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NOTA INTRODUTÓRIA 
       Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta vezes o 
instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até vc afinal  aprendeu :  captou, tomou 
para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu lado.  
         Receba as repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo 
Ao lê-las, feche os olhos e  diga o texto de cor para ter fluência ao testemunhar de Jesus.          
Cada capítulo é feito de modo a poder ser impresso e servir de base a explanações isoladas 
     Pode servir de ’trilho’ a obreiros leigos  
 
 

  Você conhece Jesus ? Hb 1.1-3  
 
Havendo Deus antigamente falado...pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho Hb 1.1-3 
 
Temos ouvido falar de Jesus mas Ele quer Se revelar a nós pessoalmente Mt 11.27 
 
1 -  Jesus Cristo é o Descendente prometido em Gn 3.15  >  Gl 4.4 -5 
 
1.1   vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo   
       de lei,para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos 
 
        - ' vindo a plenitude dos tempos... Deus trabalhou com Israel para fazê-lo um povo que    
         testemunhasse de Deus ao mundo. Deus trabalhou na História dos gentios preparando o 
momento ideal para a manifestação de Jesus. Impérios mundiais uniram os povos.Os filósofos 
despertaram  o  pensamento abstrato, levantaram questionamentos mas não deram respostas.     
 Roma  estabeleceu a  'pax  romana'  e abriu estradas até os confins mais remotos do Império 
preparando a divulgação do Evangelho. Pilatos faz pergunta que representa o questionamento 
dos gentios naquele especial momento histórico: - 'Que é a verdade ? ' João 18.38 
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- Deus enviou ... Jesus não veio por conta própria. Ele veio enviado pelo Pai, sob a autoridade  
do Senhor do Universo, (  João 8.29)    O centurião reconheceu estar Jesus sob autoridade de 
Deus  como ele estava sob a autoridade de Roma , Mateus 8.9 
                     ‘ eu  também sou homem sujeito à autoridade..’. 
 
- seu Filho...Jesus foi gerado pelo próprio Desu fora do útero de Maria , a primeira ‘barriga de 
aluguel ‘do mundo.   Se você   pensa ser absurdo, imagine como era  absurdo, na época, falar 
em clonagem.  Os recursos de Deus são inimagináveis.Só por não entendê-los, não que dizer 
que sejam impossíveis. 
  
- nascido de mulher ... sem a participação de um homem. 
 
-  nascido debaixo de lei .. nasceu do povo que tinha aliança com Deus desde a saída do 
éden,ver genealogias. Mateus 1 e Lucas 3  
 
 _ para resgatar os que estavam debaixo de lei ...a Lei era um peso enorme pois mostrava 
ao homem sua impossibilidade de alcançar plenamente, sempre, o padrão de justiça de Deus. 
Daí a instituição do sacrifício. Cada sacrifício do Velho Testamento apontava para a cruz. Gl 
3.24  
‘De modo que a lei se tornou nosso aio ( instrutor) , para nos  conduzir  a Cristo, a fim de que 
pela fé fôssemos justificados’ 
 
 ‘ a fim de recebermos a adoção de filhos...a aliança com Deus através da Lei fez de Israel  
o povo de Deus mas a aliança com Deus pela fé no sangue de Jesus nos torna  filhos, João 
1.12 
 
1.2 -Aparente derrota aos olhos humanos,  
       a cruz foi TREMENDA VITÓRIA sobre as trevas   
      - Jesus  veio esmagar a cabeça da ‘ serpente’_   o que se cumpriu na cruz : ‘despojando    
       principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na  
        cruz ’’ Cl 2.15 corr 
      ‘Para isto o Filho de Deus se manifestou : para desfazer as obras do diabo.’ 1 João 3.8 
 
     ‘ portanto visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, 
      também ele  semelhantemente  participou  da s mesmas  coisas, para que  
      pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o Diabo’’   Hb 2.14 

      ‘havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,  
      assentou-se à destra da majestade nas alturas’ Hb 1.3 e Mt 28.18  

