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Lição 5
17 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Deus
Testemunho dos apóstolos



Texto básico - Atos 2.22-36
22. "Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de 

Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês 
por meio de milagres, maravilhas e sinais, que 
Deus fez entre vocês por intermédio dele, como 
vocês mesmos sabem.

23. Este homem lhes foi entregue por propósito 
determinado e pré-conhecimento de Deus; e 
vocês, com a ajuda de homens perversos, o 
mataram, pregando-o na cruz.

24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os 
laços da morte, porque era impossível que a 
morte o retivesse.

25. A respeito dele, disse Davi: ‘Eu sempre via o 
Senhor diante de mim. Porque ele está à minha 
direita, não serei abalado.

26. Por isso o meu coração está alegre e a minha 
língua exulta; o meu corpo também repousará 
em esperança,

27. porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem 
permitirás que o teu Santo sofra decomposição.

28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e 
me encherás de alegria na tua presença’.

29. "Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o 
patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu 
túmulo está entre nós até o dia de hoje.

30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe 
prometera sob juramento que colocaria um dos 
seus descendentes em seu trono.

31. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, 
que não foi abandonado no sepulcro e cujo 
corpo não sofreu decomposição.

32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos 
testemunhas desse fato.

33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o 
Espírito Santo prometido e derramou o que 
vocês agora veem e ouvem.

34. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo 
declarou: ‘O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-
te à minha direita

35. até que eu ponha os teus inimigos como estrado 
para os teus pés’.

36. "Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este 
Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez 
Senhor e Cristo".



O testemunho de Pedro

• Pedro conviveu com Cristo

• Foi testemunha da morte e da 
ressurreição de Jesus

• Participou do derramamento do 
Espírito Santo sobre a igreja no 
Pentecostes

• Em suas mensagens relatadas em Atos, 
deu testemunho de Jesus como Deus



O testemunho de Pedro em Atos
Jesus é o ...

Deus exaltado

• At 2.33: Exaltado à direita 
de Deus, ele recebeu do Pai 
o Espírito Santo prometido e 
derramou o que vocês agora 
veem e ouvem.

Deus soberano

• At 2.34-35: Pois Davi não 
subiu ao céu, mas ele mesmo 
declarou: ‘O Senhor disse ao 
meu Senhor: Senta-te à 
minha direita até que eu 
ponha os teus inimigos como 
estrado para os teus pés’.



O testemunho de Pedro em Atos
Jesus é o ...

Deus autor da vida

• At 3.15: Vocês mataram o autor da 
vida, mas Deus o ressuscitou dos 
mortos. E nós somos testemunhas 
disso.

Deus juiz

• At 10.40-42: Deus, porém, o 
ressuscitou no terceiro dia e fez que 
ele fosse visto, não por todo o povo, 
mas por testemunhas que designara 
de antemão, por nós que comemos e 
bebemos com ele depois que 
ressuscitou dos mortos. Ele nos 
mandou pregar ao povo e testemunhar 
que este é aquele a quem Deus 
constituiu juiz de vivos e de mortos.



O testemunho de Paulo

• Paulo não conviveu com Cristo

• Foi judeu religioso e extremista

• Educado com os principais mestres de 
Israel

•Mas teve um encontro poderoso e 
pessoal com Jesus, que mudou sua vida



O testemunho de Paulo em sua defesa

• Jesus é o Senhor
• Paulo o reconhece em seu encontro com Jesus no caminho de 

Damasco
• At 22.7-10: Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: ‘Saulo, 

Saulo! por que você está me perseguindo?’ Então perguntei: 
Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: ‘Eu sou Jesus, o 
Nazareno, a quem você persegue’. Os que me acompanhavam 
viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava 
comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor?



O testemunho de Paulo em sua defesa

• Jesus é o Deus justo
• Em sua defesa, Paulo reconhece 

nas palavras de Ananias o título 
“Justo” aplicado a Jesus
• At 22.14: Então ele disse: ‘O Deus 

dos nossos antepassados o escolheu 
para conhecer a sua vontade, ver o 
Justo e ouvir as palavras de sua 
boca.’

• As profecias falam da vinda do 
Justo:
• Jr 23.5: "Dias virão", declara o 

Senhor, "em que levantarei para 
Davi um Renovo justo, um rei que 
reinará com sabedoria e fará o que 
é justo e certo na terra.
• Is 16.5: então, em amor será 

firmado um trono; em fidelidade 
um homem se assentará nele na 
tenda de Davi: um Juiz que busca a 
justiça e se apressa em defender o 
que é justo.



O testemunho de Paulo em seus ensinos
Colossenses 1.15 a 19

15.Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação,

16.pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, 
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes 
ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para 
ele.

17.Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
18.Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio e o 

primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a 
supremacia.

19.Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a 
plenitude,

Também o 
nomearei meu 
primogênito, o 
mais exaltado dos 
reis da terra.

Salmos 89:27



Um esclarecimento:
“o primogênito de toda a criação”

• Teria sido Jesus 
criado por Deus, 
para ser o 
primogênito de 
toda a criação?

• A resposta é 
NÃO!

1.O termo “primogênito” é usado para 
indicar a prioridade, a herança 
dobrada, o mais importante.

Exemplos do Velho Testamento:

Herança dobrada: Dt 21.17
Israel como escolhido: Ex 4.22
Efraim, que não era o mais velho: Jr 31.9



Um esclarecimento:
“o primogênito de toda a criação”

• Teria sido Jesus 
criado por Deus, 
para ser o 
primogênito de 
toda a criação?

• A resposta é 
NÃO!

2.Outros textos bíblicos afirmam a 
eternidade de Jesus, comprovando 
que Ele sempre existiu.

Pai da eternidade: Is 6.9

Jesus preexistente: Jo 1.1-3



Um esclarecimento:
“o primogênito de toda a criação”

• Teria sido Jesus 
criado por Deus, 
para ser o 
primogênito de 
toda a criação?

• A resposta é 
NÃO!

Paulo se refere, portanto, à primazia de 
Cristo

Ele é o centro, é o Senhor de tudo

Cl 1.17 e 18: “Ele é antes de todas as 
coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça 
do corpo, que é a igreja; é o princípio e o 
primogênito dentre os mortos, para que em 
tudo tenha a supremacia.”



Próxima Aula
24 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Deus
A identificação de Jesus como Jeová


