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Fundamentos Teológicos
Lição 4: A Trindade

Um Deus Triuno?
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que 
ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, 
porque Deus é amor. (1 João 4:7-8)

• Quais são algumas implicações sobre a natureza de Deus que surgem da frase: “Deus 
é amor”? 
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• O islamismo, por exemplo, ensina que Alá tem 99 nomes e títulos que descrevem ele 
desde a eternidade. Um desses nomes é “Amoroso”. Mas como que Alá pode ser um 
deus eternamente amoroso sem nenhum objeto de amor (antes da criação)? Isto 
significa que Alá é eternamente dependente da criação para ele poder ser quem ele é.

• Por outro lado, o Cristianismo também fala que Deus é eternamente amor. Mas isto 
não faz dele um Deus dependente da criação. Porque o Deus trinitário existe 
eternamente com amor trinitário. João 17:24, “Pai, quero que os que me deste 
estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste 
porque me amaste antes da criação do mundo.”
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A Trindade: Um Deus em Três Pessoas
2.1 Nós cremos em um Deus vivo,  soberano  e todo glorioso,  
existente eternamente em três pessoas  infinitamente excelentes e 
admiráveis: Deus Pai,  fonte de toda existência;  Deus Filho,  
eternamente gerado,  não criado, sem começo,  sendo um em 
essência  com o Pai; e Deus Espírito Santo, procedendo, em plena 
essência divina,  como uma pessoa,  eternamente do Pai e do Filho. 
Porém, cada pessoa na Trindade é totalmente e completamente 
Deus.

A Trindade: Um Deus em Três Pessoas
2.1 Nós cremos em um Deus vivo,  soberano  e todo glorioso,  
existente eternamente em três pessoas  infinitamente excelentes e 
admiráveis: Deus Pai,  fonte de toda existência;  Deus Filho,  
eternamente gerado,  não criado, sem começo,  sendo um em 
essência  com o Pai; e Deus Espírito Santo, procedendo, em plena 
essência divina,  como uma pessoa,  eternamente do Pai e do Filho. 
Porém, cada pessoa na Trindade é totalmente e completamente 
Deus.
2.2 Nós cremos que Deus tem suprema alegria na comunhão da 
Trindade, cada pessoa contemplando e expressando Seu eterno 
deleite nas perfeições insuperáveis do Deus triuno. 
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A Trindade: Um Deus em Três Pessoas
“A Escritura nos dá um vislumbre da Trindade, não um 
tratado.  Nós não sabemos muito claramente o que significa 
para Deus ser uma ‘substância’ e ser três pessoas.  Nós nem 
sequer sabemos claramente o que ‘substância’ e ‘pessoa’ 
significam quando aplicados a Deus.  Nós temos uma ideia de 
como esses termos aplicam-se em coisas na criação, mas não 
sabemos o que uma pessoa divina é nem quão precisamente 
ela se diferencia da substância divina. Lembre-se de que estes 
termos são somente veículos para conteúdo bíblico…são 
somente tentativas de resumir o conteúdo bíblico. Eles não 
têm base em si mesmos. O mistério permanece.” 
– John Frame

Fundamentos
• A palavra trindade, que significa “tri-unidade” ou “três-em-
unidade,” nunca é usada na Bíblia.  É uma palavra usada 
para resumir o entendimento vindo da Bíblia de que Deus é 
três pessoas, mas ainda assim um Deus.
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Fundamentos
• A palavra trindade, que significa “tri-unidade” ou “três-em-
unidade,” nunca é usada na Bíblia.  É uma palavra usada 
para resumir o entendimento vindo da Bíblia de que Deus é 
três pessoas, mas ainda assim um Deus.
• Isso é uma ideia desenvolvida somente no NT? Há alguma 
indicação no VT de que Deus existe desde a eternidade em 
três pessoas? Vamos começar com monoteísmo.

