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Aula 43 

9- JESUS CRISTO 
 

9.1 Introdução 
 

 Estamos entrando no ponto culminante do estudo em que vamos falar sobre a pessoa do 
Senhor Jesus Cristo. 

 

 Jesus é um marco, é o centro da história da humanidade, é o fato mais 
importante que aconteceu para a raça humana. 

 Quando falarmos de Jesus, quando pensarmos em Jesus, precisamos ter a 
consciência e a convicção de que Ele é tudo para o ser humano. 

 O homem sem Jesus é um homem perdido, é um homem vivendo no mundo 
pelas suas próprias forças, sem rumo. 

 O homem natural é uma criatura em constante busca de algo, pois há um 
vazio que só Jesus pode preencher. Jesus, em resumo, é o fim da busca, é o 
fim da ansiedade do homem em descobrir sua existência e a existência de 
Deus; é passar a viver com conhecimento de si próprio e conhecimento de 
Deus. 

 Jesus é o elo perdido da criatura com Seu criador. 
 

Que o Espírito Santo possa revelar a cada um de nós a pessoa maravilhosa do Senhor 
Jesus Cristo. 

 

  Colossences 2:1~8; em Jesus estão escondidos todos os  
tesouros da sabedoria e da ciência. 

 V.2; “...estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento para o 
pleno conhecimento ...”; Paulo aqui está sendo bem enfático, pois tem um anseio 
muito grande que o povo de Deus conheça verdadeiramente a Jesus Cristo. 

 V.8; Paulo foi bem enfático, para que não ocorra o que diz aqui: “... para que ninguém 
vos faça presa sua, por meio que filosofias e vãs sutilezas ...”. Só o conhecimento 
pleno e convicto do Senhor Jesus pode nos livrar de tudo aquilo que Satanás faz para 
tirar o homem do caminho de volta a Deus. 
 

 A Igreja, de uma forma geral, não sabe quem é Jesus Cristo plenamente, pode parecer 
estranho, mas é real. Muitos religiosos, não digo nem o povo, negam que Jesus Cristo é 
Deus. Muitas pessoas dizem: “eu não conheço a Deus, eu não entendo Deus”. Só há 
uma maneira de conhecermos a Deus, é na figura, na pessoa, na face de Jesus Cristo, 
porque Jesus é Deus homem. 

 

 João 1:18; Jesus é o Deus unigênito que está no seio do Pai e o deu  
a conhecer. 

 Lucas 10:22; “...e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai nem  
quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o  
quiser revelar”. 

 João 14:5~7; “... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem  
ao Pai, senão por mim”. 
 

 Felipe perguntou a Jesus: “Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta”. 

 João 14:8~11; Jesus respondeu a Felipe:”... Quem   me viu a mim, viu o  
Pai ...” 
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 Jesus é Deus homem. Nunca diga que Jesus é um homem Deus, pois é muito diferente. 
Muitas pessoas concordam que Jesus foi um homem extraordinário, que foi um grande 
filósofo, um homem formador de costumes, que foi um “hippie”, etc. Essas pessoas 
deveriam ser mais coerentes consigo mesmas e dizerem: “não acredito, é uma lenda 
judaica”, ao invés de ficarem se escondendo da verdade. Muitos ainda dizem que Jesus 
escreveu sua própria história, que estava com os essenios ou no Tibete. A Bíblia diz 
claramente que Jesus nunca saiu da região onde nasceu. 

 

 Jesus começou seu ministério somente aos 30 anos, pois era um requisito da lei 
mosaica. Na lei mosaica, qualquer cargo de sacerdócio somente poderia ser exercido a 
partir dos 30 anos, caso contrário a pessoa não teria crédito como sacerdote. Quando 
Jesus começou a pregar para o povo, as pessoas de Nazaré se admiraram dele pois o 
conheciam. 

 Mateus 13:54~58; “... Não é este o filho do carpinteiro? e não se  
chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José,  
Simão, e Judas?”. 

 Marcos 6:1~6;  “... e não estão aqui entre nós suas irmãs?” 
 

 Se Jesus não fosse conhecido em sua terra ou se tivesse ido para algum lugar até os 30 
anos, como muitas pessoas dizem, o comentário do povo deveria ser diferente: “De onde 
é que ele veio? Ele foi para fora de nossa terra quando pequeno e voltou diferente; onde 
é que ele foi estudar que voltou diferente?” Pelo contrário, o povo estava espantado e 
diziam: “O que está acontecendo com ele?” e ainda queriam confirmar, “não é esse o filho 
do carpinteiro?”. Foi assim, pois Jesus nunca saiu de sua terra, porém até os 30 anos ele 
deveria ficar em silêncio, em oculto, por causa da lei. 

 

 Jesus Cristo existia antes do seu nascimento em Belém, pois Ele é Deus que se fez 
homem. 