 
1.3   RESSURRETO, JESUS DISSE :    
       É-me dado todo o poder /autoridade no céu e na terra. 

‘ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. 
 Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de  
todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 
 vindouro; 22 E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas 
 as coisas o constituiu como cabeça da igreja’   Efésios 1.20- 22 #  

02  JESUS, O CENTRO DE TUDO  
 
1-  JESUS  É  O  CENTRO  DA  CRIAÇÃO     João  1.1-3   >   Pv 7 e 8 
    No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
                        Ele estava no princípio com Deus.  
         Todas as coisas foram feitas por intermédio dele:   
         sem ele, nada do que foi feito se fez.  Nele estava a vida 
 
2.-  JESUS   É  O  CENTRO  DA  HISTÓRIA: 
       FATO atestado pela DATA colocada em todos os jornais do mundo :  
       Estamos no ano 2017 depois de Cristo  
 
      O ano do nascimento de Jesus foi considerado o ano UM do nosso calendário atual  
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       Os  anos são contados em ordem crescente, seguidos de AD ( Anno Domini)  
       ou dC ( depois de Cristo) mas ninguém coloca a sigla por supor que todos 
       saibam desse fato.                  ( ver artigo  ‘calendário’   no link BUSCA ) 
           - Antes de Cristo ( aC) os anos são contados em ordem decrescente  
 
3 -    JESUS  É O CENTRO DE TODA A REVELAÇÃO DE DEUS  
                      através das épocas e dos livros da Bíblia.  
 De Gn 3.15 quando Deus promete o Descendente que virá esmagar a cabeça da  serpente 
  Até o Apocalipse, quando Jesus diz de Si :  Eu sou o Alfa e o Ômega, o  princípio e o fim,  
              - diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso’ Ap 1.8 #  

03    Jesus,  Salvador   da  Humanidade 
 
 1- JESUS É O SALVADOR  DA CONDENAÇÃO DA HUMANIDADE:   
  o único que pode fazer com que haja o resgate da sentença de morte que pesa sobre cada 
pessoa pois, com  a  ESCOLHA  de  Adão  e   Eva   a Humanidade se tornou uma raça de 
pecadores: conhece o Bem e o Mal,   mas não é capaz de escolher fazer sempre só o bem . 
Quem nunca mentiu, enganou, fingiu, invejou , desrespeitou os pais, fez fofoca _  sem falar 
 em coisas mais sérias,grosseiras que hoje até se tornaram comuns, aceitas pela sociedade.  
 
O salário ...    o combinado a receber por fazer alguma coisa   
do pecado ... agir contrário às diretrizes de Deus 
é a morte ...  que significa separação. Ao agir contrário às orientações de Deus, Adão e Eva 
escolheram conhecer o Bem e o Mal e assim passaram existir separados de Deus  
 
Deus envia Jesus para nos livrar da condenação de existir para sempre separados de Deus 
‘  havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele [reconciliasse] consigo 
mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus’ Cl 1.20 
 
’há um só Deus, e um só  Mediador entre Deus e os homens,  Cristo Jesus, homem, O 
 qual Se deu a Si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo’ 
 
                      Nascemos no Tempo para escolher onde passar a Eternidade  

2-  JESUS  É  O SALVADOR  DO CASTIGO QUE  EU  MEREÇO PELOS MEUS PECADOS 
   Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas       
   dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. .5 Mas ele foi ferido por     
 causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo     
  que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.6 Todos nós     
andávamos  desgarrados  como ovelhas,  cada um  se desviava  pelo seu caminho; mas  

          o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós  ‘ Is 53.4 -6 
      E ele é a  propiciação  pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,  
                         - mas também pelos de todo o mundo’  1Jo 2.2.  e  1Jo 4.10  
    Deus  propôs a Jesus como propiciação  pelos  nossos pecados, pela fé, no seu sangue,   
   para demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos   
    outrora cometidos’  Rm 3.25 
 
 3-  JESUS É  O SALVADOR  DA  DETERMINAÇÃO  DO  PECADO    
      ‘sabendo... que ( JÁ) fostes resgatados com precioso sangue, o sangue de Cristo, 
        - da vossa vã maneira de viver, que recebestes dos vossos pais :  1Pe 1.18 – 19 
           - seja  por tradição  ( corr) familiar:  costumes, educação, valores da época 
          ou   por herança (ARA) genética: temperamento, tendências, inclinações, etc.  
 
