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Fundamentos Teológicos
Lição 11: Jesus Cristo, o Verbo Encarnado (Parte 2)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.3 Nós cremos que Sua vida foi governada pela providência de 
Seu Pai com o intuito de cumprir todas as profecias do Velho 
Testamento a respeito daquele que haveria de vir,  tal como a 
Semente da mulher, o Profeta como Moisés, o Sumo Sacerdote 
da ordem de Melquisedeque, o Rei da linhagem de Davi  e o 
Servo Sofredor. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.4 Nós cremos que Jesus Cristo sofreu voluntariamente  para 
cumprir o plano redentor de Deus, que Ele foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos, que Ele morreu, foi sepultado e no terceiro dia 
levantou-se dos mortos  para vindicar a obra salvadora de Sua 
vida e morte  e assumir Seu lugar como o invencível e eterno 
Senhor da glória.  Durante quarenta dias após Sua 
ressurreição, Ele deu várias evidências convincentes de Seu 
corpo ressurreto  e então ascendeu em corpo ao céu,  onde Ele 
está assentado à direita do Pai,  intercedendo por Seu povo  com 
base em Seu sacrifício pelo pecado, reinando até que todos os 
Seus inimigos sejam colocados sob Seus pés  e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 

“Profeta como Moisés”
O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus 
próprios irmãos um profeta como eu; ouçam-no. Pois 
foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em 
Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: 
“Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, 
nem ver o seu grande fogo, se não morreremos!” O 
Senhor me disse: "Eles têm razão! Levantarei do meio 
dos seus irmãos um profeta como você; porei minhas 
palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe 
ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que 
o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei 
contas. (Dt 18:15–19)
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“Profeta como Moisés”
Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que 
os seus pecados sejam cancelados, para que venham 
tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o 
Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário 
que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em 
que Deus restaurará todas as coisas, como falou há 
muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois 
disse Moisés: ‘O Senhor Deus lhes levantará dentre seus 
irmãos um profeta como eu; ouçam-no em tudo o que 
ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta, será 
eliminado do meio do seu povo’. (At 3:19–23)

“Profeta como Moisés”
• Então, como Jesus é um profeta como Moisés?
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“Profeta como Moisés”
• Então, como Jesus é um profeta como Moisés?
• Como Jesus é maior do que Moisés?

“Profeta como Moisés”
• Então, como Jesus é um profeta como Moisés?
• Como Jesus é maior do que Moisés?
Portanto, santos irmãos, participantes do chamado 
celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo 
e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele 
que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em 
toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de 
maior glória do que Moisés, da mesma forma que o 
construtor de uma casa tem mais honra do que a 
própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, 
mas Deus é o edificador de tudo. (Hb 3:1–4)
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“Profeta como Moisés”
• Então, como Jesus é um profeta como Moisés?
• Como Jesus é maior do que Moisés?
Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é 
superior ao deles, assim como também a aliança da 
qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada 
em promessas superiores. (Hb 8:6)

“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
• Quem foi Melquisedeque?
O Senhor jurou e não se arrependerá: "Tu és sacerdote 

para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque". (Sl. 
110:4) –– Da mesma forma, Cristo não tomou para si a 
glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: 
"Tu és meu Filho; eu hoje te gerei". E diz noutro lugar: 
"Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque". (Heb 5:5–6)
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“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus 
Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este 
voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou; e 
Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, 
seu nome significa "rei de justiça"; depois, "rei de 
Salém" quer dizer "rei de paz". Sem pai, sem mãe, sem 
genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito 
semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote 
para sempre. Considerem a grandeza desse homem: até 
mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos 
despojos! 

“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de 
Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus 
irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. 
Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de 
Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele 
que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior 
é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem 
recebe o dízimo são homens mortais; no outro caso é 
aquele de quem se declara que vive...
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“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, 
entregou-os por meio de Abraão, pois, quando 
Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda 
estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível 
alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico 
(pois em sua vigência o povo recebeu a lei), por que 
haveria ainda necessidade de se levantar outro 
sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de 
Arão? (Hb 7:1–11)

“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
1. Abraão deu 10% de sua riqueza a Melquisedeque, rei de Salem.
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“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
1. Abraão deu 10% de sua riqueza a Melquisedeque, rei de Salem.
2. Melquisedeque abençoou Abraão (Gênesis 14:18-20).