� Deuteronômio 6:4, “Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o 
único Senhor.” (Ou O Senhor, o nosso Deus, é um só Senhor; ou O 
Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só; ou ainda O Senhor é nosso 
Deus, o Senhor somente.)
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Fundamentos
Isaías 45:18-23, “Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é 
Deus; que moldou a terra e a fez, ele a fundou; ele não a criou 
para estar vazia, mas a formou para ser habitada; ele diz: "Eu 
sou o Senhor, e não há nenhum outro...Eu, o SENHOR, falo a 
verdade; eu anuncio o que é certo...Quem há muito predisse isto, 
quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o 
Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e 
salvador; não há outro além de mim. "Voltem-se para mim e 
sejam salvos, todos vocês, confins da terra; pois eu sou Deus, e 
não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca 
pronunciou com toda integridade uma palavra que não será 
revogada: Diante de mim todo joelho se dobrará; junto a mim 
toda língua jurará.” 
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Fundamentos – Alusões e Dicas do VT
• Gênesis 1:26, “Então disse Deus: ‘Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança…’” (veja também Gn 3:22; 11:7; Is 6:8)
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• Gênesis 1:26, “Então disse Deus: ‘Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança…’” (veja também Gn 3:22; 11:7; Is 6:8)

• Salmos 45:6-7, “O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre; cetro de 
justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade; por 
isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-
te com óleo de alegria.”  Incidentalmente, o autor de Hebreus (1:8) cita esta 
passagem e a aplica a Cristo (veja também Salmo 110:1).
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• Salmos 45:6-7, “O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre; cetro de 
justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade; por 
isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-
te com óleo de alegria.”  Incidentalmente, o autor de Hebreus (1:8) cita esta 
passagem e a aplica a Cristo (veja também Salmo 110:1).

• Isaías 63:10, “Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu 
Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou 
pessoalmente contra eles.”

• Gênesis 1:1-2, “No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem 
forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas.”
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Fundamentos – Explícito no NT
• 2 Coríntios 13:14, “A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de 

Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.”
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• Mateus 28:18-20, “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-

me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e 
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome  do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei...’”
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Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.”
• Mateus 28:18-20, “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-

me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e 
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei...’”
� O que é significante sobre a palavra e frase sublinhadas acima?

• Mateus 3:16-17, “Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. 
Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de 
Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma 
voz dos céus disse: ‘Este é o meu Filho amado, em quem me 
agrado’”.
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Fundamentos – Explícito no NT
• Aqui está outra coisa que eu vi esta semana. João nos diz 
que a incapacidade das multidões de crerem em Jesus, 
embora ele tivesse feito tantos sinais e milagres diante deles, 
era nada menos do que o cumprimento da profecia de Isaías. 
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• Eles não foram capazes de crer, porque, igual Isaías 
profetizou em Isaías 6: “Cegou os seus olhos e 
endureceu-lhes o coração, etc...” (João 12:39-40). 
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Fundamentos – Explícito no NT
• Aqui está outra coisa que eu vi esta semana. João nos diz 
que a incapacidade das multidões de crerem em Jesus, 
embora ele tivesse feito tantos sinais e milagres diante deles, 
era nada menos do que o cumprimento da profecia de Isaías. 
• Eles não foram capazes de crer, porque, igual Isaías 
profetizou em Isaías 6: “Cegou os seus olhos e 
endureceu-lhes o coração, etc...” (João 12:39-40). 
• Mas depois disso ele fala algo incrível: “Isaías disse isso 
porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele.” (João 
12:41). Mas qual foi a glória que Isaías viu? 

Fundamentos – Explícito no NT
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor 
assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste 
enchia o templo. Acima dele estavam serafins; cada um 
deles tinha seis asas: com duas cobriam o rosto, com duas 
cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos 
outros: “Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos, a 
terra inteira está cheia da sua glória”. Ao som das suas 
vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou 
cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido! 
Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de 
um povo de lábios impuros; os meus olhos viram o Rei, 
o SENHOR dos Exércitos! (Isaías 6:1-5)
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Fundamentos – Trindade Resumida
1. Deus é três pessoas.
2. Cada pessoa é plenamente Deus.
3. Há só um Deus.

Deus o Pai
• Deus o Pai é a fonte, o fundamento de todo ser.
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Deus o Pai
• Deus o Pai é a fonte, o fundamento de todo ser.
• 1 Coríntios 8:4-6, “Portanto, em relação ao alimento sacrificado 

aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e 
que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados 
deuses, quer no céu, quer na terra, (como de fato há muitos 
"deuses" e muitos "senhores" ), para nós, porém, há um único 
Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos; 
e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas 
as coisas e por meio de quem vivemos.”