4-    JESUS É O SALVADOR DO MEDO  DA MORTE  
        ‘Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele 
semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que 
tinha o poder da morte, isto é, o Diabo;.15 e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, 
estavam por toda a vida sujeitos à escravidão ‘  Hb 2.14 -15 
 
5- JESUS  É  O  SALVADOR  DO PODER DAS TREVAS,  DO MAL , DO DIABO     
    ‘ Para isto o Filho de Deus se  manifestou : para destruir as obras do Diabo’ 1Jo 3.8 
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‘ despojando os principados e potestades,  publicamente os expôs ao desprezo , triunfando 
deles na cruz ‘  ( Cl 2.15  ) ‘Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o 
sempre!  e tenho as  chaves ( autoridade sobre)  da morte e do inferno’    Ap 1.18  
 
 
 Deus ...deseja que todos os homens sejam salvos 
  - e cheguem ao pleno conhecimento da VERDADE ‘ 1Tm 2.3-6 
 
’há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,  
    - o qual Se deu a Si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo’  
‘’ Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;             João 3.36 e 5.24  
‘  mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece’ 
  ‘ Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida’ # 
 

 

04   Evangelhos revelam facetas de Jesus  

Mateus _foi escrito visando os judeus, provando ser Jesus o Messias  
                Emmanuel = Deus conosco Mt 1.23 o Leão de Judá, Ap 5.5  
Jesus é descendente / filho de Davi com direito ao trono de Israel por parte de pai , Mt 1  
                                                                                                           por parte de mãe Lc 3  
Jesus   veio para cumprir o que dEle está escrito  ( Mt 21.5,9) por isso, Ele disse: 
‘ toda autoridade me é dada no céu ( já possuía) e na Terra’: obteve como homem,  Mt 28.18 
 
Marcos foi escrito visando os romanos: mostra Jesus o que vence as forças do Mal 
              Revela o Servo que liberta as pessoas da doença e da opressão maligna porque  
              tem autoridade sobre o poder do Mal   
 
Lucas: foi escrito visando os gregos : mostra o homem que expressa Deus perfeitamente. 
             Jesus, ‘ sendo ... a expressa imagem da sua pessoa ( de Deus ) Hb 1.3  
              Filho do homem: nascido sem ser pecador por ter sido gerado por Deus, Lc 1.34-35 
              Descendente prometido em Gn 3.15 e nascido de mulher virgem  
             Sendo homem, sentia sono (Lc 8.23) Cansaço (Jo 4.6) Fome (Lc 4.2) Sede, Jo 19.28  
             Tinha corpo humano normal ( Jõ19.34)  sentia dores, morreu na cruz  
 
Jesus é chamado ‘ o último Adão ( 1 Coríntios 15.45) pois nunca mais haverá um homem 
como Jesus gerado pelo próprio Deus, perfeitamente humano sem ser da raça de pecadores # 
 
João : foi escrito aos novos convertidos demonstrando ser Jesus _ Deus, Um com o Pai 
            'Eu e o Pai somos UM'  ( João 10.30 ) ' Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti 
mesmo, com aquela [glória ]que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jo 17.5 e 22  
E eu lhes dei a [glória ]que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um' 
 

05    O VERBO SE FEZ CARNE...  João 1.14 + Fp 2.5-9  
 
       Ninguém gosta de se rebaixar,  mas Jesus  Se  ofereceu como fiador do plano do Pai de  
       criar um SER para escolher...a quem servir/ adorar . Para que sempre houvesse a opção   
       de   escolher a Deus, o plano  da  redenção  estava pronto  antes  do homem  ser criado: 
                      ' o Cordeiro...morto desde a fundação do mundo '.Ap 13.8  
        E, isso implicava em Se fazer homem e morrer sob o justo juízo de Deus para isentar o   
        pecador da condenação de existir para sempre separado de Deus . 
 
