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Aula 48 

9.9 Jesus Cristo é homem perfeito 
 

 Assim como é importante verificarmos na Palavra de Deus e crermos que Jesus Cristo é 
Deus, também é importante verificarmos e crermos na humanidade de Jesus após Sua 
encarnação. Este assunto traz muita confusão no povo de Deus. Se Jesus não fosse 
homem completo, como Ele poderia ser o primogênito e nós irmãos Dele perante Deus? 
Se Jesus não fosse homem completo, como seriam os outros filhos da nova raça que 
estudamos? Jesus é o primogênito dessa nova raça. 

 

 Como Jesus ia morrer na cruz se não fosse totalmente homem e como ia ser a semente 
da mulher, a semente da raça humana? Como Ele ia ser o descendente de Abraão e de 
Davi? Jesus é totalmente homem, Jesus é o Mediador. 

 

 Um dia Jó ficou desesperado, pois começou a olhar para si, começou a meditar, a olhar 
para o seu estado e viu sua realidade, viu-se no pó. Esse é o estado que todos nós nos 
encontramos. Jó ainda disse: “ainda que me lave com soda cáustica, Deus não vai poder 
olhar para mim, pois ainda assim continuo sujo”. 

 Jó 9:27~31 
 

 Mas, no final do livro Jó declara: “antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus 
olhos te vêem”. 

 Jó 42:5 
 

 Antes de enxergarmos a Deus temos que primeiro nos enxergar, temos que ver quem 
somos, caso contrário não enxergamos a Deus. Primeiro a luz me ilumina, depois eu me 
enxergo como estou e então reconheço que não tenho outro lugar para correr senão para 
Deus; esse é o processo do livro de Jó. 

 

       Jó 9:2~3 e 32~33 
Jó está dizendo: “eu aqui pecador e Deus Santíssimo lá no céu. Não há nada que posso 
fazer para melhorar diante Dele, nada para ser digno de que Ele olhe para mim”. 
V.33; “não há entre nós árbitro para por a mão entre nós ambos”. Jó aqui reconheceu que 
deve haver um mediador para por a mão entre ele e Deus. Porém, não existia um 
mediador, ele entendeu e ficou desesperado. 

 

 Então Jó mais a frente recebeu a revelação completa e declarou: 

 Jó 19:25; “pois eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se 
levantará sobre a terra.” 

É necessário que exista um mediador entre Deus e o homem, Jó recebeu essa revelação. 
Já estudamos que para agir na terra tem que ser através de um ser humano. Jesus é o 
único Mediador entre Deus e os homens, Jesus é o único Advogado. 

 I Timóteo 2:5~6; “... há um só Mediador entre Deus e os 
homens, Cristo Jesus, homem” 

 I João 2:1;  “... se alguém pecar, temos um Advogado 
para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.” 

 

 Os anjos lá no céu, quando viram Jesus na terra como homem, com certeza se 
assustaram. O corpo de Jesus Cristo, tão real como o nosso, com exceção do pecado. 
Jesus quando esteve na terra, antes da ressurreição, manifestou todas as reações 
normais que um ser humano possui: 

 João 4:5~7;   Jesus teve sede. 
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 Marcos 11:12;   Jesus teve fome. 

 Mateus 26:37~38; Jesus teve tristeza. 

 Lucas 19:41~42; Jesus chorou. 
 

 Jesus veio na terra como homem e agiu como todo homem age. Porém, Jesus realizava 
milagres como Deus ou como homem? 

 Mateus 12:22~28 
 

Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, porém no 
V.28, Jesus declara que Ele agia pelo poder do Espírito Santo. 
 

 Lucas 4:1;   “Jesus, cheio do Espírito Santo “ 

 Lucas 4:14~22 
 

 Jesus Cristo atuou aqui na terra sempre como homem. Tudo que Jesus fez foi pelo poder 
do Espírito Santo, como está designado ao homem. Através do poder do Espírito Santo 
nós também podemos realizar milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Jesus é o modelo 
da nova raça e se não fosse assim, a Palavra de Deus não poderia jamais declarar: 

 

 João 14:12;  “Aquele que crê ... fará as obras  que 
faço, e as farás maiores do que estas ...” 

 Marcos 16:17~18; os sinais que acompanharão os que crerem. 
 

