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Estamos estudando o Catecismo da Cidade Nova este ano, porque é um grande resumo do que acreditamos como

cristãos. Vou ler a pergunta 23 agora, e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 23: Por que o Redentor deve ser
verdadeiramente Deus?

Que por causa de sua natureza divina sua obediência e sofrimento seriam perfeitos e eficazes;
e também que ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado e ainda assim
vencer a morte.

Introdução 

Conversamos na semana passada sobre como Jesus era um representante de seu povo. Adão e Davi também

representavam pessoas. Suas ações afetaram os outros de maneira significativa. Adão foi o pai de todos os seres

humanos. Adão enfrentou o pecado e a tentação no jardim. Adão perdeu a batalha. Portanto, todos nós nascemos com

uma natureza pecaminosa que herdamos de nosso pai Adão. 

Muitos anos depois, Davi também enfrentou um inimigo, o gigante Golias. Naquela época, o representante humano

não estava enfrentando Satanás, mas um inimigo humano maligno. Felizmente, David venceu essa batalha. Davi

libertou seu povo da ameaça de escravidão e morte por sua vitória. Ele lutou por essa vitória em seu lugar, como um



representante humano. 

Jesus também travou uma batalha como nosso representante. Foi uma batalha contra Satanás, o pecado e a morte. Na

sexta-feira, quando Jesus morreu na cruz, parecia que Jesus havia perdido a batalha. Mas no domingo Jesus

ressuscitou e saiu do sepulcro. A ressurreição de Jesus depois de três dias na sepultura provou sua vitória sobre

Satanás, o pecado e a morte. 

Ver como Adão e Davi serviram como representantes humanos nos ajuda a entender o ministério de Jesus. Para Jesus

representar o povo escolhido de Deus e morrer por nossos pecados, era necessário que ele fosse um ser humano real.

Hoje vamos falar sobre por que era necessário que Jesus fosse totalmente Deus e totalmente homem. Nossos cérebros

não podem compreender como Jesus, o Messias, pode ser homem e Deus ao mesmo tempo. Mas é verdade, e é

necessário que sejamos salvos. 

Veremos várias passagens das escrituras onde a divindade de Jesus é claramente ensinada na palavra de Deus. Vamos

examiná-los um de cada vez e explicarei o que eles significam depois de ler cada passagem. Vamos começar pelo

começo. Ouça como o apóstolo João descreve Jesus como a Palavra viva que existe como Deus para todos os tempos. 

Ouça o primeiro versículo do livro de João. 

João 1:1.

1 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. 

O apóstolo João nos diz muito nessa frase. João diz que Jesus, o Filho de Deus, é a Palavra eterna. A Palavra estava

lá no princípio, antes que o mundo fosse criado. Observe que a Palavra era Deus, e também que a Palavra estava com

Deus. Isso revela um pouco do mistério e da verdade da Trindade. Jesus é divino, ele é Deus. Mas Jesus também é

uma pessoa separada de Deus Pai e Deus Espírito Santo. 

Por que Jesus é chamado de “a Palavra?” Porque Jesus é a pessoa da Trindade que nos revela Deus. O que você pode

saber sobre alguém que você nunca viu ou ouviu? Se eu lhe disser que tenho um parente na cidade de Nova York, o

que você aprendeu sobre essa pessoa? Você não sabe se é um homem ou uma mulher, ou qual é a aparência da

pessoa. Você não sabe o que ele ou ela pensa. Você não sabe nada sobre essa pessoa. Mas se você conhecer meu tio

Bob, conversar com ele e ver como ele vive, você aprenderá muito sobre ele. 

O Filho de Deus veio à terra em um corpo humano para que pudéssemos encontrar Deus. O Verbo feito carne nos

permite ouvir a voz de Deus. Jesus veio para ensinar a verdade de Deus, para que possamos entender o coração, a



mente e o caráter de Deus. 

Agora vamos olhar para João 1:2. 

2 “Ele estava no princípio com Deus.” 

O versículo dois faz uma afirmação ousada. O apóstolo João, irmão de Jesus, diz que Jesus existe desde sempre. O

povo judeu sabia que isso era verdade sobre Deus. Deus falou sobre si mesmo em Isaías 44:6. 

6 “Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos do Céu: “Eu sou o Primeiro e o Último;

não há outro Deus.

Agora veja o que o apóstolo João escreveu sobre Jesus em Apocalipse 1:17-18. 

17 “Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto.  

