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 Quem é Jesus Cristo?
 Jesus é uma das maiores figuras da história. Ele é o 

fundador da maior religião do mundo – o cristianismo. 

 Quem Jesus afirmava ser?
 No evangelho de João (Jo 8.56-59), Jesus refere-se a 

si mesmo como YHWH (“Eu Sou”)

 Em João 18.4-6 uma vez mais encontramos Jesus a 
afirmar o nome Eu Sou.

 Em João 17.3-5 Jesus num dos seus momentos mais 
íntimos com o Pai, disse: “Esta é a vida eterna: que te 
conheçam, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 
quem enviaste”. 



 Quem Jesus afirmava ser?

 Em João 5.23 Jesus também declarou que deveria ser 

honrado do mesmo modo que o seu Pai é honrado 

(adorado).

 Em João 17.5 Jesus afirmou compartilhar a glória de Deus 

desde a eternidade. No entanto, em Is 42.8, Iavé disse: 

“Não darei a outro a minha glória”. Jesus declarou ser 

Deus.



 Quem Jesus afirmava ser?
 Há muitas outras passagens onde Jesus se refere a Si 

mesmo como Deus com os vários títulos que, no AT, são 

aplicados somente a Deus. Alguns deles encontram-se a 

seguir:

▪ Jesus disse: “Eu sou o Bom Pastor” (Jo 10.11); o AT declarou: 

“Javé é o meu pastor” (Sl 23.1).

▪ Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo” (Jo 8.12); o AT proclamou: 

“Iavé será a sua luz para sempre” (Is 60.19) e “Iavé é a minha 

luz” (Sl 27.1).

▪ Jesus declarou ser o doador da vida (Jo 5.21-23); somente 

Deus dá vida (1Sm 2.6; Dt 32.39).

▪ Jesus disse: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10.30). O termo um

refere-se à essência ou natureza do Ser divino.



 Quem Jesus afirmava ser?
 Jesus aceitou adoração em nove ocasiões registadas, sem 

nunca repreender a quem o adorava. Podemos verificar 
isto nas seguintes passagens:
▪ Um leproso curado adorou Jesus (Mt 8.2)
▪ Um dirigente da sinagoga ajoelhou-se perante Ele (Mt 9.18)

▪ Os discípulos adoraram-No (Mt 4.33)
▪ Uma mulher cananeia ajoelhou-se diante Dele (Mt 15.25)
▪ A mãe de Tiago e João adorou-O (Mt 20.20)
▪ Um endemoninhado geraseno prostrou-se diante Dele (Mc 5.6)
▪ Um cego que foi curado O adorou (Jo 9.38)
▪ Novamente, todos os discípulos O adoraram (Mt 28.17)

▪ Tomé chamou-O literalmente de “Senhor meu e Deus meu” (Jo 
20.28)



 O que os apóstolos diziam a respeito de Jesus 

Cristo?

 E Lhe chamarão Emanuel, que significa “Deus connosco” 

(Mt 1.23)

 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus….” 

(Jo 1.1)

 “Deus nosso Salvador” (Tt 1.3; 2.10; Lc 1.47; 1Tm 4.10)

 “Pois nele foram criadas todas as coisas (…) por ele e para 

ele (Cl 1.17; Jo 1.3)



 O que os apóstolos diziam a respeito de Jesus Cristo?
 A tabela abaixo é oferecida como suplemento aos factos conhecidos e 

alguns já mencionados referentes à divindade de Jesus.

