IGREJA BATISTA MEMORIAL DE JUNDIAÍ
Estudo Bíblico nº 01
Quem é Jesus Cristo?
Quando somos apresentados a uma pessoa, duas perguntas quase sempre nos vem a mente: Quem é
ele? e O que ele faz?
Quando examinamos a Bíblia para aprender sobre Jesus Cristo, podemos perfeitamente fazer as
mesmas perguntas. O próprio Jesus uma vez perguntou a seus seguidores: “Que dizem os homens que sou
eu?”.
Após eles terem exposto diversas opiniões erradas, ele se voltou e perguntou-lhes pessoalmente:
“Mas vós? Quem dizeis que eu sou?”.
A pergunta era importante naquela época e é vital hoje. A resposta é o fundamento e razão deste
estudo através da Bíblia.

I. Humanidade de Jesus Cristo
Jesus Cristo foi humano como nós, vejamos o que diz a Bíblia:
1. Todos nós tivemos um local para o nosso nascimento, Jesus Cristo nasceu em que local? (Mateus 2:1)
 Belém da Judéia.
2. Como foi a infância e juventude de Cristo comparada com as demais pessoas, segundo Lucas 2:52?
 Crescia como os demais jovens.
3. Após ter jejuado quarenta dias e quarenta noites, o que ele sentiu? (Mateus 4:2)
 Teve fome, porque era humano.
4. Após um árduo dia de ensinamento, o que fez Jesus? (Marcos 4:38)
 Ele estava dormindo.
5. Como João mostrou que Jesus era um homem igual aos outros?
 Ele estava cansado.

(João 4:6,7)

6. Concluímos com estes textos que Jesus era verdadeiro homem, como eu e você, porém era diferente de
nós em um só aspecto. Ele era diferente de nós em que? (Hebreus 4:15)
 Nunca pecou.
Aplicando: – Errar é humano? Jesus foi humano? Errou?
- Nós pecamos porque a carne é fraca? Jesus tinha carne? Pecou?
Ele veio como ser humano para provar que era possível o homem viver sem pecado e ter uma vida
que agrade a Deus.
7. Se eu te perguntar: “Você acha que eu tenho pecado?” “Vocês acreditariam que eu não tenho pecado?”
Em João 8:46,qual o desafio que Jesus lançou aos homens de sua época?
 A mostrarem nele um só pecado, e crer nele se o que ele estava dizendo fosse verdade.
Aplicando: Ainda bem! Quando Jesus fez essa pergunta ninguém duvidou dele. Hoje, nós
acreditamos em pastores, bispos, padres ao invés de crer em Cristo, ele é o único que não tem pecado.

II. A Divindade de Jesus Cristo
Nós já vimos que Jesus era verdadeiro homem, mas também ele era verdadeiro Deus. Vejamos o que
a Bíblia nos ensina:
8. O profeta Isaías a 750 anos antes do nascimento de Jesus disse que o seu nome seria? (Isaías 9:6)
 Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. A bíblia apresentou Jesus como um ser humano, mas também
apresenta Jesus como Deus. Jesus faz parte da trindade.
Aplicando: TRINDADE: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo – 3 pessoas – 1 só Deus.
PESSOA: capacidade de pensar, dividir, amar (não é aspecto físico)

SER HUMANO: só existe na Terra, dois gêneros – homem e mulher – pessoas de seres
humanos – bilhões
DEUS: um só, mesmo poder, mesma essência, 3 pessoas.
Não conseguimos pensar que somos um só porque não concordamos sobre as mesmas
coisas (pecado, egoísmo). Deus embora sendo 3, é um só porque não há pecado.
O homem existe em forma de espírito e corpo.
Deus o Pai somente em espírito; Deus o Filho em espírito e quando veio à Terra em
carne e espírito; Deus Espírito Santo em espírito.
Lucas 3:21 e 22 – O Filho sendo batizado.
- O Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba
- Deus o Pai - voz
9. Em João 5:23, Jesus Cristo nos ensina que ele deve receber a mesma honra que?
 O Pai.
10. Jesus disse que era diferente de Deus Pai? (João 10:30)
 Eu e o Pai somos um.
Aplicando: Há uma seita que ensina que Jesus é um deus pequeno, um ser criado, que o Espírito
Santo não é Deus e sim uma energia, força ativa, o que nos movimenta e que o nome de Deus é
Jeová.
Vejamos se Jesus é realmente Deus.
11. Como Jesus permitiu que Tomé se dirigisse a Ele? (João 20:24-28)
 Deus meu.
12. Ele usou o mesmo nome de Deus: compare João 8:58 com Êxodo 3:13,14.(Leia também João 8:24)
 O nome de Deus, EU SOU.
Aplicando: YHW – no hebraico não há vogais. O nome de Deus é sagrado para o judeu (“não
tomarás o nome do teu Deus em vão.”), por isso que eles não se pronunciavam e se perdeu o som.
O verbo ser não se conjuga em hebraico. Os massoretas (estudiosos gregos) que colocaram as
vogais no alfabeto hebraico, então, podemos pronunciar YeHoWa (Jeová) ou Y.HaWe (Iavé); o
significado é o Deus Eterno.
Como Jesus poderia ser homem e Deus? Nós somos seres humanos, porque só temos uma natureza, Jesus
tinha duas naturezas, a humana e a divina, porque é eterno.
13. Jesus é Deus-Filho porque ele existe desde quando? (João 1:1 e 14)
 Ele sempre existiu.
14. Com quem Deus estava quando Ele criou o universo e o homem? (Gênesis 1:26)
 Se Deus estivesse só Ele diria: Eu vou fazer o Homem conforme a minha imagem e a minha
semelhança, mas Ele disse: “Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança.”
Então, Deus estava com Jesus e o Espírito Santo.
Aplicação: Você já fez a reza Santa Maria mãe de Deus? Deus tem mãe? Maria é um ser
humano? Quem que fez Maria? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, logo, Maria não é
mãe de Deus, mas, mãe da parte humana de Jesus.
Então de onde vem essa reza? Tomás de Aquino um filósofo elaborou o seguinte argumento:
“Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo, Maria é mãe de Deus.”, só que isso é filosofia e não
Bíblia.
Respeitamos Maria como mãe da parte humana de Jesus mas após Jesus nascer ela teve uma vida
normal. Jesus teve irmãos (Marcos 6:3-5)
Os irmãos de Jesus não criam nele (João 7:5)
Jesus não autorizou a adoração a Maria (Lucas 11:27-28)
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15. Antes que o mundo existisse, o que Jesus fez? (Colossenses 1:15-17) e (Colossenses 2:9)
 Todas as coisas foram feitas por ele e para ele.
Aplicação: Jesus quando veio à terra abriu mão de todo o poder que tinha como Deus. (Filipenses
2:5-8)
16. Uma das razões pelas quais Cristo veio ao mundo foi? (João 10:10)
 Jesus veio para dar vida com fartura.
17. Jesus tem poder de dar a vida a quem? (João 5:21)
 A quem ele quiser.
18. O que pode impedir uma pessoa de receber esta vida? (João 5:40)
 A própria pessoa.
Aplicando: Jesus nunca força a barra. Ele oferece a vida se você quiser ele dará vida a você.
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