Mas ele colocou sua mão direita em mim e disse: “Não tenha medo! Eu sou o Primeiro e o Último. 

18 Eu sou o vivo.  

Eu morri, mas veja – estou vivo para todo o sempre! E eu possuo as chaves da morte e da sepultura.”″ 

Jesus disse que ele é “o Primeiro e o Último”. A mesma coisa que Deus disse sobre Si mesmo em Isaías 44:6. Em

passagens como essa, a Bíblia ensina claramente que Jesus é Deus. Isso é o que separa o cristianismo de todas as

outras religiões. É um mistério que não podemos entender completamente. Mas você não pode ser um seguidor de

Jesus a menos que aceite isso. Porque somente um Messias divino pode salvá-lo de seus pecados. É por isso que

estou mostrando a vocês todas essas diferentes passagens das escrituras hoje. 

Agora vamos olhar para João 1:3. 

3 “Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez”. 

Todas as três pessoas da Trindade estavam envolvidas na criação, incluindo Jesus, a Palavra viva. Ouça Gênesis 1:1-

2.

1 “No princípio criou Deus os céus e a terra. 

2 A terra era informe e vazia, e as trevas cobriam as águas profundas.  

E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas”.  

Os versículos 1 e 2 dizem que Deus Pai estava lá no princípio, e o Espírito de Deus também estava lá. 



Nos próximos versículos também vemos Deus o Filho, a Palavra Viva de Deus. 

Gênesis 1:3.

3 “Então Deus disse: “Haja luz”, e houve luz.”″ 

Gênesis 1:6.

6 “Então Deus disse: “Haja um espaço entre as águas...”″ 

Gênesis 1:20

20 “Então Deus disse: “Que as águas estejam repletas de peixes e de outras formas de vida. Que os céus se encham

de pássaros de todos os tipos...”″ 

Gênesis 1:26

26 “Então Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, para ser como nós”″ 

Como Deus fez tudo? Ele falou palavras. Todas as coisas foram feitas por meio do Filho de Deus, a palavra viva.

Agora vamos olhar para João 1:14 e 18. 

14 “Assim, o Verbo se fez humano e fez sua morada entre nós. 

Ele estava cheio de amor e fidelidade infalíveis. 

E vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai”. 

18 “Ninguém jamais viu a Deus. 

Mas o Único, que é ele mesmo Deus, está perto do coração do Pai. 

Ele nos revelou Deus.” 

Jesus se tornou humano para revelar o caráter e a mensagem de Deus ao mundo. Jesus também se tornou um ser

humano para que pudesse salvar seres humanos como nós. Agora vamos ver algumas das coisas que Jesus disse sobre

sua divindade. 

Por exemplo, Jesus perdoa pecados em Lucas 5:20-21. 

20 “Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem: “Jovem, seus pecados estão perdoados”. 

21 Mas os fariseus e mestres da lei religiosa diziam a si mesmos: “Quem ele pensa que é?  

Isso é blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados!”″  



Jesus perdoa pecados novamente em Lucas 7:48-50. 

48 “Então Jesus disse à mulher: “Teus pecados estão perdoados.” 

49 Os homens à mesa diziam entre si: “Quem é este homem que anda por aí perdoando pecados?” 

50 E Jesus disse à mulher: “A tua fé te salvou; vai em paz”. 

Você viu como as pessoas responderam ao que Jesus disse? Em ambos os incidentes, as pessoas perguntam “Quem é

este homem? Quem ele pensa que é?” Eles sabem que somente Deus pode perdoar pecados. 

Eu gostaria de lhe dar um exemplo sobre o perdão. Yaovi e Kashif, podem vir na frente, por favor? Yaovi, quero que

dê um tapa na cara do Kashif. Não é difícil, porque ele é seu irmão! OK. Você viu aquilo? Yaovi deu um tapa em

Kashif. Yaovi, me escute. Eu perdôo você. 

Como você se sente Kashif? Você se sente melhor porque eu perdoei Yaovi? O que há de errado aqui? Não posso

perdoar Yaovi, porque Yaovi não me deu um tapa. Apenas Kashif pode perdoar Yaovi. Porque Kashif é quem foi

ferido pelo pecado de Yaovi. 

Por que Jesus perdoou o homem em Lucas 5 e a mulher em Lucas 7? Jesus fez algo que só Deus pode fazer, porque

todo pecado é uma ofensa contra Deus. Jesus afirmou ser Deus, quando fez algo que só Deus pode fazer. O profeta

Isaías escreveu esses versículos sobre isso. 