Deus o Pai
• Deus o Pai é a fonte, o fundamento de todo ser.
• 1 Coríntios 8:4-6, “Portanto, em relação ao alimento sacrificado 

aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e 
que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados 
deuses, quer no céu, quer na terra, (como de fato há muitos 
"deuses" e muitos "senhores" ), para nós, porém, há um único 
Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos; 
e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas 
as coisas e por meio de quem vivemos.”
• Seria possível que algumas coisas existissem independentemente de 

Deus o Pai (ex. Satanás, as leis morais, as leis naturais, o câncer, etc.)?  
Por quê? Por que isso é importante?
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Deus o Pai
•Edwards chama o Pai de “a divindade que subsiste 
na forma primária, não originada e mais absoluta, ou 
seja, a divindade na sua existência direta.”
�O Filho é gerado do Pai (João 1:14; 18; 3:16)
�O Filho foi enviado pelo Pai (Rm 8:32; Gl 4:4; 1 João 4:9)
�O Pai envia o Espírito; não o contrário (João 14:26)
�Jesus não falou em sua própria autoridade, mas somente o 
que foi dado a Ele pelo Pai (João 12:49-50)

�Deus o Pai é o cabeça de Cristo (1 Cor 11:3)

Deus o Pai
Edwards novamente, “Suponho que esta é a bendita Trindade 
sobre a qual lemos nas Escrituras Sagradas. O Pai é a deidade que 
subsiste de modo primordial, não-originado e mais absoluto, ou 
seja, a deidade em sua existência direta. O Filho é a deidade 
gerada pelo entendimento de Deus ou ideia que Ele tem de si 
mesmo e a subsistência nessa ideia. O Espírito Santo é a deidade 
subsistindo em ato, ou seja, a essência divina fluindo e 
manifestada no amor infinito de Deus para si mesmo e no deleite 
de Deus em si mesmo. Creio que toda a essência divina subsiste 
verdadeira e distintamente tanto na Ideia Divina como no Amor 
Divino e que cada um deles é propriamente pessoa distinta.”
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Deus o Filho
• João 1:1-3, “No princípio era aquele que é a Palavra. 
Ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus 
no princípio. Todas as coisas foram feitas por 
intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido 
feito.”
• João 8:57-59, “Disseram-lhe os judeus: "Você ainda não 
tem cinquenta anos, e viu Abraão?’ Respondeu Jesus: 
"Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!’ 
Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas 
Jesus escondeu-se e saiu do templo.”

Deus o Filho
• Onde mais ouvimos alguém dizer “Eu sou”?  O que Jesus 
está dizendo? Isto é confirmado pela reação do povo?
� EU SOU o pão da vida (6:35)
� EU SOU a luz do mundo (8:12)
� EU SOU a porta (10:10)
� EU SOU o bom pastor (10:11)
� EU SOU a ressurreição e a vida (11:25)
� EU SOU o caminho, a verdade, e a vida (14:6)
� EU SOU a videira verdadeira (15:1)
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Deus o Filho
• Onde mais ouvimos alguém dizer “Eu sou”?  O que Jesus 
está dizendo? Isto é confirmado pela reação do povo?
� EU SOU o pão da vida (6:35)
� EU SOU a luz do mundo (8:12)
� EU SOU a porta (10:10)
� EU SOU o bom pastor (10:11)
� EU SOU a ressurreição e a vida (11:25)
� EU SOU o caminho, a verdade, e a vida (14:6)
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• Marcos 6:50, “Mas Jesus imediatamente lhes disse: 
“Coragem! Sou eu! (EU SOU) Não tenham medo!”

Deus o Filho
• João 10:27-33, “‘As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida 
eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá 
arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, 
é maior do que todos; ninguém as pode arrancar da mão 
de meu Pai. Eu e o Pai somos um’. Novamente os judeus 
pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: 
‘Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por 
qual delas vocês querem me apedrejar?’ Responderam 
os judeus: ‘Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa 
obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples 
homem e se apresenta como Deus.’”
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Deus o Filho
• João 20:26-28, “Uma semana mais tarde, os seus 
discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. 
Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, 
pôs-se no meio deles e disse: ‘Paz seja com vocês!’  E 
Jesus disse a Tomé: ‘Coloque o seu dedo aqui; veja as 
minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. 
Pare de duvidar e creia’. Disse-lhe Tomé: ‘Senhor meu 
e Deus meu!’”

Deus o Filho
• Conclusão: Jesus é Deus – “Pois em Cristo habita corporalmente 

toda a plenitude da divindade.” (Colossenses 2:9)
• Com isto estabelecido, qual é o papel/função do Filho na Trindade?

� João 1:14-18
� Hebreus 1:1-3
� Colossenses 1:11-15
� Mateus 11:25-27
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Deus o Filho
• Conclusão: Jesus é Deus – “Pois em Cristo habita corporalmente 

toda a plenitude da divindade.” (Colossenses 2:9)
• Com isto estabelecido, qual é o papel/função do Filho na Trindade?