 João 1:14;  “E o Verbo se fez carne” 

 João 1:1~3; ; “E o Verbo era Deus” 

 Filipenses 2:6~8; “... subsistindo em forma de Deus” 
 

Jesus não é um Deus como alguns querem fazer crer, alterando até a Palavra de Deus 
acrescentando e diminuindo. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Todos os seus 
nomes, os atributos e suas obras, mostram claramente que Jesus é Deus. 

 

 O nome de Jesus em hebraico é Y’shua; o nome humano do Salvador significa “Jeová 
salva”, “o Senhor salva”. Em seu nome está contido o plano de salvação de Deus. 

 

 Mateus 1:20~21; “... a quem chamarás Y’shua ...” 
 

Para nós, talvez, não significasse nada se o anjo assim falasse, mas para José, que 
ouviu em hebraico estas palavras, significou tudo. José entendeu perfeitamente o que o 
anjo falou. Jesus é uma transliteração da palavra original Y’shua; pelo som de sua 
pronúncia em hebraico foi chamado em nossa língua de Jesus. Y’shua tem um 
significado direto em sua língua original, Jeová salva. Portanto, para José fez todo sentido 
quando o anjo falou: “Y’shua Ha’Mashiach”, Jesus o Messias, o ungido de Deus. Este é o 
Jesus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo. As falsas doutrinas também falam de Jesus; as 
pessoas que as seguem dizem: “mas lá também se fala de Jesus”. Porém, não é o Jesus 
da Bíblia, não é o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 

9.2 A eternidade de Jesus 
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 O que significa o termo eterno? Significa sem fim, para sempre? E nós, somos eternos? A 
resposta é: nós somos e não somos eternos. Somos eternos porque a partir de nossa 
concepção passamos a existir para sempre, com Deus ou sem Deus teremos uma 
eternidade. Essa porém, não é a completa definição de eterno. Eterno significa que não 
teve começo e nem terá fim, por isso somos e não somos eternos. Nós não teremos fim 
mas tivemos um começo. Mas quando dizemos que Deus é eterno, o atributo de Deus 
eterno, significa que Deus não teve começo e não terá fim. Jesus é eterno porque é 
Deus, se não fosse eterno não seria Deus. Portanto, Jesus nunca foi criado. 
Para nós da raça humana, limitados que somos em nossa mente, é muito difícil 
entendermos. Não entendemos o termo “eterno” com nossa mente, em nosso intelecto, 
entendemos o termo “eterno” através da intuição do nosso espírito. O pecado limitou o 
entendimento humano do conceito de eternidade. 

 

 Jesus é eterno e é preexistente. Você pode então indagar: não é a mesma coisa? Não, 
não é. Por causa de muitas heresias, falsas doutrinas, temos que ter esses conceitos 
muito firmes para não sermos enganados. Por isso temos que entender de Jesus Cristo 
como Paulo nos alerta. 

 

 Jesus é Deus; portanto, é eterno e preexistente. Jesus poderia ser preexistente antes de 
sua encarnação na terra e não ser eterno. Jesus poderia ser preexistente e ter um 
começo antes, em alguma época começou a existir. Então, preexistência é diferente de 
ser eterno. Eterno, aplicado a Deus, tem o sentido de nunca ter tido um começo. Falsas 
doutrinas ensinam que Jesus é preexistente porém não é eterno, misturando os 
conceitos. Jesus é eterno, sempre existiu, nunca foi criado. Porque Ele é eterno, é 
preexistente, ou seja, já existia. 

 

       Miquéias 5:2 
É difícil expressar o conceito de eterno. A Bíblia aqui, usa palavras mostrando um 
referencial, “desde os dias da eternidade”. A Bíblia foi escrita para homens e muitas 
vezes usa termos para facilitar nosso entendimento. 

 

       Isaías 9:6; Pai eterno ou Pai da Eternidade 
Pai da Eternidade! O Espírito Santo nesta passagem quis “entupir” a sabedoria humana. 
Como definir Pai da Eternidade, é muito complexo para a mente humana. Lembrem-se, 
estamos com essas passagens mostrando a eternidade de Jesus Cristo. O verso ainda 
diz: “... e o seu nome será...”, nome de quem? Nome do menino que nasceu. Falamos 
anteriormente que os nomes de Jesus na Bíblia “estampam” claramente os atributos de 
Jesus como Deus, bem como retratam a obra salvadora que Ele realizou. Esse menino 
que ia nascer era o Pai da Eternidade, não era o Pai dele que era o Pai da Eternidade. 
Ele se chamará, ou seja, o seu nome será: “Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai 
Eterno, Príncipe de Paz”. 

 

       João 1:1; “No princípio era o Verbo...” 
Continuamos determinando a eternidade de Jesus Cristo. Neste verso não vemos a 
indicação de começo, indicação de um ser criado, para o Verbo (que é Jesus). O verso 

está relatando que quando tudo começou o Verbo estava lá ( Gênesis 1:1; no princípio 
criou Deus o céu e a terra), o Verbo já era, ou seja o Verbo já existia. 