Em Isaías 43:25 Deus diz: 25 “Eu - sim, eu sozinho - apagarei seus pecados por minha causa e nunca mais pensarei

neles”. 

Deus também diz em Isaías 44:22: “Eu varri seus pecados como uma nuvem. Espalhei suas ofensas como a névoa da

manhã. Oh, volte para mim, pois paguei o preço para libertá-lo.” 

Jesus pagou o preço para nos libertar do nosso pecado e culpa. Ele também pode perdoar seus pecados. Ele morreu

como nosso representante humano, sofrendo punição por nossos pecados. E porque Jesus também é Deus, somente

sua morte poderia apagar nossos pecados. Foi a voz de Jesus a Palavra de Deus que disse em Isaías 44:22-- “Eu varri

seus pecados como uma nuvem. Espalhei suas ofensas como a névoa da manhã. Oh, volte para mim, pois paguei o

preço para libertá-lo.” Você veio a Jesus para ser livre? Você creu na sua morte e ressurreição para o perdão dos seus

pecados? 

Romanos 10:9 nos faz esta promessa: 



“Se você declarar com a sua boca: ‘Jesus é o Senhor’, 

e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo”. 

Não é suficiente pensar em Jesus como um bom mestre ou um bom exemplo moral. Temos uma natureza pecaminosa

que precisa morrer para que possamos receber uma nova vida e andar em santidade. Isso é exatamente o que Jesus

realizou por nós por meio de sua morte e ressurreição. Porque Jesus é um homem, sua morte pagou a pena pelo

pecado humano. Porque Jesus é Deus, sua ressurreição torna possível nossa ressurreição espiritual. Agora vamos

olhar para um lugar nas escrituras onde Jesus disse que Ele é igual a Deus. 

Ouça o que Jesus disse em Mateus 10:37. 

37 “Se você ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, você não é digno de ser meu; ou se você ama seu filho ou

sua filha mais do que a mim, você não é digno de ser meu”.

Você vê o que Jesus está dizendo? Os 10 Mandamentos nos instruem a honrar nossos pais. Eles também nos ordenam

amar e adorar a Deus acima de todos os outros. Mas em Mateus 10:37, Jesus está nos dizendo que devemos amá-lo

mais do que amamos nossos pais. Jesus está reivindicando privilégio divino aqui. Um ser humano normal nunca deve

aceitar a honra e a adoração que pertencem somente a Deus. 

Por exemplo, ouça o que aconteceu em Atos 10:25-26. 

25 “Quando Pedro entrou em sua casa, Cornélio caiu a seus pés e o adorou. 

26 Mas Pedro o puxou e disse: “Levante-se! Eu sou um ser humano como você!” 

Pedro não aceitou adoração. Mas nas passagens seguintes, Jesus aceita a adoração de seres humanos. 

Mateus 2:11.

11 “Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então, abrindo seus

tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra”. 

Mateus 14:32–33.

32 “E quando eles entraram no barco, o vento cessou. 

33 E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: “Verdadeiramente tu és o Filho de Deus”. 

Mateus 28:8–9.



8 “Então eles saíram rapidamente do sepulcro com medo e grande alegria, e correram para contar aos seus discípulos. 

9 E eis que Jesus os encontrou e disse: “Saudações!” E eles subiram, agarraram-lhe os pés e o adoraram”. 

Eu quero ver mais uma passagem com você, onde Jesus usou o santo nome de Deus para Si mesmo. Em João 8:51-59

Jesus está falando com alguns dos líderes religiosos em Jerusalém. Jesus lhes disse: 51 “Em verdade vos digo que

quem obedecer à minha palavra nunca verá a morte”. 

52 Com isso eles exclamaram: “Agora sabemos que você está endemoninhado!  

Abraão morreu e os profetas também, mas você diz que quem obedece a sua palavra nunca provará a morte. 

53 Você é maior do que nosso pai Abraão?  

Ele morreu, e os profetas também.  

Quem você pensa que é?”  

54 Jesus respondeu: “Se eu me glorifico, minha glória não significa nada.  

Meu Pai, a quem você reivindica como seu Deus, é quem me glorifica. 

55 Embora você não o conheça, eu o conheço.  

Se eu dissesse que não, eu seria um mentiroso como você, mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. 

56 Seu pai Abraão se alegrou com o pensamento de ver o meu dia; ele viu e ficou feliz.” 

57 “Ainda não tens cinquenta anos”, disseram-lhe, “e viste Abraão!” 

