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Quem é Jesus? 
  
Jesus Cristo é o Filho de Deus, sendo o ponto máximo da revelação de Deus. 

 João 20:31; Atos 9:20 

Você quer saber como é Deus? Então olhe pra Jesus:  
 
João 1:18; 14: 8 e 9  
 
Jesus é a revelação perfeita de Deus, é Deus em ação na terra. Quando Jesus 

chegava,  era Deus chegando, Jesus era Deus curando, Deus libertando,  Deus falando 
e Deus andando sobre a terra. Conhecendo Jesus conhecemos a  Deus. 

 
• Jesus já existia desde o princípio: 

 
Jesus Cristo sendo a segunda pessoa da Tri-unidade é co-eterno com o Pai. Mesmo 

antes de Deus Filho ter assumido a forma humana Ele já existia em Deus 

 
João 1:1; 17:5. 

 
• Sua humanidade 

 
Jesus Cristo ao nascer submeteu-se às condições da vida humana e do corpo 

humano; Ele se tornou descendente da humanidade por meio do nascimento humano, 
mas sem pecado. Jesus não pecou, mas sua tentação foi genuína. Cristo sofreu as 
pressões de uma tentação, porém não cedeu a elas e não poderia. 

 
Hebreus 4:15 

 
Podemos ver na Bíblia algumas evidências da humanidade de Jesus Cristo: 

 
• Nascido de mulher; Gálatas. 4:4; Mateus. 1:18. 
• Descendente de Davi; Romanos. 1:3; Lucas. 1: 31-33 
• Crescimento e desenvolvimento natural; Lucas 2:40, 46 e 52 
• Aparência pessoal; João 4:9 
• Corpo físico; Mateus 26:12; João 4:9 
• Limitações físicas; João 4:6; 19:28; Mateus 8:24; 21:18; Lucas 22:44; 
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Portanto, enquanto Cristo esteve sobre a face da Terra ele não fez uso de 
seus poderes divinos livremente, se limitou para que através da sua limitação ele 
pudesse alcançar salvação eterna para toda humanidade. 

 
Filipenses 2: 7 e 8; II Coríntios 8:9; Atos 10:38; Lucas 4:14 

 
• Sua divindade 

 
Jesus Cristo é Deus. A divindade de Jesus Cristo é demonstrada pelas 

seguintes evidências: 

 
Hebreus 1:8; João 1:18; João 20:28 – Deus.  

Mateus 16:16,17; Mateus 27:40,43 – Filho de Deus. 

Apocalipse.1: 8, 17; 22:12,13,15 – O Primeiro e o Último; o Alfa e o Omega.  

Atos 3:14 – O Santo. 

Atos 9:17; 16:31; Lucas 2:11 – Senhor. 

 
• Sua obra 
 
A morte de Jesus Cristo foi a obra salvadora de Deus em favor do homem. 

 Lucas. 19:10; Gálatas. 1:4; I Timóteo. 1:15; Tito. 2:14; Hebreus. 2:14-15; 

Ao morrer na cruz, Jesus foi o cordeiro perfeito que deu a sua vida em 
sacrifício em substituição por toda a humanidade, foi uma oferta por vontade 
própria, obedecendo a vontade do Pai, sendo Ele um sacrifício vivo para redimir 
a todos da natureza de pecado que entrou no homem através do pecado do 1° 
homem Adão (Romanos 5: 17 a 19), a salvação é através de Cristo. 

 

• Reflexões: 

1 – O sacrifício de Jesus foi grande, procuro andar a altura do que Ele fez? 
 
2 – De que maneira tenho colaborado para levar outras pessoas a 

conhecer o sacrifício de Jesus? 

3 – Posso ter salvação por outro forma além de Jesus? 
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