“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
1. Abraão deu 10% de sua riqueza a Melquisedeque, rei de Salem.
2. Melquisedeque abençoou Abraão (Gênesis 14:18-20).
3. Ele é mencionado uma outra vez no VT no Salmo 110, que é um 

Salmo messiânico.
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“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
1. Abraão deu 10% de sua riqueza a Melquisedeque, rei de Salem.
2. Melquisedeque abençoou Abraão (Gênesis 14:18-20).
3. Ele é mencionado uma outra vez no VT no Salmo 110, que é um 

Salmo messiânico.
4. O Messias será um sacerdote da ordem de Melquisedeque.

“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
1. Abraão deu 10% de sua riqueza a Melquisedeque, rei de Salem.
2. Melquisedeque abençoou Abraão (Gênesis 14:18-20).
3. Ele é mencionado uma outra vez no VT no Salmo 110, que é um 

Salmo messiânico.
4. O Messias será um sacerdote da ordem de Melquisedeque.
5. O sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio 

levítico, razão pela qual o Messias tinha que ser sacerdote 
segundo a ordem de Melquisedeque (Hebreus 7:11).
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“Sacerdote da Ordem de Melquisedeque”
1. Abraão deu 10% de sua riqueza a Melquisedeque, rei de Salem.
2. Melquisedeque abençoou Abraão (Gênesis 14:18-20).
3. Ele é mencionado uma outra vez no VT no Salmo 110, que é um 

Salmo messiânico.
4. O Messias será um sacerdote da ordem de Melquisedeque.
5. O sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio 

levítico, razão pela qual o Messias tinha que ser sacerdote 
segundo a ordem de Melquisedeque (Hebreus 7:11).

6. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que não precisa oferecer 
sacrifícios por seu próprio pecado e cujo sacrifício é tão 
suficiente que é oferecido apenas uma vez (ao contrário do 
sacerdócio de Arão).

“Filho de Davi”
• O que o povo esperava do Filho de Davi?
Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto 
do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. 
Será ele quem construirá um templo em honra ao meu 
nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei 
seu pai, e ele será meu filho...Mas nunca retirarei dele o 
meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu 
caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino 
permanecerão para sempre diante de mim; o seu trono 
será estabelecido para sempre”. (2 Samuel 7:12-16)
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“Filho de Davi”
Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e 
ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os 
mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus 
fazia e as crianças gritando no templo: "Hosana ao 
Filho de Davi", ficaram indignados. (Mt 21:14–15)
“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. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai 
Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; 
seu Reino jamais terá fim”. (Lc. 1:30–33)

“Servo Sofredor”
Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de 
tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém 
de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e 
nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as 
nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado 
por Deus, por ele atingido e afligido... 
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“Servo Sofredor”
... Mas ele foi transpassado por causa das nossas 
transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniqüidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre 
ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal 
qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou 
para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre 
ele a iniqüidade de todos nós. (Is 53:3–6)

“Servo Sofredor”
... Mas ele foi transpassado por causa das nossas 
transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniqüidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre 
ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal 
qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou 
para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre 
ele a iniqüidade de todos nós. (Is 53:3–6)
“Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 
por muitos”. (Mc 10:45)
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“Servo Sofredor”
• Que significado tem para nossas vidas que Jesus, o Rei 
prometido, também era o servo sofredor?

Devemos admirar o fato de que o Rei dos Reis se tornaria um 
servo. Aquele digno de toda glória e honra escolheu se 
humilhar e servir os que não merecem nada. Portanto, nossas 
vidas devem ser vidas de serviço. Não somos dignos, mas 
Jesus nos serve. Quanto mais devemos servir aos outros? Ser 
transformados à imagem de Jesus, significa, em parte, 
seguirmos ao seu exemplo em amor e serviço sacrificial uns 
aos outros.

Morto, Sepultado e Ressurreto
Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes 
preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. 
Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que 
se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; 
caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que 
primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que 
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 
Doze. (1 Co 15:1–5)
• Quais são os componentes do Evangelho aqui?
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Morto, Sepultado e Ressurreto
Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes 
preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. 
Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que 
se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; 
caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que 
primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que 
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 
Doze. (1 Co 15:1–5)
• Quais são os componentes do Evangelho aqui?

