
ESTUDO  BÍBLICO 

,  



Há duas “correntes teológicas”, divergentes, 
sobre a natureza de Jesus Cristo quando aqui esteve 

como o Filho do Homem para cumprir sua grande  
missão no Plano da Redenção. A primeira afirma que  

Cristo tinha a mente de Adão, ANTES de pecar;  
Já a segunda afirma que Cristo veio com  

a mente de Adão DEPOIS de pecar. 
Pré-lapsarianismo ou Pós-lapsarianismo? 



Pré-lapsariana 
 

1. Cristo veio com a vantagem de ter a mente perfeita,  
como a de Adão antes de pecar – um ser perfeito; 

 
2. Cristo tinha duas naturezas. Era ao mesmo tempo  

100% humano e 100% divino. A natureza divina  
ficou inativa enquanto Filho do Homem; 



Pré-lapsariana – implicações e contradições? 
 

1. Com a mente de Adão antes de pecar, não pode ser o perfeito  
     exemplo para o pecador; 
2. Se possuía duas naturezas: divino e humana, diferentes dos  
     homens: carnal e espiritual, não pode ser Filho do Homem; 
3. Os homens não podem vencer, já que estão em desvantagem  
     de não serem perfeitos como Adão e Cristo, o Filho do Homem; 
4. Maria seria o único ser humano isento de pecado, pois fez a  
     proeza de gerar alguém perfeito em si mesma; 
5. O caráter do Pai e de Cristo está em cheque, pois nunca  
     saberemos se Cristo manteve sua divindade inata...  



Pós-lapsariana 
 

1. Cristo veio sem qualquer vantagem em relação aos  
seres humanos. Veio igual a todos os homens,  

descendentes de Adão, depois do pecado; 
 

2. Cristo tinha duas naturezas, como homem:  
carnal e espiritual. A Espiritual venceu, pois Cristo  

escolheu fortalecê-la, buscando a face do Pai. 



Pós-lapsariana – implicações e contradições? 
 

1. Sendo igual aos homens, pôde vencer como homem e se  
     tornar o perfeito exemplo para todos os que creem; 
2. Cristo, como todo homem, carnal e espiritual, foi tentado, padeceu, 
     aprendeu e cresceu na graça do Eterno; 
3. Jesus não teve qualquer tipo de vantagem. Ao contrário,  
     veio em desvantagem em relação a muitos homens; 
4. Filho do homem, pois nasceu de uma mulher pecadora, pelo  
     poder do Pai, como: Isaque, Jacó, Samuel, Sansão e João Batista; 
5. Tanto o Pai, como Cristo, jamais colocariam seus caráteres em 
     dúvida, mandando Jesus com duas naturezas à Terra. 



1. Quais são os versos bíblicos que os adeptos  
da tese pós-lapsariana se utilizam para  

tentar provar sua crença? 



 Porque nele habita corporalmente  
toda a plenitude da divindade; 

 
Colossenses 2:9 



 Porque nele habita corporalmente  
toda a plenitude da divindade; 

 
Colossenses 2:9 

 

Porque foi do agrado do Pai que  
toda a plenitude nele habitasse, 

 
Colossenses 1:19 



2. O que significa habitar em Cristo? 
Que ele tem, originalmente, a divindade em si? 



 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. 
 

Romanos 8:9 



 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo  
do Espírito Santo, que habita em vós,  

proveniente de Deus, 
 

1 Coríntios 6:19 



 Guarda o bom depósito,  
por meio do Espírito Santo que habita em nós. 

 

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

 
2 Timóteo 1:14 / 1 Coríntios 3:16 



3. A plenitude de Deus (Seu espírito) habita  
apenas em Cristo ou também nos homens? 



 Isto é, conhecer a caridade de Cristo, 
que desafia todo o conhecimento,  

e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 
 

Efésios 3:19 



 Todos nós recebemos  
da sua plenitude graça sobre graça. 

 
João 1:16 



 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 



4. O que a Bíblia ensina sobre a mente de Cristo, 
aqui como Filho do Homem? 

Ele tinha uma mente divinamente plena? 



Ainda que era Filho, aprendeu  
a obediência por meio daquilo que sofreu; 

e, tendo sido aperfeiçoado,  
veio a ser autor de eterna salvação para todos  

os que lhe obedecem. 
 

Hebreus 5:8,9 



E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura,  
e em graça para com Deus e os homens. 

 

E o menino crescia,  
e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; 

e a graça de Deus estava sobre ele. 
 

Lucas 2:52 e 40 



5. Como a Bíblia ensina como Cristo veio ao  
mundo como Filho do Homem? 

Veio em carne humana ou divino-humana? 



