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Lição 6
24 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Deus
A identificação de Jesus como Jeová



Texto básico - Filipenses 2.5-11
5. Seja a atitude de vocês a 

mesma de Cristo Jesus,
6. que, embora sendo Deus, 

não considerou que o ser 
igual a Deus era algo a que 
devia apegar-se;

7. mas esvaziou-se a si mesmo, 
vindo a ser servo, tornando-
se semelhante aos homens.

8. E, sendo encontrado em 
forma humana, humilhou-se 
a si mesmo e foi obediente 
até à morte, e morte de 

cruz!

9. Por isso Deus o exaltou à 
mais alta posição e lhe deu o 
nome que está acima de 
todo nome,

10.para que ao nome de Jesus 
se dobre todo joelho, no 
céu, na terra e debaixo da 
terra,

11.e toda língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para 
a glória de Deus Pai.



O nome de Deus
V
e
lh

o
 

Te
st

am
e
n
to Hebraico 

"YHVW"
Iavé ou Jeová
Nome próprio 
de Deus, Senhor

N
o
vo

 
Te

st
am

e
n
to Grego "Teós"

Deus
Grego "Kyrios"
Senhor, 
Supremo



O nome de Deus

• O Novo Testamento define Jesus como Senhor Supremo

• Rm 10.9: Se você confessar com a sua boca que Jesus é 
Senhor [grego Kyrion] e crer em seu coração que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, será salvo.

• 1 Co 12.3: Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo 
Espírito de Deus diz: "Jesus seja amaldiçoado"; e ninguém 
pode dizer: "Jesus é Senhor [grego Kyrios]", a não ser pelo 
Espírito Santo.



O nome de Deus

• O Novo Testamento aplicam passagens referentes a 
Iavé diretamente a Jesus

Velho Testamento - Iavé Novo Testamento - Jesus

Joel 2.32
E todo aquele que invocar o 
nome do Senhor [Iavé] será 
salvo, pois, conforme 
prometeu o Senhor, no 
monte Sião e em Jerusalém 
haverá livramento para os 
sobreviventes, para aqueles 
a quem o Senhor chamar.

Romanos 10.9-13
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor [Kyrion] e crer 
em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para 
salvação. Como diz a Escritura: "Todo o que nele confia jamais será 
envergonhado". Não há diferença entre judeus e gentios, pois o 
mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o 
invocam, porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor [Kyrion] 
será salvo".



A glória de Deus

• A glória de Deus é a 
manifestação da Sua 
majestade
• Esta glória é também atribuída 
a Cristo Jesus: Tt 2.13
• A glória de Deus é 
intransferível: Is 42.8
• Sendo Cristo a manifestação da 
glória de Deus, então Jesus é 
Deus: Hb 1.3

Tt 2.13: enquanto aguardamos a 
bendita esperança: a gloriosa 
manifestação de nosso grande Deus e 
Salvador, Jesus Cristo.

Is 42.8: "Eu sou o Senhor; esse é o meu 
nome! Não darei a outro a minha glória 
nem a imagens o meu louvor.

Hb 1.3: O Filho é o resplendor da glória 
de Deus e a expressão exata do seu ser, 
sustentando todas as coisas por sua 
palavra poderosa.



A adoração de Deus

• Adoração exclusivamente a Deus
• Dt 6.13: Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e 

jurem somente pelo seu nome.

• Jesus também é adorado, pois Ele é Deus
• Jo 9.38: Então o homem disse: "Senhor, eu creio". E o adorou.
• Ap 5.13: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, 

debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: 
"Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, 
a honra, a glória e o poder, para todo o sempre!"



A criação de Deus

• Iavé é o Criador de todas as coisas
• Is 42.5: É o que diz Deus [El], o Senhor [Iavé], aquele que criou o céu e o 

estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos 
seus moradores e vida aos que andam nela.

• Jesus na Criação de todas as coisas

Cl 1.16

• Todas as coisas 
passaram a 
existir por meio 
de Jesus

Cl 1.17

• É Jesus quem 
sustenta e 
mantém todas as 
coisas

Ef 1.9-10

• Em Jesus o 
universo está 
destinado a 
alcançar seu 
objetivo

Tt 2.13-14; 2 Pe
3.10-13; Ap 22.13

• Ele é o começo e 
a consumação da 
nova criação de 
Deus



A salvação de Deus

• Iavé é Deus salvador: “Eu, eu mesmo, sou o 
Senhor, e além de mim não há salvador algum.” 
Is 43:11

•O Novo Testamento atribui este papel a Jesus
•Mt 1.21: Ela dará à luz um filho, e você deverá 
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo dos seus pecados".



O juízo de Deus

"Enquanto eu olhava, "tronos foram 
postos no lugar, e um ancião se assentou. 
Sua veste era branca como a neve; o 
cabelo era branco como a lã. Seu trono 
ardia em fogo, e as rodas do trono 
estavam todas incandescentes.
E saía um rio de fogo, de diante dele. 
Milhares de milhares o serviam; milhões 
e milhões estavam diante dele. O 
tribunal iniciou o julgamento, e os livros 
foram abertos.

Daniel 7:9,10

Atos 17:31 – “Porque Deus 
estabeleceu um dia em que julgará o 
mundo com justiça, por meio de um 
homem que escolheu. E deu a certeza 
disso a todos ressuscitando-o dentre 
os mortos”.

II Timóteo 4:1 – “Diante de Deus e de 
Cristo Jesus, que há de julgar vivos e 
mortos”



O testemunho de Deus

“Vocês são minhas 
testemunhas", declara o 
Senhor
Isaías 43:10

Mas receberão poder 
quando o Espírito Santo 
descer sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a 
Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra".
Atos 1:8



Conclusão

Não há dúvidas de que o Pai e o Filho são um – Jesus, portanto, 
é Deus

Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que 
crerão em mim, por meio da mensagem deles,

para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. 
Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu 

me enviaste.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim 

como nós somos um.
João 17:20-22



Próxima Aula
31 de outubro de 2021

Nomes e títulos de Cristo