Título/Atributo Usado por Javé Usado por Jesus

YHWH (Eu Sou) Ex. 3:14; Dt 32:29; Is 43:10 Jo 8:24; Jo 8:58; Jo 18:5

Doador da Vida Gn 2:7; Dt 32:29; I Sm 2:6 Jo 5:21; Jo 10:28; Jo 11:25

Perdoador de pecados Ex 34:6-7; Ne 9:17; Dn 9:9 Mc 2:1-12; At 26:18; Cl 2:13

Omnipresente Sl 139:7-12; Pv 15:13 Mt 18:20; Mt 28:20

Omnisciente I Rs 8:39; Jr 17:9-10, 16 Mt 11:27; Lc 5:4-6; Jo 2:25; 
16:30; 21:27; At 1:24 

Omnipotente Is 40:10-31; Is 45:5-13, 18 Mt 28:18; Mc 1:29-34; Jo 10:18

Preexistente Gn 1:1 Jo 1:15, 30; Jo 3:13, 31-32; 6:62; 
16:28; 17:5

Eterno Sl 102:26-27; Hb 3:6 Is 9:6; Mq 5:2; Jo 8:58

Imutável Nm 23:19 Hb 13:8



 E tu – Quem tu dizes que Jesus Cristo é?

 Jesus era apenas Deus

▪ Jesus nasceu de mãe humana. Cresceu como qualquer outro 

ser humano. Tinha fome e tinha sede. Sentia cansaço e 

precisava de descanso. Ficava triste e chorava. Sofreu, morreu 

e foi sepultado. Ele era humano em todos os aspectos, todavia 

sem pecado. Portanto, esta opção não pode ser considerada.

 Jesus era apenas homem

▪ Está muito claro que Jesus declarou ser mais do que 

meramente um homem. Jesus afirmava existir antes de Abraão 

(Jo 8.58) e antes da criação do tempo e do universo (Jo 17.5). 

Portanto, esta opção também deve ser eliminada. 



 E tu – Quem tu dizes que Jesus Cristo é?
 Jesus era apenas um anjo

▪ Algumas pessoas crêem que Jesus era um anjo. Entre elas 

estão as Testemunhas de Jeová. No entanto, estas dão 

interpretações erradas sobre algumas passagens bíblicas, 

levando-as a defender esta ideia. No entanto, existem várias 

situações nas quais Jesus poderia ter-se identificado como 

sendo um anjo, mas nunca o fez. Pelo contrário, Jesus declarou 

sob juramento ser o Messias, o filho de Deus. Esta opção 

também não é viável.



 E tu – Quem tu dizes que Jesus Cristo é?

 Jesus era um homem-anjo

▪ Deve-se observar que Jesus referiu-se a Si mesmo como Deus e 

nunca como um anjo. Na verdade, Ele criou todos os anjos (Cl 

1.15-16) e todos os anjos O adoram. O NT nega enfaticamente 

que Jesus era um anjo, como poderemos ver em Hebreus 1.3-

14. A carta aos Hebreus corrige o pensamento defeituoso a 

respeito da identidade de Jesus e declara nitidamente a 

natureza e a pessoa de Cristo como superior. Se Jesus era anjo 

e homem, então esse texto deveria reflectir as duas pessoas –

Miguel e Jesus, mas isso não acontece. Esta opção também 

deve ser descartada.



 E tu – Quem tu dizes que Jesus Cristo é?

 Jesus era e é Deus encarnado

▪ O Cristianismo ortodoxo sustenta a crença de que Jesus, o 

“Filho de Deus”, assumiu natureza humana finita e se tornou 

homem – o Deus encarnado. Em Filipenses 2.5-8 podemos ver a 

união de duas naturezas numa única pessoa, Jesus Cristo. Ele 

tem as duas naturezas, a humana e a divina. Isto leva-nos à 

próxima pergunta.



 Como Jesus Cristo pode ser tanto Deus quanto 

homem?

 A encarnação deve ser correctamente entendida da 

seguinte forma: “Jesus, o Deus Filho, existindo como a 

segunda pessoa do Deus trino e uno, uniu a sua natureza 

divina a uma natureza humana e por meio dela veio ao 

mundo”. 

 Jesus, Deus-Filho, veio à terra assumindo a natureza 

humana. A união das naturezas divina e humana na única 

pessoa de Jesus é chamada de união hipostática. Ela foi 

definida no Concílio de Calcedónia, em 451 d.C., e afirma 

a unidade pessoal assim como as duas naturezas do Filho 

de Deus.