� João 1:14-18
� Hebreus 1:1-3
� Colossenses 1:11-15
� Mateus 11:25-27

• Jesus, Deus o Filho, revela o Pai.  Ele O faz conhecido a humanos 
pecadores que, de outra forma, não O conheceriam.  Jesus pode fazer 
isso porque Ele é “a representação exata de Sua natureza” e a “imagem 
do Deus invisível.”

Deus o Espírito Santo
• Seria o Espírito Santo realmente uma pessoa ou só uma “força” 
ou “poder” de Deus? Que atributos do Espírito Santo você 
consegue identificar em cada um dos seguintes versos:
� 1 Coríntios 2:10-11, “mas Deus o revelou a nós por meio do 

Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as 
coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens 
conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem 
que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas 
de Deus, a não ser o Espírito de Deus.”

� Salmos 139:7-8, “Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? 
Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos 
céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também 
lá estás.”
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Deus o Espírito Santo
• Seria o Espírito Santo realmente uma pessoa ou só uma “força” 
ou “poder” de Deus? Que atributos do Espírito Santo você 
consegue identificar em cada um dos seguintes versos:
� Hebreus 9:14, “quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, 
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de 
modo que sirvamos ao Deus vivo!”

Deus o Espírito Santo
• Seria o Espírito Santo realmente uma pessoa ou só uma “força” 
ou “poder” de Deus? Que atributos do Espírito Santo você 
consegue identificar em cada um dos seguintes versos:
� Hebreus 9:14, “quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, 
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de 
modo que sirvamos ao Deus vivo!”

• Apesar dessa características do Espirito Santo, tem mais alguma 
coisa que demonstra que Ele é Deus?
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Deus o Espírito Santo
• Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus:

� Atos 5:3-4, “Então perguntou Pedro: ‘Ananias, como você permitiu que 
Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo 
e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 
Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu 
poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos 
homens, mas sim a Deus.’”

Deus o Espírito Santo
• Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus:

� Atos 5:3-4, “Então perguntou Pedro: ‘Ananias, como você permitiu que 
Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo 
e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 
Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu 
poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos 
homens, mas sim a Deus.’”

• Em Hebreus 10:15-17,  o Espírito Santo é atribuído à fala de YHWH 
em Jr. 31:33-34:
� “O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: 

‘Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. 
Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes’; e 
acrescenta: ‘Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais’”
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Deus o Espírito Santo (uma pessoa)
• João 16:13-14, “Mas quando o Espírito da verdade vier, 
ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si 
mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o 
que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá 
do que é meu e o tornará conhecido a vocês.”

Deus o Espírito Santo (uma pessoa)
• João 16:13-14, “Mas quando o Espírito da verdade vier, 
ele os guiará a toda a verdade. [Ele] Não falará de si 
mesmo; falará apenas o que [ele] ouvir, e [ele] lhes 
anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, 
porque [ele] receberá do que é meu e o tornará 
conhecido a vocês.”
• Na gramática grega, a palavra para espírito é pneuma, que é 
um substantivo neutro.  A gramática grega demanda que o 
pronome seja neutro para equivaler-se ao nome ao qual se 
refere. João, todavia, usa um pronome masculino quando se 
refere ao Espírito, quebrando as regra da gramática grega!
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Deus o Espírito Santo (uma pessoa)
• João 16:13-14, “Mas quando o Espírito da verdade vier, 
ele os guiará a toda a verdade. [Ele] Não falará de si 
mesmo; falará apenas o que [ele] ouvir, e [ele] lhes 
anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, 
porque [ele] receberá do que é meu e o tornará 
conhecido a vocês.”
• Na gramática grega, a palavra para espírito é pneuma, que é 
um substantivo neutro.  A gramática grega demanda que o 
pronome seja neutro para equivaler-se ao nome ao qual se 
refere. João, todavia, usa um pronome masculino quando se 
refere ao Espírito, quebrando as regra da gramática grega!

Deus o Espírito Santo (uma pessoa)
• O Espírito Santo possui:
� Uma mente (Romanos 8:27)
� Uma vontade (1 Coríntios 12:11)

• O Espírito Santo possui habilidade para:
� Ser entristecido (Efésios 4:30)
� Ser mentido a Ele (Atos 5:3)
� Ser resistido (Atos 7:51)
� Ser insultado (Hebreus 10:29)
� Ser blasfemado (Mateus 12:31-32)
� Falar (Atos 28:25)
� Ensinar (João 14:26)
� Ajudar-nos em nossas fraquezas (Romanos 8:26)
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Deus o Espírito Santo
• Assim como o papel do Filho é revelar o Pai, o papel do 
Espírito Santo é dar testemunho do Filho.
• João 15:26, “Quando vier o Conselheiro, que eu 
enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da 
verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu 
respeito.” 