58 “Em verdade vos digo”, respondeu Jesus, “antes de Abraão nascer, eu sou!” 

59 Com isso, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu, escapando do terreno do templo.

As crianças pequenas aprendem na escola sobre o tempo passado e presente. O versículo 58 deve soar estranho aos

nossos ouvidos. Jesus não diz, “antes de Abraão nascer, eu era.” Jesus diz: “Eu sou!” Este é o nome divino de Deus.

Você pode se lembrar do que Deus disse quando apareceu a Moisés. Ouça Êxodo 3:13-14. 

13 “Mas Moisés protestou: “Se eu for ao povo de Israel e lhes disser: ‘O Deus de seus antepassados me enviou a

vocês’, eles me perguntarão:  

‘Qual é o nome dele?’ Então o que devo dizer a eles?”

14 Deus respondeu a Moisés: “Eu sou o que sou.  

Diga isto ao povo de Israel: Eu Sou me enviou a vocês.”″ 

Quando Jesus disse: “Eu Sou”, ele estava usando o nome pessoal de Deus. Por isso a multidão pegou pedras para

executá-lo. Jesus estava afirmando ser Deus. Algumas pessoas dizem que Jesus não se considerava Deus. Mas, como



vimos nessas passagens, Jesus claramente acreditava que era Deus. 

Não sei se você conhece a banda irlandesa U2? Eles são um dos meus favoritos. Seu vocalista se chama Bono. Ouça

o que Bono disse. 

“Acho que uma pergunta definidora para um cristão é: ‘Quem foi Cristo?’ Não acho que você se deixe enganar

dizendo que ele foi um grande pensador ou um grande filósofo. Porque ele andava dizendo que era o Messias. Por

isso foi crucificado. Ele foi crucificado porque disse que era o Filho de Deus. Então, ou ele era o Filho de Deus, ou

ele estava louco (louco). Acho difícil aceitar que milhões e milhões de vidas, metade da Terra, por dois mil anos,

tenham sido tocadas e inspiradas por algum maluco.” 

Meus amigos, Jesus recebeu adoração. Jesus perdoou os pecados. Jesus usou o nome divino “Eu Sou” para si mesmo.

Jesus convidou as pessoas a orar a ele. Jesus previu o futuro e leu os corações e mentes das pessoas. Jesus acalmou

tempestades e curou os doentes e ressuscitou os mortos. Jesus era um louco ou era Deus? 

Todas essas coisas ocorreram em pequenas comunidades. Jerusalém era uma cidade pequena, e Jesus fez muito

ministério nas aldeias de Nazaré. As pessoas conheciam Jesus. Eles conheciam os leprosos e cegos que foram

curados. Eles viram as coisas que aconteceram. Jesus disse que era Deus e fez as coisas que só Deus pode fazer. Se

ele estivesse mentindo ou fingindo, seus vizinhos saberiam a verdade. Mas Jesus não estava mentindo e não estava

louco. É por isso que milhares de pessoas depositaram sua fé nele há 2.000 anos. 

E é por isso que hoje também podemos colocar nossa fé em Jesus. Porque a Palavra de Deus nos revela a verdade, e o

Espírito Santo abre nossos corações para entender e crer. Jesus é Salvador e Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira

o pecado do mundo. Ele merece nossa adoração e orações. Nossa oração final nos encorajará com a verdade de Deus

de Colossenses 2 e 3. 

Oração de encerramento 

Colossenses 2:8-9

8 Não deixe que ninguém o capture com filosofias vazias e absurdos que soam alto que vêm do pensamento humano

e dos poderes espirituais deste mundo, e não de Cristo.

9 Pois em Cristo vive toda a plenitude de Deus em um corpo humano. 



Colossenses 3:1-3

1 Já que você foi ressuscitado para uma nova vida com Cristo, olhe para as realidades do céu, onde Cristo está

sentado no lugar de honra à direita de Deus.

2 Pense nas coisas do céu, não nas coisas da terra. 

3 Pois você morreu para esta vida, e sua vida real está escondida com Cristo em Deus. 

Colossenses 3:16-17

16 Deixem que a mensagem sobre Cristo, em toda a sua riqueza, preencha suas vidas.  

Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria que ele dá.  

Cante salmos e hinos e canções espirituais a Deus com corações agradecidos.  

17 E tudo o que você fizer ou disser, faça-o como representante do Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus

Pai.  

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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