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ESTUDO BÍBLICO 
ALUNO 

 
LIÇÃO 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. 
 

1. Humanidade de Jesus Cristo  
 

Jesus Cristo foi humano como nós, vejamos o que diz a Bíblia:  
1.1. Todos nós tivemos um local para o nosso nascimento, Jesus Cristo 

nasceu em que local? (Mateus 2:1)  

 

 _______________________________________________________ 

 

1.2. Como foi a infância e juventude de Cristo comparada com as demais 
pessoas, segundo Lucas 2:52?  

 

 _______________________________________________________ 

 

1.3. Após ter jejuado quarenta dias e quarenta noites, o que ele sentiu? 
(Mateus 4:2)  

 

 _______________________________________________________ 

 

1.4. Após um árduo dia de ensinamento, o que fez Jesus? (Marcos 4:38)  

 

 _______________________________________________________ 
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1.5. Como João mostrou que Jesus era um homem igual aos outros? (João 
4:6,7)  

 _______________________________________________________ 

 

1.6. 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)  

 

 _______________________________________________________ 

 
1.7. 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?  

 

 _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 

2. 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:  

 

2.1. O profeta Isaías a 750 anos antes do nascimento de Jesus disse que o 
seu nome seria? (Isaías 9:6)  

 

 _______________________________________________________ 

 

2.2. Em João 5:23, Jesus Cristo nos ensina que ele deve receber a mesma 
honra que?  

 

 _______________________________________________________ 

 

2.3. Jesus disse que era diferente de Deus Pai? (João 10:30)  

 

 _______________________________________________________ 
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2.4. Como Jesus permitiu que Tomé se dirigisse a Ele? (João 20:24-28)  

 

 _______________________________________________________ 

 

2.5. Ele usou o mesmo nome de Deus: compare João 8:58 com Êxodo 
3:13,14.(Leia também João 8:24)  

 

 _______________________________________________________ 

 
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.  

 
2.6. Jesus é Deus-Filho porque ele existe desde quando? (João 1:1 e 14)  

 

 _______________________________________________________ 

 
2.7. Com quem Deus estava quando Ele criou o universo e o homem? 

(Gênesis 1:26)  
 

 _______________________________________________________ 

 
2.8. Antes que o mundo existisse, o que Jesus fez? (Colossenses 1:15-17) e 

(Colossenses 2:9)  
 

 _______________________________________________________ 

 
2.9. Uma das razões pelas quais Cristo veio ao mundo foi? (João 10:10)  
 

 _______________________________________________________ 

 
3.0. Jesus tem poder de dar a vida a quem? (João 5:21)  

 

 _______________________________________________________ 

 
3.1. O que pode impedir uma pessoa de receber esta vida? (João 5:40)  

 

 _______________________________________________________ 