 Como Jesus Cristo provou a Sua afirmação de ser 
Deus?
 O cumprimento das profecias do AT – Estas foram feitas 

centenas de anos antes do Seu nascimento. Algumas 
delas são:
▪ O Cristo nascerá de uma mulher (Gn 3.15)

▪ Ele nascerá de uma virgem (Is 7.14)

▪ Ele será da semente de Abraão (Gn 12.1-3; 22.18)

▪ Ele será da tribo de Judá (Gn 49.10-, Lc 3.23)

▪ Ele será da casa de David (2Sm 7.12; Mt 1.1)

▪ O Seu local de nascimento será Belém (Mq 5.2; Mt 2.1)

▪ Ele realizará milagres (Is 35.5-6; Mt 9.35)

▪ Ele terá morte humilhante (Sl 22; Is 53; Mt 27)

▪ Ele ressuscitará dos mortos (Sl 16.10; Mc 16.6; At 2.31)

▪ Ele se sentará à direita de Deus (Sl 110.1; Hb 1.3)



 Como Jesus Cristo provou a Sua afirmação de ser 
Deus?
 A Sua vida sem pecado e os Seus actos maravilhosos – Um 

dos testemunhos mais significativos a respeito do carácter 
de um homem vem daqueles que lhe são mais próximos. 
Dos lábios dos amigos mais chegados e dos discípulos de 
Jesus vieram testemunhos ardentes:
▪ Pedro – “Cordeiro sem mancha e sem defeito” (1Pe 1.19)

▪ Pedro – “Nenhum engano foi encontrado em sua boca” (1Pe 
2.22)

▪ Paulo – “Aquele que não conheceu pecado” (2Co 5.21)

▪ Autor de Hebreus – “… porém sem pecado” (Hb 4.15)

▪ João – “ele é puro” (1Jo 3.3)

▪ Jesus – “Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?” 
(Jo 8.46)



 Como Jesus Cristo provou a Sua afirmação de ser 
Deus?
 A vida de Jesus não foi somente sem pecado, mas 

também foi miraculosa desde o início:
▪ Ele nasceu de uma virgem (Mt 1.21; Lc 1.27)

▪ Transformou água em vinho (Jo 2.7)

▪ Andou sobre as águas (Mt 14.25)

▪ Multiplicou pães (Jo 6.11)

▪ Abriu os olhos aos cegos (Jo 9.7)

▪ Fez o coxo andar (Mc 2.3)

▪ Expulsou demónios (Mc 1.34)

▪ Curou multidões de todas as espécies de doenças (Mt 9.35)

▪ Ressuscitou mortos (Jo 11.43-44)

▪ Sabia o que os homens pensavam no íntimo (Jo 2.25)



 Como Jesus Cristo provou a Sua afirmação de ser 
Deus?
 A Sua ressurreição dentre os mortos – Este é 

verdadeiramente o maior de todos os milagres. O facto de 
tanto o AT como Jesus terem predito que Ele ressuscitaria 
dentre os mortos torna o milagre muito mais poderoso. 
Senão vejamos:
▪ “Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que 

o teu santo sofra decomposição” (Sl 16.10)
▪ O Messias virá e morrerá (Is 53; Sl 22)
▪ “Destruam este templo e eu o levantarei em três dias” (Jo 2.19-21)
▪ “É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas (…) seja 

morto e ressuscite no terceiro dia” (Lc 9.22)
▪ “Ninguém a tira de mim (minha vida), mas eu a dou por minha 

espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para 
retomá-la…“ (Jo 10.18)



 Conclusão

 Com base na confiabilidade das Escrituras, podemos estar 

certos de que Jesus Cristo é quem alega ser: o filho único 

de Deus. As evidências oferecidas por Jesus para 

comprovar a Sua alegação de ser Deus cruzam-se com 

três grandes acontecimentos miraculosos: o cumprimento 
das profecias feitas centenas de anos antes do Seu 

nascimento, a Sua vida sem pecado e cheia de milagres e 

a Sua ressurreição corporal triunfante da sepultura.


