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LIÇÃO 1 – INTRODUÇÃO 


Jesus em três momentos: 
Na glória anterior à encarnação: Jesus é o Deus eterno, o Filho de Deus; "Eu e o Pai somos um" (Jo 10). 
	Na encarnação: "O verbo se fez carne e habitou entre nós" (Jo 1.14). 
	Na exaltação: Jesus voltou para a glória eterna. 

Afirmações sobre Cristo feitas por ele mesmo: 
Relação inigualável com o Pai: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10:30).
Autoridade para perdoar pecados: Mc 2.5;Lc 5.20.
Sem pecado: Jo 8:29,46; 18:23; Hb 4:15.
Autoridade para julgar o mundo: Jo 5.25-27; 12.48. 
Falar as palavras de Deus: “Minhas palavras não passarão” (Mt 24:35). 
Único caminho: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14.6; At 4:12). 
Autor e Doador da vida: “O Filho do homem dá vida a quem ele quer” (Jo 5:21); Jesus é o “pão da vida” (Jo 6:48) e a “ressurreição e a vida” (Jo 11:25).
Exigiu alta lealdade: ordem de negar a si mesmos e segui-lo (Lc 9:23); 
Exigiu ser amado acima de tudo e todos: seus seguidores deveriam amá-lo acima de tudo o mais, incluindo membros da família (Lc 14:26; Mt 10:34-39).
Cumprir profecias do Velho Testamento a respeito do Messias: Lc 24:44. 

Afirmações sobre Cristo no Novo Testamento: 
Mistério de Deus: “revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto,” (Rm 16.25; 1 Co 2.7; Ef 3.4, 9; Cl 1.26, 27; 2.2; 4.3; 1 Tm 3.16) 
	Divindade: "nele habita corporalmente a plenitude da divindade." 
Imagem de Deus: Jesus é a imagem perfeita de Deus; “imagem do Deus invisível” (Cl 1.15); “expressão exata de seu ser” (Hb 1.3);. 

A personalidade de Cristo: 
Cristo é o mistério de Deus: o Deus da antiga aliança se revelou plenamente em Cristo, a fim de consumar o seu plano de redenção (Ef 3.3,4; Rm 16.25).
Deus é imutável: não há um Deus no Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento; tudo o que Deus é, ele sempre foi e sempre será. Deus é o mesmo, sem variação (Tg 1.17); do contrário, Deus seria um ser evoluído. 
Cristo é um com o Pai:  segundo o conceito da Trindade, Cristo sempre esteve em comunhão íntima  e eterna com o Pai (Jo 17.5);  
Deus em carne: na plenitude dos tempos Deus se revelou em Cristo (Gl 4.4; Ef 1.10); Cristo é perfeitamente Deus (1 Jo 5.20) e perfeitamente homem (1 Tm 3.16; 2 Tm 2.5); o Ungido veio em carne (1 Jo 4.2,3; 2 Jo 1.7);

Atributos de Jesus – Deus: 
Onisciência: “Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: “Por que vocês pensam maldosamente em seu coração?” (Mt 9.3-5).
Onipresença: “dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles” (Mt 18.20); “Eis que estou convosco até o final dos séculos” (28.20).
Onipotência: “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito.” “Jo 1.3) “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra” (Mt 28.18); “ há [...] um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos.” (1 Co 8.6).
Eternidade: “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio”. (Jo 1.1-2); “Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!” (Jo 8.58; c/c Êx 3:14). 

Títulos de Deus: 
Jesus “Jeová o Salvador”: o Novo Testamento aplica diretamente os termos para Deus a Jesus Cristo: Sl 24.10 com 1 Co 2.8: Sl 102 com Hb 1:10-12; Is 6.1 com Jo 12:36-41; Is 8.13-14 com 1 Pe 2.8; Is 40:3; Ml 3.1 com Mt 3:3;Lc 1:76;Jo 3:28; Is 42:8 com Jo 17:5; Is 44:6 com Ap 1:17-18; 2:8: 22:13-16; 
EU SOU – Javé: "Eu sou o pão da vida. " (Jo 6:32-35); "Eu sou a luz do mundo.” (Jo 8:12-14); “Eu sou a porta das ovelhas.” (Jo 10:7-11); “Eu sou a ressurreição e a vida.” (Jo 11:21-27); “Vocês me chamam... Senhor, e com razão, pois eu o sou.” (Jo 13:12-14; (Fp 2.9-11; Mt 8.2; 15.25).
Filho de Deus (Mc 1.1): afirmação da divindade; chamar a si mesmo de Deus era pecado de blasfêmia e deveria ser punida com a morte (Lv 24.16); “Então, você é o Filho de Deus?” (Lc 22.70-71); “fazendo-se igual a Deus” (Jo 5.16-18; 10.28-36). Este título não significa inferioridade, pois Jesus também é chamado de filho de Maria, filho de Davi, mas não é inferior a Maria ou a Davi. 
Filho do Homem: título messiânico (Dn 7.13); refere-se à sua humanidade; 
Primogênito (Cl 1.15): superioridade sobre a criação.
Princípio da criação de Deus (Ap 3.14): significa “origem da criação” (Cl 1.16,17; Hb 1.3); não o primeiro de uma série, mas o “meio” de criação;  
Unigênito (Jo 1:14,18; 3:16,18; 1 Jo 4:9): significa único e singular – mono (único) + genus (tipo, espécie) – ver Jd 4. Em Hb 11:17, Isaque é chamado de unigênito de Abraão, mas não era o único filho nem o mais velho. Isaque era o herdeiro da promessa. Assim Cristo é "primogênito", "unigênito", mas também "herdeiro de todas as coisas" e o sustentador de todas as coisas (Hb 1:2, 3).

Afirmações para pensar: 
Jesus é totalmente homem: é Deus manifestado em carne. Ele pode assumir perfeitamente o lugar do homem perante a lei de Deus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhum aspecto; o Cordeiro Santo de Deus foi totalmente aprovado para oferecer a expiação pelos pecados dos homens.
	Jesus é totalmente Deus: apenas Deus poderia satisfazer plenamente a justiça de um Deus santo; a morte de qualquer homem seria apenas o cumprimento da própria sentença por seus pecados; Deus é o justo e o justificador dos que creem: “Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus” (Rm 3.26). 