 
 

 Porque Jesus é chamado de “o Verbo”? Podemos ter algo em nossa mente, em nosso 
pensamento, mas se eu não verbalizá-lo, se esse algo não se transformar em palavras, 
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jamais vocês vão saber o que estou pensando; embora seja uma realidade que está em 
minha mente. Se não falarmos (verbalizarmos) não há comunicação, as coisas não serão 
manifestas. Palavra é o meio de manifestação. Palavra é tudo, por isso que Jesus é 
descrito como o Verbo de Deus. Estava tudo oculto, se não houver palavra, não há 
comunicação. Jesus é a Palavra de Deus que manifesta tudo o que Deus é, por isso Ele 
é chamado de "a Palavra". 

 

      Apocalipse 19:13; essa passagem ocorrerá quando Jesus  
estiver voltando para a terra; “... e o 
nome pelo qual se chama, é o Verbo 
de Deus”. 

      Hebreus 1:1~3 
Se Deus não falasse nada existiria, porque? Porque em Sua soberania Deus assim fez. 
“E disse Deus: Haja luz, e ouve luz”; esse é o método de Deus criar tudo. E nós somos a 
sua imagem e semelhança, por isso nossa manifestação é através da palavra. O escritor 
de Hebreus, está dizendo: “Deus nos falou de várias maneiras, mas nestes últimos dias 
nos falou no Filho (esta é a tradução correta)”. O Filho é a Palavra, é a manifestação, é a 
encarnação de tudo que Deus tinha outrora falado; Jesus é a Palavra de Deus 
encarnada. 

 

 Jesus é tudo o que Deus é, precisamos entender isso muito bem. Quando Jesus 
apareceu de forma humana aqui na terra, foi a manifestação de tudo que Deus quer 
revelar para a raça humana. Em Jesus estão todos os atributos de Deus, Ele é a 
revelação de Deus: “nos falou no Filho”. Jesus é tudo que há nos planos e pensamentos 
de Deus. 

 

9.3 A preexistência de Jesus 
 

       João 1:14; “E o Verbo se fez carne...” 
Veremos adiante a preexistência de Jesus, no VT vemos claramente Jesus agindo na 
terra, provando sua preexistência. Porém, quando aqui diz: “E o Verbo se fez carne...”, o 
Verbo se encarnou (cuidado que não é reencarnação, é o que a Bíblia diz, se fez carne, 
se encarnou), significa tomou carne sobre si. Deus tomou um corpo da raça humana, 
corpo humano sobre si, nasceu como toda criança da raça humana nasce. Jesus entrou 
neste planeta pela porta legal e andou entre nós. 

 Filipenses 2:6~8 
 

       João 8:52~59 

 V.52~57; os fariseus estavam provando Jesus, eles queriam pegá-lo de alguma 
forma. 

 V.58~59; “antes que Abraão existisse, eu sou”. Vamos ver  Êxodo 3:13~15. Eu 
Sou é o nome de Deus que foi revelado a Moisés quando de sua chamada para 
libertar o povo do Egito. Todo o povo de Israel de geração em geração, até o dia de 
hoje, não pronuncia essa palavra (que traduzida é Eu Sou), pois é o nome de Deus. 

Para os judeus, só Deus “é”, não há em hebraico a conjugação do verbo ser. Então 
quando Jesus falou aos fariseus “antes que Abraão existisse, Eu Sou”, para eles era 
uma blasfêmia, tanto que no V.59 eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. 
 
 

       Colossenses 1:15~19 
Colossenses é uma carta de Deus para a Igreja que dá ênfase a apresentar Jesus como 
Deus. 
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 V.15; “o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação”. 

 V.16; “nele foram criadas todas as coisas...”. Quem é o único que pode criar? É Deus. 
Deus o Pai é quem fez todo o projeto mas Jesus foi o agente da criação. Pensem: 
para um ser criado poderia se dizer que nele tudo subsiste? Claro que não. 
 

  Mateus 9:1~8; Jesus fazia coisas que só Deus poderia fazer e os fariseus 
sabiam que somente Deus pode perdoar pecados, por isso disseram no V.3 
que Jesus estava blasfemando. 

 João 17:5; “... com aquela glória que eu tinha antes que o mundo 
existisse”. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava com Deus. Antes que 
o mundo existisse Jesus era Deus com toda a glória de Deus. 

 João 3:13; aqui a Bíblia está citando acerca de Jesus como Filho do 
Homem pré-encarnado. Veremos em seguida no estudo, aparições de Jesus 
no V.T. 

 João 6:33; se desce do céu é porque já existia lá antes. 

 João 6:48~51 o maná que descia do céu e alimentava o povo no deserto 
era uma sombra, era uma figura de Jesus Cristo; V.51 "Eu sou o pão vivo que 
desceu do céu”. 

 João 6:62; “... para onde primeiro estava?” 

 I Pedro 1:18~20;o sangue de Cristo conhecido antes da fundação do 
mundo. 

 

 Falamos da preexistência de Jesus Cristo antes da sua encarnação na terra e dentro 
deste mesmo assunto, veremos Jesus pré-encarnado agindo aqui na terra no VT. 


