
ESTUDO  BÍBLICO 



A Bíblia Sagrada distingue  
a pessoa de Deus, o Pai, da pessoa de Jesus Cristo, o Filho. 

Nesta lição, vamos aprender sobre  
o Filho de Deus. 

 

É Jesus o Deus Filho? 
Esta e outras questões serão abordadas, aqui, 

à luz da Palavra de Deus. 



1. O que Jesus ensinou aos Seus apóstolos, 
sobre o que Deus, o Pai, era para Ele? 



Para que concordes, a uma boca,  
glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
Romanos 15:6 



Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,  
o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação; 

 
2 Coríntios 1:3 



O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,  
que é eternamente bendito, sabe que não minto. 

 
2 Coríntios 11:31 



Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais  

nos lugares celestiais em Cristo; 
 

Efésios 1:3 



Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,  
o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento  

o espírito de sabedoria e de revelação; 
 

Efésios 1:17 



Bendito seja  
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que,  

segundo a sua grande misericórdia,  
nos gerou de novo para uma viva esperança,  

pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 
 

1 Pedro 1:3 



2. Será que o apóstolo Paulo compreendeu errado,  
e afirmou que Jesus tem um Deus? 

E o próprio Jesus Cristo, confirma isso? 



Disse-lhe Jesus: 
Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai,  

mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo  
para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 

 
João 20:17 



3. É impossível que um Deus ÚNICO  
tenha outro Deus igual ou superior a Si mesmo.  

Isso é óbvio, não é mesmo? 
Cristo reconhece que só o Pai é o Deus único? 



Jesus falou assim... 
E a vida eterna é esta:  

que te conheçam,  
a ti só, por único Deus verdadeiro,  
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 
João 17:1-3 



4. A pessoa do Pai como Deus único,  
é um ensino apenas de Jesus Cristo  
ou é também dos Seus apóstolos? 



Todavia para nós há um só Deus, o Pai,  
de quem é tudo e para quem nós vivemos;  

e um só Senhor, Jesus Cristo,  
pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 

 
1 Coríntios 8:6 



5. Aprendemos que Cristo chama o Pai de Seu Pai  
e de Seu Deus, mas como o Pai chama a Jesus? 



E eis que uma voz dos céus dizia:  
Este é o meu Filho amado,  

em quem me comprazo. 
 

Mateus 3:17 



Proclamarei o decreto do Senhor:  
Ele me disse: 

"Tu és meu filho; Eu hoje te gerei. 
 

Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: 
"Tu és meu Filho; eu hoje te gerei"?  

E outra vez: "Eu serei seu Pai,  
e ele será meu Filho"? 

 
Salmos 2:7 e Hebreus 1:5 



6. Há mais de 160 citações na Bíblia chamando  
Jesus de o Filho de Deus.  

Como o próprio Jesus Cristo se define? 



Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê  
não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 
João 3:16 



Eu lhes afirmo 
que está chegando a hora, e já chegou, 

em que os mortos ouvirão  
a voz do Filho de Deus, 

e aqueles que a ouvirem, viverão. 
 

João 5:25 



7. Como Pedro, inspirado pelo espírito de Deus, 
testemunha sobre quem de fato e de verdade 

era a pessoa de Jesus Cristo? 



"E vocês? ", perguntou ele [Jesus].  
"Quem vocês dizem que eu sou? " 

Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, 
o Filho do Deus vivo". 

Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão,  
filho de Jonas! Porque isto não lhe foi  

revelado por carne ou sangue,  
mas por meu Pai que está nos céus. 

 

Mateus 16:15-17 



8. Foi somente Pedro que sabia que Cristo era Filho, 
(e não um irmão siamês – igual ao Pai) 

ou, também, todos os discípulos e apóstolos? 



E os que estavam no barco 
o adoraram, dizendo: 

Verdadeiramente és Filho de Deus! 
 

Mateus 14:33 



Natanael respondeu, e disse-lhe:  
Rabi, tu és o Filho de Deus;  

tu és o Rei de Israel. 
 

