado
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha 
pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 
(2 Co 5:21)

Jesus Cristo – Vida sem Pecado
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha 
pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 
(2 Co 5:21)
"Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi 
encontrado em sua boca". (1 Pe 2:22)
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Jesus Cristo – Vida sem Pecado
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha 
pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 
(2 Co 5:21)
"Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi 
encontrado em sua boca". (1 Pe 2:22)
Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de 
fato, o pecado é a transgressão da Lei. Vocês sabem que 
ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele 
não há pecado. (1 Jo 3:4–5)

Jesus Cristo – Vida sem Pecado
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote 
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, 
apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, 
pois não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém 
que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, 
sem pecado. (Hebreus 4:14-15)
• Novamente eu pergunto, por que isso importa?
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O Ministério de Jesus Cristo
• Quando os Evangelhos descrevem o ministério de Jesus em 
declarações sumárias, invariavelmente soam assim:

Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas 
deles, pregando as boas novas do Reino e curando 
todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias 
sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe 
trouxe todos os que estavam padecendo vários males e 
tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos; e 
ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da 
Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do 
outro lado do Jordão.  (Mt 4:23–25)

O Ministério de Jesus Cristo
• Com base na passagem anterior e o seu próprio conhecimento 
dos Evangelhos, que atividades caracterizaram o ministério 
de Jesus? Por que isso pode ser importante?
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O Ministério de Jesus Cristo
• Com base na passagem anterior e o seu próprio conhecimento 
dos Evangelhos, que atividades caracterizaram o ministério 
de Jesus? Por que isso pode ser importante?
• Qual o propósito de milagres?

1. Autenticar a mensagem do evangelho; 
2. Testemunhar a inauguração do reino de Deus 
3. Ajudar os necessitados;
4. E, remover obstáculos aos ministérios das pessoas

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.1 Nós cremos que, na plenitude dos tempos, Deus enviou Seu 
Filho eterno ao mundo como Jesus, o Messias, concebido pelo 
Espírito Santo, nascido da virgem Maria. Nós cremos que 
quando o Filho eterno tornou-se carne, embora sendo Deus,  
Ele assumiu plena natureza humana, de forma que duas 
naturezas completas, perfeitas e distintas foram unidas de 
forma inseparável em uma pessoa, sem confusão ou mistura. 
Assim, Jesus Cristo, em pessoa, foi e é verdadeiramente Deus e 
verdadeiramente homem, ainda um só Cristo e o único 
Mediador entre Deus e o homem. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.2 Nós cremos que Jesus Cristo viveu sem pecado, mesmo 
tendo passado por todo tipo de tentação da vida humana. Ele 
pregou e ensinou com verdade e autoridade sem paralelo na 
história humana. Ele operou milagres, demonstrando Seu 
poder e autoridade divinos sobre toda a criação: 
transformando agua em vinho, expulsando demônios, curando 
doentes, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade,  
andando sobre as águas, multiplicando pães e antevendo o que 
acometeria a Si mesmo e aos Seus discípulos, incluindo a 
traição de Judas e a negação, restauração e posterior martírio 
de Pedro.