 O título de Filho do homem, é o título que Jesus mais usou para Ele mesmo (+/- 80 vezes 
aparece esse título no N.T.), para dar bastante ênfase a Sua humanidade. A Bíblia é 
muito clara em afirmar que: 

 

 Jesus tomou carne e sangue sobre si: 

 Hebreus 2:14 

 I João 1:7 e 4:2 
 Jesus possui corpo: 

 Mateus 26:12 
 Jesus possui alma: 

 Mateus 26:38 
 Jesus possui espírito: 

 Mateus 27:50 
 

9.10 A encarnação de Jesus Cristo não foi temporária 
 

 A encarnação de Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus tomando um corpo sobre si, não 
foi temporária, nunca mais Jesus deixará de ser homem. Jesus é o único Mediador e por 
isso Paulo declara: 

 I Timóteo 2:5 
Jesus nunca mais perderá sua humanidade, Ele é Deus homem. Porém, o corpo de 
Jesus hoje, é um corpo glorificado. Após sua ressurreição, Jesus foi para o céu porque 
tem um corpo apropriado para habitar lá. 

 

 As aparições de Jesus depois da ressurreição confirmam a continuidade de sua 
humanidade, caso contrário não poderia ser o iniciador de uma nova raça da qual já 
pertencemos e continuamos sendo humanos. 

 

 João 20:19~20;  o corpo ressurrecto de Jesus tem as 
cicatrizes; embora os discípulos estavam reunidos 
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com as portas de casa todas fechadas, de repente 
Jesus entrou no meio deles. 

 João 20:24~29 

 Lucas 24:29~30; Jesus após a ressurreição, comeu com dois 
discípulos. 

 Lucas 24:36~44; Jesus explicando seu novo corpo. 
 
 

      Atos 1:1~4; “aparecendo por espaço de 40 dias“ 

 Atos 1:9~11; Jesus em sua ascensão aos céus. 

 Atos 7:55~56; Estevão antes de morrer viu Jesus no céu à 
direita de Deus. 

Jesus, após a ressurreição, apareceu na terra ainda durante quarenta dias e depois subiu 
aos céus. Estevão teve a visão de Jesus lá no céu à direita de Deus. A ressurreição de 
Jesus e sua ascensão ao céu foram corporais. Vimos que Jesus declarou aos discípulos 
que um espírito não possui ossos nem carne, “como vocês vêem que Eu tenho”; (notar 
que o corpo glorificado não possui sangue). O corpo glorificado de Jesus é o mesmo 
corpo que teremos após o arrebatamento. 

 I João 3:2 
 

 Quando Jesus ressurgiu, começou a nova raça e no arrebatamento nosso corpo será 
transformado, será glorificado para poder também habitar no céu. 

 Filipenses 3:20~21; “a nossa pátria está nos céus” 

 I Coríntios 15:50~58; seremos transformados; carne e 
sangue não podem herdar o reino de 
Deus. 

 I Tessalonicensses 4:13~18 
 
 

9.11 As duas naturezas de Jesus Cristo 
 

 Temos que conhecer a pessoa de Jesus Cristo para não sermos enganados. Satanás é 
astuto e está fazendo de tudo para confundir os filhos de Deus, pois sabe que o Espírito 
Santo está “chacoalhando” as igrejas em sua estrutura e que esta geração final será 
vitoriosa com sinais, prodígios e maravilhas. 

 

 Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, não são duas pessoas. Não é Jesus 
Deus e Jesus homem separadamente, é uma pessoa com duas naturezas. Jesus tem 
uma natureza divina completa e uma natureza humana também completa. Ele é perfeito 
homem, perfeito Deus, compondo uma única pessoa. É difícil de entendermos, porque 
Ele é a única pessoa no universo dessa forma. 

 

 Como funcionam as duas naturezas de Jesus Cristo? Por exemplo, para fazer a redenção 
do homem Jesus age na sua pessoa total, porém as vezes age com a natureza humana e 
as vezes com a natureza divina. Deus pode morrer? Não, então como homem Jesus 
morreu para resgatar os homens, porém é a sua natureza divina que faz com que Sua 
morte tenha um efeito eterno e infinito. Como podemos explicar que o sangue de Jesus 
tem poder de salvar os homens desde Adão e Eva até a última pessoa do milênio? Só 
podemos crer. São as duas naturezas de Jesus operando eterna salvação. 