Nisto conheceis o Espírito de Deus: 
Todo espírito que confessa que  

Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 
 

Porque já muitos enganadores entraram no mundo, 
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.  

Este tal é o enganador e o anticristo”. 
 

1 João 4:2 / 2 João 1:7 



6. Que tipo de carne era o Filho do Homem? 



 O que a Lei não podia fazer, 
no que se achava fraca pela carne, 
Deus, enviando a seu próprio Filho  

em semelhança de carne de pecado  
e por causa do pecado,  

condenou o pecado na carne. 
 

Romanos 8:3 



7. Como ocorreu a vinda do Filho de Deus,  
como Filho do Homem, em carne pecaminosa? 



 Mas a si mesmo se esvaziou,  
tomando a forma de servo,  

fazendo-se semelhante aos homens.  
 

Filipenses 2:7 



E o Verbo se fez carne, 
e habitou entre nós, e vimos a sua glória,  

como a glória do unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade. 

 
João 1:14 



 Mas, vindo a plenitude dos tempos, 
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 

nascido sob a lei. 
 

Gálatas 4.4 



8. Qual a semelhança da carne pecaminosa  
de Cristo em relação aos demais homens? 



 Pelo que convinha que em tudo  
fosse semelhante aos seus irmãos,  

para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote 
naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação  

pelos pecados do povo. 
 

Hebreus 2:17 



 Porque não temos um sumo sacerdote que 
não possa compadecer-se das nossas fraquezas; 
porém, um que, como nós, em tudo foi tentado,  

mas sem pecado. 
 

Hebreus 4:15 



9. Deus tomou a Cristo, como Filho do Homem, 
da descendência de Adão, antes do pecado? 

E perfeito como Adão era, antes de pecar,  
participaria de tentações diferentes  

dos demais homens pecadores? 



 E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, 
também ele participou das mesmas coisas, para que pela  

morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é,  
o diabo; E livrasse todos os que, com medo da morte, 

estavam por toda a vida sujeitos à servidão.  
Porque, na verdade, ele não tomou os anjos,  

mas tomou a descendência de Abraão. 
 

Hebreus 2:14-16 



10. Mesmo vivendo num corpo humano,  
numa carne pecaminosa, pecou Cristo? 



Aquele que não conheceu pecado, 
o fez pecado por nós;  

para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.  
 

2 Coríntios 5:21 



Porque não temos um sumo sacerdote que  
não possa compadecer-se das nossas fraquezas; 
porém, um que, como nós, em tudo foi tentado,  

mas sem pecado. 
 

Hebreus 4:15 



11. A verdade na tipologia bíblica,  
como revela Cristo enfrentando o Satanás; 
Como um ser divino e superior a Satanás, 

ou alguém como homem e inferior, 
mas vencedor no poder do Pai? 



...Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. 
Se ele puder pelejar comigo e matar-me,  

seremos vossos servos; porem,  
se eu prevalecer contra ele e o matar,  

então sereis nossos servos, e nos servireis. 
 

1 Samuel 17:8,9 



E Davi disse a Saul: 
Não desfaleça o coração de ninguém  

por causa dele;  
teu servo irá,  

e pelejará contra este filisteu. 
 

1 Samuel 17:32 



 CONFLITO COM A TIPOLOGIA BÍBLICA 

  Davi                 Golias 
(Cristo)              (Diabo) 

  Davi                 Golias 
(Cristo)              (Diabo) 

 Pós-lapsariana  Pré-lapsariana 



12. Quais foram os privilégios de Cristo  
em relação aos demais homens? 

Privilégios ou a falta deles? 



 Feio 
 

Pois foi crescendo como renovo perante ele,  
e como raiz que sai duma terra seca; 

não tinha formosura nem beleza;  
e quando olhávamos para ele,  

nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. 
 

Isaías 53:2 



 Feio / Pobre 
 

Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, 
e as aves do céu têm ninhos; mas o Filho do homem 

não tem onde reclinar a cabeça. 
 

Mateus 8:20 



 Feio / Pobre / Aprendiz 
 

Ainda que era Filho, aprendeu  
a obediência por meio daquilo que sofreu; 

e, tendo sido aperfeiçoado,  
veio a ser autor de eterna salvação para todos  

os que lhe obedecem. 
 

Hebreus 5:8,9 



 Feio / Pobre / Aprendiz / Sem berço ou tradição familiar... 
 

E teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas 
e o deitou em uma manjedoura, porque  
não havia lugar para eles na estalagem.  

 

Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa  
de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. 

 
João 1:46 / Lucas 2:7  



REFLEXÕES 



1. O caráter de Deus Lhe permitiria conceder a Cristo, 
Filho do Homem, vantagens e condições especiais, 

diferente dos demais homens comuns,  
com a falsa finalidade de nos provar que o “homem”  

é capaz de guardar Sua lei? Não seria isso uma farsa?  
Uma dissimulação? Deus seria capaz disso? 

