AULA 3

Resumo da doutrina da Trindade

1. Deus é um.
2. Deus é três.
3. As três pessoas são plenamente Deus.
4. Cada uma das pessoas é distinta das demais.
5. As três pessoas se relacionam eternamente entre
si como Pai, Filho e Espírito Santo.
John Frame, A Doutrina de Deus, p. 467
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Aula 3: Jesus é Deus

• O que Hebreus 1.1-14 ensina sobre Jesus?
• Jesus é referido pelo nome e títulos de Deus
• Jesus Compartilha das Prerrogativas da divindade
• Ele possui os atributos não comunicáveis de Deus
• São atribuídas a Jesus as obras de Deus
• Jesus reivindicou divindade
• Importância da Doutrina
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Hebreus 1.1-14

• Hebreus 1.1–4 Havendo Deus, outrora, falado, muitas
vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
2 nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem
constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também
fez o universo. 3 Ele, que é o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas
pela palavra do seu poder, depois de ter feito a
purificação dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas, 4 tendo-se tornado tão superior
aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que
eles.
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Hebreus 1.1-14

Hebreus 1:5–7 Pois a qual dos anjos disse jamais:
Tu és meu Filho, eu hoje te gerei? (Salmo 2.7)
E outra vez:
Eu lhe serei Pai, e ele me será Filho? (2 Samuel 7.14)
6 E, novamente, ao introduzir o Primogênito no mundo, diz:
E todos os anjos de Deus o adorem. (Deuteronômio 32.43, LXX)
Ainda, quanto aos anjos, diz:
Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labareda
de fogo; (Salmo 104.4)
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Hebreus 1.1-14

Hebreus 1:8-9
8 mas acerca do Filho:
O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre;
e:
Cetro de equidade é o cetro do seu reino.9 Amaste a justiça e
odiaste a iniquidade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de
alegria como a nenhum dos teus companheiros. (Salmo 45.6-7)
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Hebreus 1.1-14

Hebreus 1.10-14 Ainda:
No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus
são obra das tuas mãos; 11 eles perecerão; tu, porém, permaneces;
sim, todos eles envelhecerão qual veste; 12 também, qual manto, os
enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados; tu, porém, és o
mesmo, e os teus anos jamais terão fim. (Salmo 102.25-27)
13 Ora, a qual dos anjos jamais disse:
Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por
estrado dos teus pés? (Salmo 110.1)
14 Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a
favor dos que hão de herdar a salvação?
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Quem é Jesus em Hebreus 1.1-14

Revelação de Deus (Hb Sustenta tudo com sua
1.1)
Palavra (Hb 1.3)
Filho de Deus (Hb 1.2, 5) Purificador (Hb 1.3)
Herdeiro (Hb 1.2)
Assentado à direita de
Deus (Hb 1.3, 13)
Criador (Hb 1.2)
Resplendor da glória de Superior aos anjos (Hb
1.4)
Deus (Hb 1.3)
Expressão exata do ser de Nome mais excelente do
que os anjos (Hb 1.4)
Deus (Hb 1.3)
Primogênito de Deus (Hb

1.6)
Adorado pelos anjos (Hb
1.6)
Deus (Hb 1.8)
Rei (Hb 1.8)
Ungido (Hb 1.9)
Yahweh (Hb 1.10)
Eterno (Hb 1.11-12)
Imutável (Hb 1.12)
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Colossenses 1.15-20

• Colossenses 1.15–20 Este é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação; 16 pois, nele, foram
criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por
meio dele e para ele. 17 Ele é antes de todas as coisas.
Nele, tudo subsiste.
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Colossenses 1.15-20

• Colossenses 1.15–20 18 Ele é a cabeça do corpo, da
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os
mortos, para em todas as coisas ter a primazia, 19 porque
aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude 20 e
que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus.
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Colossenses 2.8-9

• Colossians 2:8–9 Cuidado que ninguém vos venha a
enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a
tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo
e não segundo Cristo; 9 porquanto, nele, habita,
corporalmente, toda a plenitude da Divindade.
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Imagem do Deus invisível
(Cl 1.15)
Primogênito de toda
criação (Cl 1.20)

Quem é Jesus em Colossenses
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1 Jesus é referido pelo nome e títulos de Deus
• Deus
• Yahweh
• Eu Sou
• O Alfa e o Ômega
• Rei dos Reis e Senhor dos Senhores
• Salvador
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2 Jesus Compartilha das Prerrogativas da divindade
• Ele compartilha da glória de Deus
• Ele recebe adoração religiosa
• Ele é cultuado
• Ele ouve orações e invocação
• Ele é crido e seguido
• Ele perdoa pecados
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3 Ele possui os atributos não comunicáveis de Deus
• Independência (ou asseidade, auto-existência)
• Eternidade
• Imutabilidade
• E tudo o mais (plenitude da divindade)
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4 São atribuídas a Jesus as obras de Deus
• Criação
• Julgamento final
• Tudo o que o Pai faz
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5 Jesus reivindicou divindade
• Um com o Pai
• Outros
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Conclusão

6 Importância da Doutrina
• João 8.24 Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos
pecados; porque, se não crerdes que Eu Sou, morrereis nos
vossos pecados.