João _ evangelho escrito para / demonstrar provar ser Jesus Deus que Se fez homem 
             -  Desde o princípio Jesus estava com  Deus, o Verbo era Deus, João 1. 1-3 
                -  veio para os Seus mas os Seus não O receberam __ João 1. 10-12 
                   -  sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1. 14 
                       -  Ele se fez carne, habitou entre nós  
            
Jesus Se apresenta como o Messias, João 4.25-26  
                                    como o Filho de Deus Jo 5.17, 19 – 47 
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                                    como o enviado por Deus, Jo 6. 38 -57  
                                    como o vindo do céu, João  7.16. 9.4 
                                    como tendo  a mesma glória de Deus , Jo 17.5 
                                    como  sendo Um com o Pai, Jo 17. 21 
                                    
Jesus incorporou todas as atribuições de Jeová ( YHVH) no Velho Testamento:   
EU SOU ..o pão da vida Jõ 6.35,48,51  
                 a Luz do mundo, Jo 8.12, 24,28 e 12.46 /  
                 Antes de Abraão Jo 8.58,59 
                 a porta das ovelhas e o Bom Pastor _10.7, 9, 11,14  
                 a ressurreição e a vida Jo 11.25  
                 o Caminho, a Verdade, a Vida 14.6  
                 a Videira verdadeira 15.1, 5  
 
*Reconhecido como Deus, o Verbo no Princípio,: o Cordeiro de Deus, Jo 1.1,29 
 -  o Messias,  o Cristo ( João 1.41)   0 Filho de Deus  ( Jo 4.9 )  
   -  o Rei de Israel, Senhor e Deus, Lc 23.40,42 e Jõ 20.28  
    - o  Esposo, veio do céu, enviado por Deus João 3.29,31,34   
      - o Cristo, o Salvador do mundo ( João 4.42 )   
        - o Profeta que devia vir, Jo 6.14,15 +Dt 18.15 
 
Cristo é o que veio esmagar a cabeça da serpente e foi ferido no processo, Gn 3.15 
Como atesta Cl 2.15 e 1 João 3.8  
Consumou a obra que veio realizar ao clamar: ESTÁ CONSUMADO , João 19.30 # 

Eis um resumos da situação:  

JESUS sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ( como o diabo quis ) ser igual a 
Deus,  7 Mas esvaziou-se a  si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante 
aos homens; 8  E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente 
até à morte, e morte de cruz.9 Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu 
um nome que é sobre todo o nome;10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho 
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,11 E toda a língua confesse que ... 
                Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai'   Fp 2.6-11 
 
Hoje podemos escolher fazê-lo voluntariamente. Naquele dia, em momento solene,                  
              - nenhum joelho se susterá ante a realidade da soberania de Jesus.# 

06  JESUS  NO VELHO TESTAMENTO  (VT) 
       figuras, tipos e profecias sobre o Messias  
       # convém marcar em sua Bíblia um jota maiúsculo ( J ) à margem dos textos  
Jesus disse: ‘Em seguida, Jesus lhes explicou: “São estas as palavras que Eu vos ensinei quando 
ainda estava entre vós: Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na 
Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos!” 45Então, se lhes abriu o entendimento para que 
pudessem compreender as Escrituras. …’  Lucas 24.44    
              # buscar no site WWW.perolaspreciosas.com.br  ‘Profecias sobre Jesus’ 
 
 
6.1-    Figuras e   tipos 
  
Ex: 
Gênesis :   vestes de peles, 3. 21  
                   Melquisedeque, 14.18 >  Hb 7.21  
                    Isaque 22 e 24  o sacrifico e o filho da aliança  
                   José Gn 30-50  vendido pelos irmãos, ‘ressurge’ para reinar: dá pão(vida) aos 
povos  
Êxodo :      o sangue nas portas, Ex 12,  
                   a Rocha, Ex 17 e Nm 20 > 1Co 10.4   
                   o Tabernáculo  : ‘o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós’  João1.14    
                     