 Para Jesus Cristo ser sacerdote eterno tem que ser homem e Deus, pois como 
sacerdote, ou seja, como mediador, tem que ser homem e para ser eterno, tem que ser 
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Deus. Vimos isso quando falamos de Jó. Portanto, vemos aqui também as duas 
naturezas de Jesus Cristo operando juntas. 

 

 Hebreus 4:14~16; as duas naturezas de Jesus Cristo 
estão aqui. 

 

 Quando Jesus Cristo subiu aos céus, sua natureza divina foi restaurada totalmente, foi 
restituída a sua glória como Deus. Lembram que vimos que Jesus abdicou de sua glória 
como Deus para tomar carne sobre si? 

 João 17:5 
 

 Jesus está como Deus homem a direita de Deus pai, é um ministério, é o ministério da 
intercessão. Glória infinita e humanidade perfeita são totalmente compatíveis na pessoa 
maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. 

 
 

9.12 Cristo: Profeta, sacerdote e rei: 
 

 Lembram como Deus Se revela na terra ao Homem? Através de três áreas: Governo - 
Palavra - Adoração. Jesus Cristo aqui na terra foi essencialmente profeta. Se lermos os 
evangelhos veremos que Jesus Cristo restaurou a Palavra; Ele tirou “todo o pó” que 
estava sobre a Palavra de Deus. Desde o sermão do monte até chegar na cruz, Ele agiu 
em seu ministério como profeta de Deus. Jesus é a Palavra encarnada, é o profeta da 
Palavra escrita. 

 Mateus 5:17~18; Jesus veio cumprir toda a Palavra de 
Deus. 

 

 Após Jesus ser crucificado, Ele ofereceu sua vida lá no céu, ofereceu seu sangue 
derramado no lugar de cada vida aqui da terra, pagando a dívida do pecado perante 
Deus. 

 João 20:14~18; “deixe de me tocar, porque ainda não 
subi ao pai” 

 
Jesus estava entrando no ministério sacerdotal, sendo a própria oferta do sacrifício e o 
sacerdote que oferece a oferta. Jesus entregou ao Espírito Santo o ministério de profeta. 
Hoje é o Espírito Santo que faz e realiza o ministério de profecia, que é manifestar o 
entendimento da Palavra, a revelação da Palavra de Deus. 

 

 Jesus, quando ascendeu aos céus, entrou em seu ministério sacerdotal. Ele é o sumo-
sacerdote que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. 

 

 Romanos 9:34; Jesus como intercessor, sacerdote. 

 Hebreus 4:14~16; “um grande sumo-sacerdote, Jesus, 
Filho de Deus. 

 Hebreus 5:7~10 

 Hebreus 7:23~28; Jesus tem o sacerdócio perpétuo 
 

 Jesus é um sacerdote diferente. No V.T. os sacerdotes traziam o sacrifício, porém Jesus 
foi a oferta, foi o sacrifício, e foi Ele próprio que levou o sacrifício, Ele é o nosso sumo-
sacerdote. 
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 Jesus é a Palavra encarnada trazendo a revelação da Palavra escrita, sendo Ele próprio 
o profeta. Ele, o sumo-sacerdote, foi a própria oferta pelos pecados para ser justo e 
justificador. Que coisa maravilhosa! 

 

       Apocalipse 1:6;  “e nos fez reino” 

 Apocalipse 5:9~10; “os fizestes reinos” 

 Apocalipse 20:6 
Jesus Cristo é o nosso sumo-sacerdote eterno e Rei. Porém, Jesus ainda não está 
exercendo a função de Rei aqui na terra. Nós fomos constituídos reino e sacerdotes e 
quando Jesus vier em sua 2ª vinda à terra, após o período da tribulação, formará o reino 
e se assentará para sempre no trono de Davi (pacto davídico). Jesus é o Rei dos reis, e 
Senhor dos senhores. 

 Apocalipse 19:16 

 Zacarias 14:9 
 

Toda a adoração seja dada ao Senhor Jesus Cristo. A Ele é devido o 

nosso amor, a glória e a majestade. Amém. 
 


