
Cristologia

Escola Bíblica Bethel

2021



Lição 8
7 de novembro de 2021

A encarnação de Cristo



Texto básico - Mateus 1.18-25
18. Foi assim o nascimento de 

Jesus Cristo: Maria, sua mãe, 
estava prometida em 
casamento a José, mas, antes 
que se unissem, achou-se 
grávida pelo Espírito Santo.

19.Por ser José, seu marido, um 
homem justo, e não querendo 
expô-la à desonra pública, 
pretendia anular o casamento 
secretamente.

20.Mas, depois de ter pensado 
nisso, apareceu-lhe um anjo do 
Senhor em sonho e disse: "José, 
filho de Davi, não tema receber 
Maria como sua esposa, pois o 
que nela foi gerado procede do 
Espírito Santo.

21.Ela dará à luz um filho, e você 

deverá dar-lhe o nome de Jesus, 
porque ele salvará o seu povo 
dos seus pecados".

22.Tudo isso aconteceu para que se 
cumprisse o que o Senhor 
dissera pelo profeta:

23."A virgem ficará grávida e dará à 
luz um filho, e lhe chamarão 
Emanuel" que significa "Deus 
conosco".

24.Ao acordar, José fez o que o 
anjo do Senhor lhe tinha 
ordenado e recebeu Maria como 
sua esposa.

25.Mas não teve relações com ela 
enquanto ela não deu à luz um 
filho. E ele lhe pôs o nome de 
Jesus.



Jesus Cristo se 
tornou homem



O que é encarnação?

• Encarnação – vem do latim “in carnare” – “ser feito carne”
• A encarnação de Cristo é explicitada em:

• A encarnação de Cristo é a vinda de Jesus, Deus, como homem ao mundo, 
para salvar a humanidade, substituindo-a na realização da Justiça de Deus.

João 1.14: "E o Verbo 
(Logos) se fez carne, e 

habitou entre nós"

Filipenses 2.8: “E, 
achado na forma de 

homem, humilhou-se a 
si mesmo, sendo 

obediente até à morte, 
e morte de cruz.”



O Objetivo da Encarnação

• A encarnação não foi exatamente “ocasionada” por pecado humano
• A motivação da encarnação de Cristo foi o ato de amor de Deus em favor do 

homem, livrando-o do pecado mediante a justiça de Deus realizada por meio 
de Cristo Jesus

Lc 19.10: "Porque o Filho do 
homem veio buscar e salvar o 

que se havia perdido."

Gl 4.4-5: “Mas, vindo a 
plenitude dos tempos, Deus 
enviou seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a lei, para 
remir os que estavam debaixo 
da lei, a fim de recebermos a 

adoção de filhos”



As duas naturezas de Cristo

• Com a encarnação, Jesus não deixou de 
ser Deus
• Jesus mantém em si mesmo duas 
naturezas: divindade e humanidade
• Ele é Deus pleno
• Ele é Homem pleno
• Por esta dupla natureza e por sua obra 
de salvação em nosso favor, Jesus é o 
único mediador entre Deus e o homem

Porque há um só 
Deus, e um só 
Mediador entre 
Deus e os homens, 
Jesus Cristo 
homem.

1 Timóteo 2:5



O nascimento virginal de Cristo
é um fato profetizado

Is 7.14

• Portanto o mesmo Senhor 
vos dará um sinal: Eis que 
a virgem conceberá, e 
dará à luz um filho, e 
chamará o seu nome 
Emanuel.

Is 9.6

• Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos 
deu, e o principado está 
sobre os seus ombros, e se 
chamará o seu nome: 
Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da 
Paz.

Mq 5.2

• E tu, Belém Efrata, posto 
que pequena entre os 
milhares de Judá, de ti me 
sairá o que governará em 
Israel, e cujas saídas são 
desde os tempos antigos, 
desde os dias da 
eternidade.

Uma virgem conceberá

Emanuel: Deus 
conosco

Um menino
com títulos reais e 

divinos

Que nascerá num local 
geograficamente 

definido



O nascimento virginal de Cristo
é um fato histórico

E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César 
Augusto, para que todo o mundo se alistasse
(Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da 
Síria).
E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à 
cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de 
Davi),
A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que 
ela havia de dar à luz.
E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e 
deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na 
estalagem.

Lucas 2:1-7

PLENITUDE DOS 
TEMPOS (Gl 4.4):

Império Romano

Grego como língua 
mundial

Estradas romanas

Jesus como marco 
histórico (a.C. e d.C.)



O nascimento virginal de Cristo
é um fato milagroso

• Maria estava desposada de José: “contrato” de casamento 
estabelecido, porém sem casamento ocorrido.

Ora, o nascimento de Jesus 
Cristo foi assim: Que estando 
Maria, sua mãe, desposada com 
José, antes de se ajuntarem, 
achou-se ter concebido do 
Espírito Santo.
Então José, seu marido, como 
era justo, e a não queria 
infamar, intentou deixá-la 
secretamente.
Mateus 1:18,19

Noivado • Arranjo 
familiar

Contrato
• Confirmação
• 1 ano de 

preparação

Vida 
juntos

• Casamento 
concretizado

Maria ficou 
grávida



O nascimento virginal de Cristo
é um fato testemunhado pelas Escrituras

Mt 1.16: "José, 
marido de Maria, da 

qual (não "dos quais") 
nasceu Jesus"

Mt 1.18: "Sem que 
tivessem antes 

coabitado"

Mt 1.18: "Maria achou-
se grávida pelo 
Espírito Santo"

Mt 1.20: "eis que lhe 
apareceu um anjo"

Mt 1.25: "José não a 
conheceu, enquanto 
ela não deu à luz um 

filho"

Outros filhos, 
naturais, de José e 

Maria

Mt 13.35

Mc 6.3



O significado do nascimento virginal de Jesus

Encarnação

•Em Cristo, Deus se 
revelou ao homem

•Jo 1.18: Deus 
nunca foi visto por 
alguém. O Filho 
unigênito, que está 
no seio do Pai, esse 
o revelou.

Preexistência

•Jesus como Deus 
eterno

•E que se torna 
carne de forma 
milagrosa

Nascimento

•Jesus como o início 
de uma nova 
criação

•Jesus, o último 
Adão, mas sem 
pecado (I Co 15.45)



Próxima Aula
14 de novembro de 2021

Os três ofícios de Cristo