Levítico :   o sacrifício > João 1.29, 1 Pe 1.18 – 19 
                   Cada tipo de sacrifício: a cruz englobou os cinco sacrifícios do VT 
                   o sacerdócio > Sl 110. 4,   Hb 5.6, 6.20 

http://bibliaportugues.com/luke/24-45.htm
http://www.perolaspreciosas.com.br/
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Números :  Serpente de bronze, Nm 21.9  > João 3,14-15  
Deuteronômio: Dt 18.15 O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos,  
                                         um [profeta ]semelhante a mim; a ele ouvirás’  
                           No sermão do monte ( MT 5-7)  Jesus começa Seu ministério fazendo uma             
- releitura da Lei: ‘foi dito aos antigos ... 
        Eu porém vos digo ... Mt 5.21(5.22-26)  5.27 ( 28-30)    
  Mt 5.31(32)  5. 33( 34-37)   5.38 (39-42)  5.43 (44 - 48)   e tb  Mt 19. 8- 9 
 
       Rute             Boaz,  tipo  do remidor  
       Samuel       - reúne os cargos de sacerdote, juiz e profeta   
       Isaías :       Ciro, o libertador Is 44.28 e 45.1  
      Jonas :        - citado por Jesus , Mt 12.39 
 
6.2-  Profecias _ muitas, salpicadas por todo Velho Testamento, requer estudo à parte :  
                    Gênesis 3.15 e 12.3 / Deuteronômio 18.15 e 18  
                    Salmos messiânicos  Sl 2 _ 22e 23 e ,24 _ 34.20 _/ 41.9 _ 45,68 _ 69 _ 72  
                     Isaías 9, 11, 42, 49, 50, 53, 61 
                    Daniel 7.14 e 9.26 / Oséias 11.1 / Miquéias 5.2  
                    Zacarias 9.9 / 11.12-13 / 13.6-7 Malaquias 3.1 
 
6.3-  Cristo Se manifesta nas teofanias como o Anjo do Senhor, no VT:  

1- A primeira foi no episódio de Agar, no deserto ( Gn 16:7).  
2- aos patriarcas: Abraão (Gn 22:11,15), Jacó  (Gn 31:11-13),  
3- a Moisés (Êx 3:2), e a Josué Js 5.13-15  
4- a todos os israelitas :no deserto, Êx 14:19 / Boquim, Jz 2:1,4 
5- a Balaão, Nm 22:22-36  
6- em JUÌZES: a Gideão, Jz 6:11) e ao pai de Sansão Jz 13  
7_ aos REIS_ Davi (1Cr 21:16) e Salomão (2 Cr 7.12 ) , entre outros .#  
 
Obs: Não temos a pretensão de esgotar o assunto  
 mas atiçar os leitores a estarem atentos para achar outras referências.  
 
No Novo Testamento se lê:' Jesus, a expressa imagem da pessoa de Deus ' Hb 1.3 

Deus não faz as coisas a olho, ao sabor do momento:  a vinda de Jesus, planejada desde a 
fundação do mundo  ( Ap 13.8)  prometida em Gn 3.15  e  profetizada através de todo Velho 
Testamento requereu muito planejamento e todo o tempo Deus esteve trabalhando para que    
 'na plenitude dos tempos  Deus enviou seu Filho,  nascido de mulher,  nascido sob a lei '  
Gl 4.4        >  'a Lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo ' Gl 3.24  

   Tendo a visão do todo, compreendemos melhor cada parte : a morte de Jesus não foi um 
episódio isolado: está inserido em um contexto AMPLO que vai de Eternidade a Eternidade  
e permeia todo o agir de Deus na Terra, com o homem, nessa situação especial que existe 
no nosso planeta e que chamamos de TEMPO. # 