Morto, Sepultado e Ressurreto
Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser 
apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi 
prometido por ele de antemão por meio dos seus 
profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, 
que, como homem, era descendente de Davi, e que 
mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de 
Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os 
mortos: Jesus Cristo, nosso Senhor. (Rm 1:1–4)
• Como que a ressureição encaixa dentro da forma que Paulo 
expressa o evangelho?
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Se Cristo não tiver sido ressurreto…
• O que está em jogo ao negar a ressureição?

Se Cristo não tiver sido ressurreto…
• O que está em jogo ao negar a ressureição?
Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou 
dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo 
que não existe ressurreição dos mortos? Se não há 
ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo 
ressuscitou; e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a 
nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês 
têm...
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Se Cristo não tiver sido ressurreto…
Mais que isso, seremos considerados falsas 
testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos 
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de 
fato os mortos não ressuscitam, ele também não 
ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não 
ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se 
Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e 
ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os 
que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente 
para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre 
todos os homens somos os mais dignos de compaixão. (1 
Co 15:12–19)

Se Cristo não tiver sido ressurreto…
• O que está em jogo ao negar a ressureição?

1. Não há ressurreição dos mortos para ninguém
2. Nossa pregação é inútil
3. Somos falsas testemunhas de Deus
4. Nossa fé é inútil (ou em vão)
5. Ainda estamos em nossos pecados
6. Não há perdão de pecados
7. Os que confiaram em Cristo e morreram estão perdidos
8. Somos os mais dignos de compaixão
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Se Cristo foi mesmo ressurreto…
• Quais são as implicações para nossas vidas? 

Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como 
podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que 
fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim 
de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória 
do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos 
unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também 
na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho 
homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, 
e não mais sejamos escravos do pecado; pois quem morreu, foi justificado 
do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele 
viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo 
não pode morrer outra vez: a morte não tem mais domínio sobre ele. 
Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas 
vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o 
pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam 
que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que 
vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus 
corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a 
Deus como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros dos 
seus corpos a ele, como instrumentos de justiça. (Rm 6:1–13)
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Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como 
podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que 
fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim 
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do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos 
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homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, 
e não mais sejamos escravos do pecado; pois quem morreu, foi justificado 
do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele 
viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo 
não pode morrer outra vez: a morte não tem mais domínio sobre ele. 
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Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 
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Deus como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros dos 
seus corpos a ele, como instrumentos de justiça. (Rm 6:1–13)
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Glorificação
• Devemos sempre nos lembrar de que o Eterno Filho de Deus 
não se revestiu de carne – viveu por trinta e três anos, 
morreu na cruz, ressuscitou da sepultura – só para então 
entregar sua humanidade para voltar a ser Deus. Jesus 
Cristo subiu ao céu como um ser humano glorificado e ele 
continua a ser um ser humano hoje (verdadeiramente homem 
e Deus). Paulo nos fala, ‘Há um só Deus e um só mediador 
entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus.’
• Como um ser humano glorificado, Ele é o nosso precursor 
(Hebreus 6:20) que entra nos lugares celestiais como nosso 
representante e está diante de Deus em nosso lugar.

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.3 Nós cremos que Sua vida foi governada pela providência de 
Seu Pai com o intuito de cumprir todas as profecias do Velho 
Testamento a respeito daquele que haveria de vir,  tal como a 
Semente da mulher,  o Profeta como Moisés,  o Sumo Sacerdote 
da ordem de Melquisedeque,  o Rei da linhagem de Davi  e o 
Servo Sofredor. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
6.4 Nós cremos que Jesus Cristo sofreu voluntariamente  para 
cumprir o plano redentor de Deus,  que Ele foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos,  que Ele morreu,  foi sepultado  e no terceiro dia 
levantou-se dos mortos  para vindicar a obra salvadora de Sua 
vida e morte  e assumir Seu lugar como o invencível e eterno 
Senhor da glória.  Durante quarenta dias após Sua 
ressurreição, Ele deu várias evidências convincentes de Seu 
corpo ressurreto  e então ascendeu em corpo ao céu,  onde Ele 
está assentado à direita do Pai,  intercedendo por Seu povo  com 
base em Seu sacrifício pelo pecado, reinando até que todos os 
Seus inimigos sejam colocados sob Seus pés  e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 


