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Lição 4
10 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Deus
A evidência dos evangelhos



Quando ou como você teve a 
plena convicção da realidade 
de Jesus Cristo como o Deus

verdadeiro?



“Chegando Jesus à região de 
Cesaréia de Filipe, perguntou aos
seus discípulos: "Quem os homens
dizem que o Filho do homem é? ” 
Eles responderam: "Alguns dizem
que é João Batista; outros, Elias; e, 
ainda outros, Jeremias ou um dos 
profetas"."E vocês? ", perguntou
ele. "Quem vocês dizem que eu
sou? ” Simão Pedro respondeu: "Tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivo".

Mt 16:13-16



Texto básico
João 14.1 a 14

1. "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em 
Deus; creiam também em mim.

2. Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não 
fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes 
lugar.

3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os 
levarei para mim, para que vocês estejam onde 
eu estiver.

4. Vocês conhecem o caminho para onde vou".
5. Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde 

vais; como então podemos saber o caminho? "
6. Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade 

e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por 
mim.

7. Se vocês realmente me conhecessem, 
conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês 
o conhecem e o têm visto".

8. Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos 

basta".
9. Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe, 

mesmo depois de eu ter estado com vocês 
durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. 
Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?

10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai 
está em mim? As palavras que eu lhes digo não 
são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que 
vive em mim, está realizando a sua obra.

11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e 
que o Pai está em mim; ou pelo menos creiam 
por causa das mesmas obras.

12. Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará 
também as obras que tenho realizado. Fará 
coisas ainda maiores do que estas, porque eu 
estou indo para o Pai.

13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, 
para que o Pai seja glorificado no Filho.

14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei".



Gnosticismo

• Do grego gnosis: conhecimento, sabedoria.

• Conjunto de conceitos filosóficos e religiosos mesclados na Europa, Norte da
África e Oriente Médio durante os 200 primeiros anos iniciais da igreja.

• Os influenciados pelo gnosticismo concluíram que Jesus era apenas um 
homem especial que recebeu uma “emanação divina” em seu batismo no rio 
Jordão, emanação essa que teria abandonado Jesus em sua crucificação.

• Com este entendimento, negam a natureza divina de Cristo.



Tal pensamento equivocado
ainda é encontrado hoje

“As Testemunhas de Jeová acreditam em Jesus?
Sim. Nós acreditamos em Jesus, que disse: “Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14:6) Temos 
fé de que Jesus deixou o céu para vir à Terra e sacrificar sua vida humana 
perfeita para nos resgatar. (Mateus 20:28) Sua morte e ressurreição 
abriram caminho para que pessoas que exercem fé nele recebam a vida 
eterna. (João 3:16) Também acreditamos que Jesus já está governando 
como Rei do Reino celestial de Deus, que em breve trará paz à Terra 
inteira. (Revelação [Apocalipse] 11:15) Mas, ao mesmo tempo, 
acreditamos no que Jesus disse: “O Pai é maior do que eu.” (João 14:28) 
Por isso, não adoramos a Jesus nem acreditamos que ele é o Deus Todo-
Poderoso.”

Fonte: https://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/acreditam-em-jesus/, acessado 
em 03/10/2021.



MAS JESUS É DEUS. PLENAMENTE DEUS.

Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e 
enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios 
elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita 
corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que 
é o Cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude.

Colossenses 2:8-10



•Deus eterno: Jo 1.15,30
•Deus unigênito: Jo 1.18
•Deus excelso, pleno e 
gracioso: Jo 1.16-17
•Deus e Senhor: Is 40.3-5
•Deus perdoador:
Jo 1.29,36

O testemunho de João 
Batista – Jo 1.15-36



O testemunho da ressurreição

Túmulo de Maomé

Medina, Arábia Saudita

Restos de Buda

Nanjing, China

Túmulo vazio de Jesus

Jerusalém, Israel



Autoridade do Jesus Ressuscitado
“Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.” Mt 28.18

• Poder sobre a morte
• Jo 10.17,18: “... eu dou a 

minha vida para retomá-la. 
Ninguém a tira de mim, mas eu 
a dou por minha espontânea 
vontade. Tenho autoridade para 
dá-la e para retomá-la..."

• Poder sobre os demônios
• Mc 5.7: “Que queres comigo, 

Jesus, Filho do Deus Altíssimo? 
Rogo-te por Deus que não me 
atormentes"

• Autoridade para salvar
• Jo 10.28: “Eu lhes dou a vida 

eterna, e elas jamais 
perecerão; ninguém as poderá 
arrancar da minha mão.”

• Adorado pelas testemunhas 
da ressurreição
• Lc 24.52: “Então eles o 

adoraram e voltaram para 
Jerusalém com grande alegria.”



Testemunho de João, o apóstolo:
Jesus, o verbo que se fez carne

Jesus, o Deus 
preexistente

•Jo 1.1,2: “No princípio 
era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com 
Deus.”

Jesus, o Deus criador

•Jo 1.3: “Todas as coisas 
foram feitas por ele, e 
sem ele nada do que foi 
feito se fez.”



Testemunho de João, o apóstolo:
Jesus, o verbo que se fez carne

Jesus, o Deus que nos traz vida e 
luz

• Jo 1.4,5,9: “Nele estava a vida, e 
a vida era a luz dos homens. E a 
luz resplandece nas trevas, e as 
trevas não a compreenderam... 
Ali estava a luz verdadeira, que 
ilumina a todo o homem que vem 
ao mundo.”

Jesus, o Deus que se revela na 
história

• Jo 1.10-12: “Estava no mundo, e 
o mundo foi feito por ele, e o 
mundo não o conheceu. Veio 
para o que era seu, e os seus não 
o receberam. Mas, a todos 
quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de 
Deus, aos que crêem no seu 
nome”



Conclusão

• Jesus é Deus, Senhor de tudo

• Portanto, devemos nutrir uma vida 
Cristocêntrica:
• Mc 16.15: “Ide por todo o mundo, pregai o 

evangelho a toda criatura.”
• Lc 6.46: “E por que me chamais, Senhor, 

Senhor, e não fazeis o que eu digo?”



Próxima Aula
17 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Deus

Testemunhos dos Apóstolos