07   JESUS  NO LIVRO  DE   PROVÉRBIOS    
 
     Os capítulos 8 e 9 de Provérbios referem-se  à  Sabedoria  
     mas, em certo  ponto, identifica Jesus como sendo a Sabedoria, Pv 9.22 
 
Pv 8.23 Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. 
Pv 8.24   Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias d'água. 
Pv 8.25   Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci, 
Pv 8.26   quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, 
                nem sequer o princípio do pó do mundo. 
Pv 8.27 Quando ele preparava os céus, aí estava eu;  
              - quando traçava um círculo ( > redondeza da Terra) sobre a face do abismo, 
Pv 8.28  quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, 
Pv 8.29  quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu  
               - mando, quando traçava os fundamentos da terra, 
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Pv 8.30   então eu estava ao seu lado como arquiteto; e era cada dia as suas delícias,         
               alegrando-me perante ele em todo o tempo; 
Pv 8.31 folgando no seu mundo habitável,  
               e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 
Pv 8.32  Agora, pois, filhos, ouvi-me; porque felizes são os que guardam os meus caminhos. 
Pv 8.33  Ouvi a correção, e sede sábios; e não a rejeiteis. 
Pv 8.34  Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia às minhas entradas,  
                                                                          esperando junto às ombreiras da minha porta. 
Pv 8.35  Porque o que me achar achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. 
Pv 8.36  Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma; 
                          -  todos os que me odeiam amam a morte 
Jo 3.36  Quem crê no Filho tem a vida eterna;  o que, porém, desobedece / se mantém rebelde 
               contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele  permanece   ira de Deus.-x- 
 

ADENDO:  UM   POUCO MAIS   SOBRE    JESUS   
uma coletânea de textos para meditar e conhecer Jesus _ como diz a Escritura. 
                     Para  crer, e se deleitar nele, a fim de  melhor adorá- lO  e servi-lO 
‘para que livres dos nosso inimigo O adorássemos ( ARA) O serviríamos ( corr)  
   - sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida’  Lc 1.74-75 
 

Desde o princípio: ‘ todas as coisas foram feitas por Jesus,  
                                  e, sem Jesus,  nada do que foi feito se fez’  João 1.3 
                              ‘   Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo’ Ap 13.8  
                              ‘   Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela  
                               - glória  que eu tinha contigo antes que o mundo existisse’  Jo 17.5. 
 

Como homem:  ‘ visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também   
ele semelhantemente participou  das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele 
que tinha o poder da morte, isto é, o Diabo’ Hb 2.14  
 ‘ ainda  que  era  Filho,  aprendeu  a  obediência  por  meio daquilo que sofreu’ Hb 5.8 
 Jesus ‘nos dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações 
 e súplicas ao que  podia livrar da  morte, foi  ouvido  quanto ao que temia ’ Hb 5.7corr 
Jesus ‘ pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, 
                -   e está assentado à direita do trono de Deus’  Hb 12.2   
 Jesus, ‘ como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado’ Hb 4.15. 
 

Ressurreto:  Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e vede;   
         porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho’  Lc 24.39 
       ‘ Depois disse a [Tomé]: Chega aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; chega a tua mão, 
              >  e mete-a no meu lado; e não mais sejas incrédulo, mas crente’ Jo 20.2  

 

  Resumo da redenção :                 

‘Havendo Deus  antigamente falado  muitas vezes,  de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas,  nestes últimos dias  a nós nos falou pelo Filho,  a quem constituiu herdeiro de 
 todas as coisas, e por quem fez também o mundo;sendo ele o resplendor da sua glória 
 a expressa imagem do seu Ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, 
havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados,assentou-se  à direita da Majestade 
nas alturas,feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome  
 do que eles.’   Hb 1.1 - 4 

 

  Jesus’  subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que 
  se devia aferrar .7 mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando- 
 se semelhante aos homens;.8 e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz..9 Pelo que também Deus o exaltou 
soberanamente,  e lhe deu  o nome  que é  sobre todo  nome; .10 para que  ao nome de 
Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,.11 e 
 -  toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai’  Fp 2.6. 
 

nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e  invisíveis, sejam tronos, 
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele.. 
17 Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas; 1.18 também ele é a 
cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a preeminência,.19 porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, 
Cl 1.16 -19 
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Hoje, ressurreto, glorificado:  
Deus  disse a Jesus : ‘Assenta-te à minha direita  
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo  de teus pés’   Hb 1.13   

 
Jesus’  pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,  
- porquanto vive sempre para interceder’ por eles’  Hb 7.25,  >  4.15  >   2.18   
 
‘em tudo tentado como nós, mas sem pecado’ ‘pode socorrer os que são tentados’ 
 
‘ e qual a suprema grandeza  do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação 
da força do seu poder,.20 que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o 
sentar-se à sua direita nos céus ,.21 muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e 
domínio,  e de todo nome que se nomeia,  não só neste século,  mas também no vindouro  .22  
 sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu 
à igreja, Seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas.’  Ef 1.19- 22 

 >   em Jesus  estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência’ Cl 2.3. 

 >  porque em  Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade’  Cl 2.9 

 

 Como Jesus é considerado  no céu  

 
‘ Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Príncipe dos reis da terra.  
 
Àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados,.6 e nos fez reino, 
sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.  
7 Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e 
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.8 Eu sou o Alfa e o Ômega, diz 
 o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. 

 
‘ eu sou o primeiro e o último. 18 Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo para 
todo o sempre! e tenho as chaves da morte e do inferno’  Ap  1.17-18 
 
Jesus ‘  que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o que abre, e ninguém  
fecha; e fecha, e ninguém abre ’  Ap 3.7 
 
      Jesus ‘  o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu ... Digno és de tomar o livro, e 
de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens 
de toda tribo, e língua, e povo e nação; 10  e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes; 
e eles reinarão sobre a terra’ (’  Ap 5.5  e  9-10   Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber 
o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, honra, e glória, e louvor.Ao que está assentado sobre 
o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos: 
14 e os quatro seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram ao que 
vive para todo o sempre ( corr)               Ap  5 .12-14   e  7.10  
  

 ‘ clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, 
 e ao Cordeiro... ‘O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 
reinará pelos séculos dos séculos. 16 E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados 
 em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, 17 
dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, porque tens 
tomado o teu grande poder, e começaste a reinar.’  Ap  11.15-17 e 12 .10  
 
‘Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu  
 Cristo;  porque já foi lançado  fora o acusador  de nossos irmãos, o qual diante do nosso 
 Deus os acusava dia e noite’  . 
 
E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de    
    homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada’  
     Ap 14.14  
 
Ap 16.15   Eis que venho como ladrão.. Ap 1.7 Eis que vem com as nuvens, e todo olho  
o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão  
sobre ele. Sim. Amém.   
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17.14  combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos  
            senhores e o Rei dos reis; vencerão também os que estão com ele, chamados, 
             e eleitos, e fiéis.19.6-7 
 

‘Aleluia! porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7 Regozijemo-nos, e 
exultemos, e demos-lhe a glória; porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua 
 noiva se preparou... 
Ap 19.11  vi o céu aberto,eis um cavalo branco; e o que estava montado nele chama-se  
Fiel e Verdadeiro; e julga a peleja com justiça. 12 seus olhos eram como chama de fogo; 
 sobre a sua cabeça havia muitos diademas; tinha um nome escrito, que ninguém sabia  
senão ele mesmo. 13 Estava vestido de um manto salpicado de sangue; e o nome pelo 
 qual se chama é a Palavra de Deus...5 Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir  
com ela as nações; ele as regerá com vara de ferro; ele mesmo é o que pisa o lagar do 
 vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso 
 19.16 No manto, sobre sua coxa tem escrito o nome:Rei dos reis, Senhor dos senhores  
 
Ap 22.7 Eis que cedo venho!   
              Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.,,  
 
Ap 22.12 -13Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada 
 um segundo a sua obra.. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e 
 o fim       22.16      Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 
                               22.20   Certamente cedo venho  -x-   
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