
“"Orem uns pelos outros..." Tg 
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• Desafios pessoais 

• Bençãos 

• Renato Carmona (recuperação) 

 





I. O Espírito Santo é Deus 

    a. Eterno 

  



58 Respondeu-lhes Jesus: Em 
verdade, em verdade vos 
digo que antes que Abraão 
existisse, eu sou.  Jo 8.58 



I. A divindade de Jesus 

    a. Eterno 

 b. Teve parte na criação 

 c. Títulos 

 d. Seus atributos 

  



20 ensinando-os a observar 
todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que 
eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos 
séculos. Mt 28.20 



42Então disse: Jesus, lembra-te 
de mim, quando entrares no 
teu reino.  

  43Respondeu-lhe Jesus: Em 
verdade te digo que hoje 
estarás comigo no paraíso. 

 Lc 23 42,43 



II. A humanidade de Jesus 

    a. Tinha um corpo 

  

 
1O que era desde o princípio, o que 

ouvimos, o que vimos com os nossos 
olhos, o que contemplamos e as 
nossas mãos apalparam, a respeito do 

Verbo da vida. I Jo 1.1 



II. A humanidade de Jesus 

    a. Tinha um corpo 

 b. Tinha necessidades e sentimentos 
humanos 

  

 



III. União Hipostática 

“É a perfeita união de duas naturezas 
distintas numa só pessoa.” 

9 porque nele habita 
corporalmente toda a plenitude 
da divindade. Cl 2.9 



III. União Hipostática 

Natureza Humana em ação Natureza Divina em ação 

Quando ele se cansou e 
dormiu 

Quando acalmou o mar 

Quando ele morreu Quando ressuscitou 

Quando subiu aos céus Quando prometeu estar 
conosco 

Legitimou as tentações Impossibilitava o pecado 



“Dizer que não conseguimos 
entender isso é humildade 
adequada. Mas dizer que não 
é possível parece mais 
arrogância intelectual.” 

      Wayne Grudem 



Dois pontos principais:  

 

• Encarnação  

 



3 Eis que eu nasci em 
iniqüidade, e em pecado 
me concebeu minha 
mãe. Sl 51.3 



Dois pontos principais:  

 

• Encarnação  

• Impecabilidade 

 



III. Sua Obra e seus Ofícios 

 

• Profeta 
 

 

   

 



30 Jesus, na verdade, operou na 
presença de seus discípulos ainda 
muitos outros sinais que não estão 
escritos neste livro; 31 estes, 
porém, estão escritos para que 
creiais que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome. Jo 20.30,31 



III. Sua Obra e seus Ofícios 

 

• Profeta 

• Sumo-sacerdote 
 

 

   

 



29 eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do 
mundo. Jo 1.29 



34 Quem os condenará? Cristo 
Jesus é quem morreu, ou antes 
quem ressurgiu dentre os 
mortos, o qual está à direita de 
Deus, e também intercede por 
nós;  Rm  8.34 



III. Sua Obra e seus Ofícios 

 

• Profeta 

• Sumo-sacerdote 

• Rei 
 

 

   

 



15 Porei inimizade entre ti e a 
mulher, e entre a tua 
descendência e o seu 
descendênte; este te ferirá a 
cabeça, e tu lhe ferirás o 
calcanhar.  Gn 3.15 



32  Este será grande e será 
chamado filho do Altíssimo; 
o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi seu pai;  Lc 1.32 



IV. Sua morte e ressurreição 

Morte 

• Satisfaz a justa ira de Deus 

• Vence a morte 

• Reconcilia todas a coisas 

• Paga o preço pelo pecado 
 

 

   

 



23  Porque o salário do 
pecado é a morte...  
Rm 6.23 



Ressurreição 

 
• Muitas provas incontestáveis  

• Apareceu a quinhentos irmãos 

• Venceu a morte 

 

 

   

 



IV. Seu ministério atual 

 

• Exemplo e garantia de vida eterna 

• Edificador da Igreja 

• Reúne seus filhos pelo mundo  

• É o nosso advogado 

 

 

   

 



IV. Sua atuação futura 

 

• Voltará para buscar os salvos 

• Voltará para julgar a terra, a 
humanidade e o Diabo. 

 

   

 



13 ...porque ele vem, porque 
vem julgar a terra: julgará o 
mundo com justiça e os 
povos com a sua fidelidade.   

    Sl 96.13 



16 Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Jo 3.16 


