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Ao longo dos séculos muito tem se discu�do sobre 
a pessoa de Jesus Cristo, alguém considerado por 
muitos como um personagem controverso. Essas 
discussões também já exis�am nos tempos de Cristo. 
Observe essa conversa: “Chegando Jesus à região de 
Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: 
"Quem os homens dizem que o Filho do homem é? 
"Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista; 
outros, Elias; e, ainda outros, Jeremias ou um dos 
profetas". "E vocês? ", perguntou ele. "Quem vocês 
dizem que eu sou? " Simão Pedro respondeu: "Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mateus 16:13-16).

Essa mesma pergunta con�nua sendo feita hoje 
em dia: Quem é esse Jesus Cristo? E assim como 
aqueles homens fizeram, muitos con�nuam fazendo 
suas próprias afirmações sobre Jesus. Há aqueles que 
dizem ter sido Ele um grande líder, um homem sem 
igual, um espírito evoluído, um revolucionário, há ainda 
aqueles dizem que ele foi uma grande fraude, um louco 
ou luná�co. Respostas essas que revelam algum 
conhecimento, mas também um enorme 
desconhecimento sobre quem de fato foi, e é, Jesus 
Cristo.

Quero apresentar pelo menos 3 verdades que a 
Bíblia apresenta sobre quem foi Jesus.

Verdade 1 – Jesus Cristo homem – nas Escrituras 
encontramos que Jesus foi humano como nós, sujeito 
ao crescimento, sen�mentos, aprendizados, fome, 
cansaço dores (Lc 2.40; Mt 21.16-18; Jo 4.5-7; Mt 
26.36-37; Jo 19.2-3). De fato, por essa ó�ca podemos 
dizer que ele foi um homem sem igual!

O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos 
Filipenses, afirmou que “... Cristo Jesus [...]esvaziou-se a 
si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante 
aos homens.” (Filipenses 2:5-7).

Verdade 2 – Jesus Cristo Deus – dizer que Jesus foi 
um homem é muito mais “aceitável” do que afirmar 
que Jesus Cristo é Deus, porém é exatamente o que as 

Escrituras no dizem. Neste mesmo texto em que o 
apóstolo Paulo afirma a humanidade de Jesus, 
podemos perceber sua afirmação sobre a Sua 
divindade. Observe: “... Cristo Jesus [...] embora sendo 
Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a 
que devia apegar-se...” (Filipenses 2:5-6).

De fato, Cristo foi e é muito mais que um grande 
homem ou um grande líder, Ele é o filho de Deus, o 
próprio Deus encarnado. No momento da sua 
crucificação, perceba a conclusão à qual chegaram 
alguns homens, diante de tudo o que ouviram e viram 
em Jesus: “Quando o centurião e os que com ele 
vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia 
acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: 
"Verdadeiramente este era o Filho de Deus!" (Mateus 
27:54).

Verdade 3 – Jesus Cristo Salvador – além das 
Escrituras nos mostrarem um Jesus humano e 
também divino, nós encontramos a verdade 
maravilhosa de que Ele é o nosso Salvador. Aquele que 
haveria de ser o sacri�cio perfeito para a remissão dos 
nossos pecados.

No evangelho de Mateus, encontramos o seguinte 
registro: “Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe 
o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos 
seus pecados" (Mateus 1:21). O evangelista aponta 
para a verdade de que estava nascendo o Salvador da 
humanidade. Por causa dos nossos pecados, todos nós 
precisamos de um Salvador, e este é único, não há 
outra pessoa nem caminho a não ser Jesus Cristo (Rm 
5.8; 1Pe 3.18; At 4.12).

Essa são apenas algumas, dentre tantas outras 
verdades acerca de Jesus Cristo. Que nesta 
comemoração de Páscoa, possamos olhar para Jesus, 
sua morte e ressurreição, tendo essas verdades vivas 
em nossa mente e em nosso coração e que estejamos 
prontos para respondermos quando nos 
perguntarem: E você? Quem você crê ser Jesus Cristo?
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