João 1:49 



Aquele que confessar que 
 Jesus é o Filho de Deus, 

Deus permanece nele, e ele, em Deus.” 
 

1 João 4:15 



9. Depois de Cristo já ressuscitado, em corpo 
 incorruptível, como a primícia dos que dormem,  
Se tornou ou retornou a ser Deus, igual ao Pai?  



Ao vencedor darei o direito 
de sentar-se comigo em meu trono, 

assim como eu também venci 
e sentei-me com meu Pai em seu trono. 

 
Apocalipse 3:21 



Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, 
e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus  

e o nome da cidade do meu Deus,  
a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus;  

e também escreverei nele o meu novo nome. 
 

Apocalipse 3:12 



E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, 
o primogênito dentre os mortos 

e o príncipe dos reis da terra. 
Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou 

dos nossos pecados, E nos fez reis e sacerdotes para 
seu Deus e Pai; a ele glória e poder para todo o sempre. 

Amém. 
 

Apocalipse 1:5,6 



10. Jesus não se tornou um Deus igual ao Pai.  
Jesus, o Filho do Deus único, depois de subir ao céu 

e ser entronizado, Se tornou igual ao Pai ou continuou 
submisso e sujeito as ordens do Pai, para sempre? 



Porque [o Pai] todas as coisas sujeitou [ao Filho]  
debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas  
lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que  
lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas  

lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se 
sujeitará àquele [o Pai] que todas as coisas lhe sujeitou,  

para que Deus seja tudo em todos. 
 

1 Coríntios 15:27,28 



11. Jesus é o Filho de Deus, de fato e de verdade,  
ou a palavra “filho” é apenas um título? 

(Por que a Bíblia não usou o título de irmão?  
Seria mais apropriado, já que a trindade afirma que  

Pai e Filho são co-iguais?) 



Graça e paz da parte de Deus nosso Pai,  
e do Senhor Jesus Cristo. 

 
1 Coríntios 1:3 



Graças damos a Deus,  
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,  

orando sempre por vós, 
 

Colossenses 1:3 



Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai?  
Jesus respondeu: Não me conheceis a mim,  

nem a meu Pai; se vós me conhecêsseis a mim,  
também conheceríeis a meu Pai. 

 
João 8:19 



Jesus falou assim e,  
levantando seus olhos ao céu, e disse:  

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,  
para que também o teu Filho te glorifique a ti; 

 
João 17:1 



12. Deus habita numa pessoa que prega que  
Jesus é Deus, igual ao Pai,  

ou em quem O confessa como Filho? 



Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, 
Deus está nele, e ele em Deus. 

 
1 João 4:15 



13. Se Cristo quisesse ser igual a Deus, o Pai, 
que pecado Ele teria cometido? 



Que, sendo em forma de Deus, 
não teve por usurpação ser igual a Deus, 

 
Filipenses 2:6 



14. Quem crer que Jesus é Deus igual ao Pai,  
e não o Filho de Deus, será vitorioso no final? 



Quem é que vence o mundo,  
senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 

 
1 João 5:5 



15. Por que as Sagradas Escrituras é enfática,  
e exaustivamente repetitiva,  

em afirmar que Jesus é o Filho de Deus? 



Porque, a qual dos anjos disse jamais:  
Tu és meu Filho, Hoje te gerei?  

E outra vez:  
Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho? 

 
Hebreus 1:5 



Porque Deus amou o mundo de tal maneira  
que deu o seu Filho unigênito,  

para que todo aquele que nele crê não pereça,  
mas tenha a vida eterna. 

 
João 3:16 



Deus nunca foi visto por alguém.  
O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. 

 

Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco:  
que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo,  

para que por ele vivamos. 
 

João 1:18 / 1 João 4:9 



16. Como se deu a aparição do Filho gerado  
pelo Pai e do Pai? 



Porque lhes dei as palavras que tu me deste; 
e eles as receberam,  

e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti,  
e creram que me enviaste. 

 
João 17:8 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

Jesus Cristo é o Filho de Deus. 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

Deus exalta o Seu Filho. 
 

Até breve! 



. .