A Salvação é Uma Obra Trinitária
• John Frame: “Generalizando, o Pai predestina, o Filho 
cumpre, e o Espírito aplica o trabalho de Cristo no coração.”
• 1 Pedro 1:1-2, “Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,aos
eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na 
Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na 
Bitínia, 2 escolhidos de acordo com o pré-
conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do 
Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a 
aspersão do seu sangue.”
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A Salvação é Uma Obra Trinitária
• John Frame: “Generalizando, o Pai predestina, o Filho 
cumpre, e o Espírito aplica o trabalho de Cristo no coração.”
• 1 Pedro 1:1-2, “Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,aos
eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na 
Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na 
Bitínia, 2 escolhidos de acordo com o pré-
conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do 
Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a 
aspersão do seu sangue.”

O Eternamente Alegre Deus
“Deus é e sempre foi um exuberantemente alegre Deus. Desde 
toda a eternidade, mesmo antes que houvesse qualquer ser 
humano para amar, Deus sempre foi transbordantemente alegre 
em seu amor pelo Filho. Ele nunca esteve só. Ele sempre se 
alegrou, com satisfação transbordante, na glória e parceria com 
Seu Filho. O Filho de Deus sempre foi a vista das excelências de 
Deus e o panorama das perfeições de Deus, de forma que desde 
toda a eternidade Deus tem contemplado, com indescritível 
satisfação, a magnificência de seu próprio brilho refletido no Filho.  
Deus não é constrito por qualquer deficiência interna ou 
infelicidade ao fazer qualquer coisa que Ele queira.” 
– John Piper
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Jesus, o Deus-Homem
• Apesar de Jesus ter vindo como alguém que era tanto completamente 

Deus e completamente homem, Ele também viveu sua vida preenchido e 
empoderado pelo Espírito Santo de Deus.

• Uma Cristologia que coloca a divindade de Cristo acima da sua 
humanidade pode deixar a Igreja com a impressão de que é impossível 
obedecer a Deus porque a única razão pela qual Jesus foi capaz de faze-lo 
perfeitamente foi porque Ele é Deus. Como, então, devemos pensar sobre 
isto?

• Tudo o que Jesus fez foi em dependência do Espírito Santo. Hebreus 9:13-
14 nos mostra que mesmo Seu sacrifício de expiação foi pelo Espírito, 
“quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 
ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa 
consciência de atos que levam à morte”.

Jesus, o Deus-Homem
Três implicações:

1. Se o próprio Jesus viveu uma vida em total dependência no Espírito 
residente, quão maior é a necessidade do corpo de Cristo em fazê-lo?  
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Jesus, o Deus-Homem
Três implicações:

1. Se o próprio Jesus viveu uma vida em total dependência no Espírito 
residente, quão maior é a necessidade do corpo de Cristo em fazê-lo?  

2. Há esperança para o crente em tentação, em dúvida, em desespero, na 
fraqueza, a voltar-se para o Espírito em busca de sustento, libertação, 
ou o que quer que seja. O mesmo poder que atua em Cristo (Rm. 8:11) 
atua no crente – e isto é muita razão para ter esperança!  

Jesus, o Deus-Homem
Três implicações:

1. Se o próprio Jesus viveu uma vida em total dependência no Espírito 
residente, quão maior é a necessidade do corpo de Cristo em fazê-lo?  

2. Há esperança para o crente em tentação, em dúvida, em desespero, na 
fraqueza, a voltar-se para o Espírito em busca de sustento, libertação, 
ou o que quer que seja. O mesmo poder que atua em Cristo (Rm. 8:11) 
atua no crente – e isto é muita razão para ter esperança!  

3. Nós verdadeiramente temos um sumo sacerdote capaz de “compadecer-
se com nossas fraquezas… alguém que, como nós, passou por todo tipo 
de tentação, porém sem pecado” (Hebreus 4:15).  Isto não é uma 
promessa simbólica. Entender a humanidade de Cristo nos permite 
entender que nós também podemos viver vidas marcadas pelo mesmo 
empoderamento sobrenatural do Espírito para obediência e fidelidade 
com as quais Jesus viveu. 


