
ESTUDO  BÍBLICO 



Tudo o que Jesus é, foi o Pai quem o fez. 
Tudo o que Jesus tem, foi o Pai que Lhe deu. 

Estas duas frases parecem duras demais para nossos 
amados irmãos, sinceros, que passaram a vida inteira 

escutando meias verdades. 
 

Todavia, esta verdade é dita pelo próprio Filho de Deus 
e confirmada por Seus apóstolos.  

Vejamos: 



1. Por qual ação natural o Pai exaltou o Seu Filho? 



Havendo Deus antigamente falado muitas vezes,  
e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,  
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 

A quem constituiu herdeiro de tudo,  
por quem fez também o mundo. 

 
Hebreus 1:1,2 



2. Quais os méritos do Filho que O fez merecedor de 
exaltação pelo Pai? Como se deu essa exaltação?  



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

Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; 

E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 

 

Filipenses 2:6-8 



O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa 
imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas  

pela palavra do seu poder, havendo feito por si  
mesmo a purificação dos nossos pecados,  

assentou-se à destra da majestade nas alturas; 
Feito tanto mais excelente do que os anjos,  

quanto herdou mais excelente nome do que eles. 
 

Hebreus 1:3,4 



3. Cristo já nasceu do Pai para ser exaltado, 
e para confirmar isso criou todas as coisas  

através do Filho e para o Filho? 



O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda  
a criação; porque nele foram criadas todas as coisas que  
há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 

sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. 
Tudo foi criado por ele e para ele. 
E ele é antes de todas as coisas,  

e todas as coisas subsistem por ele. 
 

Colossenses 1:15-17 



Mas nestes últimos dias 
falou-nos por meio do Filho,  

a quem constituiu herdeiro de todas as coisas 
e por meio de quem fez o universo. 

 
Hebreus 1:2 



4. Quem exaltou a Jesus Cristo? 
Isso indica superioridade daquele que exalta  

para com aquele que é exaltado  
ou exprime uma ideia de igualdade? 



Por isso Deus o exaltou 
à mais alta posição e lhe deu o nome 

que está acima de todo nome, 
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,  

no céu, na terra e debaixo da terra,  
 

Filipenses 2:9,10 



Deus o exaltou, colocando-o à sua direita  
como Príncipe e Salvador, para dar a Israel  

arrependimento e perdão de pecados. 
 

Atos 5:31 



5. A que posição hierárquica Jesus foi exaltado? 



Saiba pois com certeza toda a casa de Israel 
que a esse Jesus, a quem vós crucificastes,  

Deus o fez Senhor e Cristo. 
 

Atos 2:36 



Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria 
de Deus seja conhecida dos principados e potestades 

nos céus, o eterno propósito que  
fez em Cristo Jesus nosso Senhor, 

 
Efésios 3:10,11 



6. Jesus tinha poder em Si mesmo para realizar os 
milagres que operou na terra, ou o Pai é quem os fez, 

através dEle, da mesma forma como fez  
com Paulo e outros? 



Israelitas, ouçam estas palavras:  
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus  
diante de vocês por meio de milagres,  

maravilhas e sinais,  
que Deus fez entre vocês por intermédio dele,  

como vocês mesmos sabem. 
 

Atos 2:22 



Deus fazia milagres extraordinários  
por meio de Paulo, 

 
Atos 19:11 



7. A mais alta posição hierárquica das Escrituras 
recebe o título de “Deus”, o único e inigualável.  

A segunda posição hierárquica depois de Deus, o Pai,  
foi dada ao Filho, que recebe o título de Senhor. 

Isso pode ser confirmado na Bíblia? 



Um só Senhor, uma só fé, um só batismo; 
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,  

e por todos e em todos vós. 
 

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

 
Efésios 4:5,6 / 1 Coríntios 1:3 



Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós,  
quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo,  

quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? 
 

Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor,  
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 

 
Atos 11:17 / 1 Coríntios 6:14 



Mas graças a Deus que nos dá a vitória  
por nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo  
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor; 

 
1 Coríntios 15:57 / 2 Pedro 1:2 



8. Quando confessamos que Cristo é Senhor,  
feito pelo Pai, estamos rebaixando a Cristo  

ou dando glórias a Deus, o Pai? 



Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho  
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 
E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,  

para glória de Deus Pai. 
 

Filipenses 2:10,11 



9. Cristo é adorado por que Ele é “um Deus”  
ou porque o Pai o exaltou à condição de Senhor  

e mandou que os anjos o adorassem? 



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? 
E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito,  

diz: E todos os anjos de Deus o adorem. 
 