Deus seria um trapaceiro? 



Porque eu vos dei o exemplo, para que,  
como eu vos fiz, façais vós também. 

 

Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; 
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, 

verá a sua posteridade, prolongará os seus dias;  
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 

 
João 13:15 / Isaías 53:10 



2. O que Satanás faria contra a verdade do reino Deus, 
sabendo que Deus havia agido com desonestidade e 

falsidade, mandando um ser divino, mas disfarçado de 
homem e ainda pregar aos homens que o imitassem 

que seriam vencedores como ele foi?  
Os anjos dos céus não dariam razão ao diabo? 

Deus seria desmascarado e tudo estaria destruído.  



E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: 
Agora é chegada a salvação, e a força,  

e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo;  
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado,  

o qual diante do nosso Deus  
os acusava de dia e de noite. 

 
Apocalipse 12:10 



3. A invenção de que Cristo veio com natureza divina,  
é do diabo. Com isso, deseja imprimir nas mentes dos 
religiosos incautos a ideia, dissimulada, que Cristo só  
venceu porque era divino. Logo, os homens comuns  
não podem vencer o pecado e viver sem praticá-lo.  
Como uma única doutrina falsa atinge 2 objetivos: 
1. Coloca em xeque o caráter de Deus e de Cristo; 

2. Desestimula o homem à obediência a Lei de Deus. 



Qualquer que permanece nele não peca;  
qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 

 

Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; 
mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo,  

e o maligno não lhe toca. 
 

1 João 3:6  e  5:18 



4. Jesus se prestaria a esse falso papel, de se comportar 
como sendo um igual aos seus irmãos, pedindo para que 

fossem perfeitos, como o Pai, mas sabendo que isso  
seria impossível, pois só ele teria a mente de Adão  

antes de pecar e somente ele podia viver sem pecar  
e ser vencedor? Isso é um ataque frontal, não somente  

aos caráteres do Pai e do Filho, mas ao plano  
da redenção também. 



Sede vós pois perfeitos,  
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 

 

Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice;  
todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. 

 

Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito,  
e afirmou, dizendo: Na verdade, na verdade vos digo  

que um de vós me há de trair. 
 

Mateus 5:48 / Lucas 22:42 / João 13:21 



5. O caráter de Cristo revelado nas Escrituras Sagradas, 
de fazer mais do que lhe pedem seria quebrado,  

quando deixou de enfrentar o diabo como homem  
e usou sua divindade, despida nos céus, antes de vir? 
Porque não nasceu numa família rica? Num palácio? 

Porque não veio logo depois que Adão pecou?  
Porque escolheu os mais incapacitados dos homens? 



E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, 
vai com ele duas. 

 

Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:  
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,  

que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos,  
e as revelaste aos pequeninos. 

 
Mateus 5:41 e 11:25 



6. Se Jesus Cristo tivesse a mente perfeita de Adão, 
antes de pecar (superior aos homens pecadores), 

ou ainda uma mente divina (superior até Adão  
antes de pecar), como ele poderia ser tentado  
pelo diabo no deserto? Como um ser divino,  
ou com a mente divina, poderia ser tentando  

a cobiçar as riquezas desse mundo? 



Novamente o transportou o diabo 
a um monte muito alto; e mostrou-lhe  

todos os reinos do mundo, e a glória deles. 
E disse-lhe:  

Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 
 

Mateus 4:8,9 



7. Jesus venceu por que tinha uma natureza divina, 
ou tornou-se participante da natureza divina, 

 por meio das promessas do Pai, fé e obediência? 
Se tinha uma mente divina, porque necessitou  

ser batizado com o espírito santo?  
Se tinha uma mente divina, porque necessitava  
que o Pai lhe transmitisse as palavras à falar? 



Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e  
preciosas promessas, para que por elas fiqueis  

participantes da natureza divina, havendo escapado  
da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. 

 

E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água,  
e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus 

descendo como pomba e vindo sobre ele. 
 

2 Pedro 1:4 / Mateus 3:16 



Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma.  
Como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque  

não busco a minha vontade, mas a vontade 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 5:30 e 17:8 



DOUTRINAS VERDADEIRAS  
AFETADAS COM A TESE 

PRÉ-LAPSARIANA 



1.  Divindade; 
2.  Jesus, o Cristo, Filho do Homem; 
3.  Plano da redenção e salvação; 
4.  Caráter de Deus e Cristo; 
5.  Juízo; 
6.  Mediação e justificação; 
7.  Morte e Ressurreição; 
8.  Obediência e fé (Lei e graça). 



. .


