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19 de setembro de 2021

Os três estados de Cristo



Texto básico
Filipenses 2.5-11

5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
6. que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era 

algo a que devia apegar-se;
7. mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se 

semelhante aos homens.
8. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi 

obediente até à morte, e morte de cruz!
9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está 

acima de todo nome,
10. para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e 

debaixo da terra,
11. e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de 

Deus Pai.



Mistério



Os três estados de Cristo

Preexistência

Humilhação

Exaltação



O Cristo preexistente

• João 8:57,58: “Disseram-lhe os judeus: "Você ainda não tem 
cinquenta anos, e viu Abraão?" Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo 
que antes de Abraão nascer, Eu Sou!"”

• Jesus é Deus, e como Deus, é eterno.

• Jesus sempre existiu, existe e existirá.

• O tempo nem o espaço são aplicáveis a Cristo.



O Cristo preexistente
Confirmações do Velho Testamento

Gn 1.26

Então disse Deus: "Façamos 
o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa 
semelhança..."

• "Façamos ... nossa" 
indica pluralidade. A 
criação foi um ato 
coletivo de Deus, Cristo e 
o Espírito Santo.

Is 9.6

Porque um menino nos 
nasceu, um filho nos foi 
dado, e o governo está 
sobre os seus ombros. E ele 
será chamado Maravilhoso 
Conselheiro, Deus 
Poderoso, Pai Eterno, 
Príncipe da Paz.

• Jesus é chamado de 
“Pai Eterno” ou “Pai da 
Eternidade”
Este não é um título para 
um ser finito.

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.

• O Messias é desde os 
dias da eternidade. Outra 
evidência de que ele não 
seria um homem com 
existência limitada.



O Cristo preexistente
Confirmações do Novo Testamento

Cl 1.17

Ele é antes de todas as coisas, e 
nele tudo subsiste.

• “Antes”:  tempo, mas também 
poder, autoridade e prioridade.

• “Subsiste”: ele sustenta todas as 
coisas.

Ap 22.13

Eu sou o Alfa e o Ômega, o 
Primeiro e o Último, o Princípio e 
o Fim.

• Alfa e Ômega: a primeira e a 
última palavra do alfabeto grego 
– ideia de eternidade.

• “o princípio e o fim”



O Cristo preexistente
Confirmações do Novo Testamento

Jo 8.58

“Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo que 
antes de Abraão nascer, Eu Sou!"”

• “Eu sou” – a mesma referência a Deus 
quando do encontro com Moisés na 
sarça ardente (Ex 3.13 e 14)

• Fala da divindade e da eternidade de 
Jesus

Jo 17.5,24

E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com 
a glória que eu tinha contigo antes que 
o mundo existisse. "Pai, quero que os 
que me deste estejam comigo onde eu 
estou e vejam a minha glória, a glória 
que me deste porque me amaste antes 
da criação do mundo.

• “Antes que o mundo existisse” -
eternidade



O Cristo preexistente
Confirmações do Novo Testamento

• Jo 1.1-3: “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. 
Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 
sem ele, nada do que existe teria sido feito.”

Heráclito, Éfeso, 500 – 450 a.C., filósofo grego

Tudo flui
Tudo está em 
movimento

Então por que tudo 
não está em caos?

Porque o logos, a 
razão universal que 
governa a natureza, 

dá ordem a tudo

“Palavra”: grego logos – João utiliza o conceito de uma “mente racional 
organizadora” do universo discutido na filosofia grega da época, 
informando que Jesus Cristo é a razão do universo e quem o governa.



O Cristo humilhado

• Fp 2.5-8: “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora 
sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia 
apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se 
semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-
se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!”

• Encarnação

• Ministério terreno de Cristo



Do que Cristo se esvaziou?

• Ele não perdeu seus atributos divinos

• Ele assumiu nossa culpa
• Jo 1.29: “No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo!”
• 2 Co 5.21: “Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos 

tornássemos justiça de Deus.”

• Ele pobre se fez
• 2 Co 8.9: “Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se 

fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos.”



Do que Cristo se esvaziou?

• Ele abriu mão de sua glória
• Jo 17.5: “E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes 

que o mundo existisse.”
• Is 53.3: “Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e 

familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, 
foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima.”

• Ele submeteu-se em obediência a Deus
• Hb 5.8: “Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu;”
• Jo 5.19: “Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não 

pode fazer nada de si mesmo; só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai 
faz o Filho também faz.”

• Jo 14.24: “Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que 
vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou.”



O Cristo exaltado

• Fp 2.9-11: “Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na 
terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para 
a glória de Deus Pai.”

• Jesus ressuscitado – Jo 7.39: “Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde 
receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, 
pois Jesus ainda não fora glorificado.”

• Jesus que, pela ação do Espírito Santo, cuida da igreja - 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.”



O Cristo exaltado

• At 5.31: “Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como Príncipe e 
Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados.”

• Exaltação compartilhada com a igreja em sua atividade - Ef 1.20-23: “Esse 
poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o 
assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo 
governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa 
mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus 
colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de 
todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que 
enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância.”



Os três estados de Cristo

Preexistência

Humilhação

Exaltação

Criação

Salvação

Restauração



Próxima Aula
26 de setembro de 2021

Jesus Cristo, Homem
A vida humana de Jesus