Hebreus 1:5,6 



10. O que Deus fez para com Cristo, para que todas  
as criaturas o reconhecessem como Senhor  

e o adorasse? 



E, chegando-se Jesus, 
falou-lhes, dizendo: 

É-me dado todo o poder 
no céu e na terra. 

 
Mateus 28:18 



11. Como a Bíblia detalha esse poder? 



Porque, como o Pai tem a vida  
em si mesmo, 

assim deu também ao Filho  
ter a vida em si mesmo; 

 
João 5:26 



Por isto o Pai me ama, porque dou 
a minha vida para tornar a tomá-la. 

Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; 
tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. 

Este mandamento recebi de meu Pai. 
 

João 10:17,18 (*Hb 10.5) 



E também o Pai a ninguém julga, 
mas deu ao Filho todo o juízo; 

Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. 
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 

 
João 5:22,23 



12. Como Cristo reconhece que tudo o que Ele tem  
e tudo o que Ele se tornou veio do Pai? 



Todas as coisas 
me foram entregues por meu Pai,  

e ninguém conhece o Filho, senão o Pai;  
e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, 
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 

 
Mateus 11:27 



13. Que poder e autoridade foi esse(a)  
que o Pai deu ao Filho? 



Pois foi do agrado de Deus 
que nele habitasse toda a plenitude, 

 

Pois em Cristo habita corporalmente 
toda a plenitude da divindade, 

 
Colossenses 1:19 e 2:9 



Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, 
que habita em nós. 

 

Não sabeis vós que sois santuário de Deus,  
e que o Espírito de Deus habita em vós? 

 

Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito,  
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém 

não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 
 

2 Timóteo 1:14 / 1 Coríntios 3:16 / Romanos 8:9 



De sorte que, exaltado pela destra de Deus, 
e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, 

derramou isto que vós agora vedes e ouvis. 
 

Atos 2:33 



14. O Filho recebeu a plenitude da divindade quando  
o Pai o batizou com Seu Espírito Santo, no Jordão,  
fazendo o Filho cheio da plenitude de SEU Espírito. 

Isso fez de Jesus um Deus igual ao Pai? 
Se fosse assim, nós humanos, porventura também  

não seríamos ser considerados Deuses? 



Todos recebemos da sua plenitude, 
graça sobre graça. 

 

E, por estarem nele, que é o Cabeça  
de todo poder e autoridade,  

vocês [homens] receberam a plenitude. 
 

João 1:16  /  Colossenses 2:10 



15. Jesus ao receber a plenitude da divindade,  
pelo presença do espírito do Pai nEle,  

fez com que Se transformasse num Deus, como o Pai,  
pelo fato de fazer parte da natureza divina? 

Por que os homens, também batizados com o mesmo  
espírito santo, não se tornam Deuses igual ao Pai? 



Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas 
 e preciosas promessas, para que por elas vocês 
se tornassem participantes da natureza divina 

e fugissem da corrupção que há no mundo,  
causada pela cobiça. 

 
2 Pedro 1:4 



16. O espírito santo do Pai em Cristo fazia com que  
Ele Se tornasse “um” com o Pai:  

“Eu e o pai somos um” (João 10.30). 
Isso também pode ocorrer com os homens, sem que 

necessariamente se transformem em Deuses? 



Para que todos sejam um, 
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 

que também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste. 

 
João 17:21 



17. O Pai ao exaltar o Filho lhe deu um Nome  
(Senhor dos senhores) acima de todo nome.  

O que acontecerá com todo aquele  
que acreditar nesse Nome? 



Estas coisas vos escrevi a vós, 
os que credes no nome do Filho de Deus, 
para que saibais que tendes a vida eterna, 

e para que creiais no nome do Filho de Deus. 
 

1 João 5:13 



18. Depois de o Filho ser exaltado e entronizado; 
depois de receber um nome acima de todo nome, 

ele se tornou um Deus? 
Quem voltará nas nuvens do céu, é o Deus Filho? 



Ele, porém, permaneceu calado, e nada respondeu. 
Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: 

És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? 
Respondeu Jesus: Eu o sou;  

e vereis o Filho do homem assentado à direita  
do Poder e vindo com as nuvens do céu. 

 
Marcos 14:61,62 



E acrescentou: 
Em verdade, em verdade vos digo  

que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus  
subindo e descendo sobre o Filho do homem.  

 
João 1:51 



E acrescentou: 
Em verdade, em verdade vos digo  

que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus  
subindo e descendo sobre o Filho do homem. 

 
João 1:51 / Lucas 21:27  Mateus 26:64 



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. 
 

Apocalipse 14:14 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

 Deus exalta o Seu Filho. 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 
O Espírito Santo é uma pessoa? 

 

Até breve! 



. .


