
ESTUDO  BÍBLICO 

 



REDIMIR / REMIR 
 

O homem usou o seu livre-arbítrio e escolheu se tornar 
escravo do diabo. Quando percebeu a loucura que fez, 

tentou sair, mas não tinha forças para isso.  
Só Deus, por meio de Cristo, poderia libertar o homem. 
Deus e Cristo planejaram resgatar o homem da morte  

e do pecado, mesmo antes de criá-lo. 
Então; Cristo veio morrer no lugar do homem para  

livrá-lo da morte – eis o Plano da Redenção. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03jatQSHFXC1Y-Vxty-22vUT4f9iw:1591828159756&q=como+se+pronuncia+remir&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLkYglJLcoV4pRi52ItSs3NLLJiV2ItKNF1CuJZxCqenJ-br1CcqlAA06QAVgMAUSca0lkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjvs4WApvjpAhVkUt8KHbcFDEkQ3eEDMAB6BAgHEAg


1. Quem criou todas as coisas? 



 Assim diz Yahweh,  
o teu redentor,  

aquele que te formou desde o ventre materno: 
Eu, Yahweh, é que tudo fiz e sozinho  

estendi os céus e firmei a terra. 
 

Isaías 44:24 (KJV) 



 Na verdade sei que assim é; porque,  
como se justificaria o homem para com Deus? 

Ele é o que remove os montes, sem que o saibam,  
e o que os transtorna no seu furor. 

O que sozinho estende os céus,  
e anda sobre os altos do mar. 

 
Jó 9:2,5,8 



2. Por intermédio de quem criou Deus 
todas as coisas? 



 No princípio era a Palavra,  
e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus.  

Ele, a Palavra, estava no princípio com Deus.  
Todas as coisas foram feitas através dele,  

e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. 
 

João 1:1-3 



 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, 
e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 
nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, 
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, 

e por quem fez também o mundo. 
 

Hebreus 1:1,2 



 Porque nele foram criadas todas as coisas  
nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,  

sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, 
sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. 

Ele é antes de todas as coisas,  
e nele subsistem todas as coisas. 

 
Colossenses 1:16,17 



3. Quem é, ao mesmo tempo,  
Criador e Redentor? 



Mas agora, 
assim diz o SENHOR que te criou,  
ó Jacó, e que te formou, ó Israel:  
Não temas, porque eu te remi;  

chamei-te pelo teu nome, tu és meu. 
 

Isaías 43:1 



Mas agora,  
assim diz Yahweh que te criou, ó Jacó; 

e que te deu forma ó Israel:  
“Não temas, porquanto Eu te salvei.  

Convoquei-te pelo teu nome; tu és meu! 
 

Isaías 43:1 (KJV) 



4. Quem dá força ao cansado para concluir  
a jornada da redenção? 



Não sabes,  
não ouviste que o Eterno, Yahweh, 

o SENHOR, o Criador de toda a terra,  
não se cansa nem fica exausto?  

Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento 
incompreensível. Faz forte ao cansado e  

multiplica o vigor dos que estão fatigados!". 
 

Isaías 40:28,29 



5. Como o Pai opera por meio do Filho  
para redimir e salvar o homem? 



Àquele que é poderoso para vos impedir de cair  
e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo, 

perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador,  
sejam glória, majestade, poder e autoridade,  

por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes  
de todas as eras, agora e para todo o sempre! Amém. 

 
Judas 1:24,25 



6. Qual é a medida do poder para o auxílio do  
homem redimido, que está à sua disposição? 



Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria  
e de revelação no pleno conhecimento dele; 

sendo iluminados os olhos do vosso coração,  
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação,  

e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, 
e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, 



os que cremos,  
segundo a operação da força do seu poder, 

que operou em Cristo,  
ressuscitando-o dentre os mortos  

e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, 
 

Efésios 1:17-20 



7. Que texto das Escrituras Sagradas nos  
assevera claramente que somente o poder  

criador pode transformar o homem? 



 Pois somos criação de Deus,  
realizada em Cristo Jesus  

para vivermos em boas obras,  
as quais Deus preparou no passado  
para que nós as praticássemos hoje.  

 
Filipenses 2:7 



8. Que sinal de Deus para o homem liga 
precisamente a criação e redenção? 



Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 
Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra. 

Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus;  
não farás nenhuma obra... 

Porque em seis dias fez o Senhor os céus  
e a terra, o mar e tudo que neles há,  
e ao sétimo dia descansou; portanto  

abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. 
 

Êxodo 20:8-11 



 Será um sinal de união eterna 
entre mim e os filhos de Israel,  

porquanto Eu, Yahweh, o SENHOR,  
fiz os céus e a terra em seis dias  

e no sétimo dia não trabalhei, descansei! 
 

Êxodo 31:17 (KJV) 



 Sendo assim, 
ainda resta um descanso sabático  

para o povo de Deus; 
pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, 

também descansa de suas obras,  
como Deus descansou das suas. 

 

Hebreus 4:9,10 (KJV) 



9. A redenção é um processo idêntico a criação. 
Como uma recriação, o mesmo Pai, por meio  

do Filho, faz do mesmo homem (velho) 
uma nova criatura? 



 dando graças ao Pai que vos fez idôneos  
para participar da herança dos santos na luz, 

e que nos tirou do poder das trevas, e nos  
transportou para o reino do seu Filho amado; 

em quem temos a redenção,  
a saber, a remissão dos pecados; 

 
Colossenses 1:12-14 



10. Por meio de Cristo, o Pai criou e redimiu o 
homem. Quem a pessoa que se apresentou  

aos homens para operar a redenção? 
Por meio de quê? 



Bendito seja o Deus e Pai de  
nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou  
com todas as bênçãos espirituais nas regiões  

celestiais em Cristo. ... para o louvor da sua gloriosa 
graça, a qual nos outorgou gratuitamente no Amado. 

Nele, temos a redenção, o perdão dos nossos  
pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas 

da graça de Deus, 
 

Efésios 1:3,6,7 



E quase todas as coisas, segundo a lei, 
se purificam com sangue; e sem  

derramamento de sangue não há remissão. 
 

Hebreus 9:22 



Porque o salário do pecado é a morte, 
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna  

em Cristo Jesus nosso Senhor. 
 

Romanos 6:23 



11. Como entender na tipologia a redenção  
operada em Cristo Jesus? 

Como o tipo se encontra com o antítipo? 



E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão  
e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. 

 
Números 3:51 



sabendo que não foi com coisas corruptíveis, 
como prata ou ouro, que fostes resgatados  

da vossa vã maneira de viver, que por  
tradição recebestes dos vossos pais, 

mas com precioso sangue, como de um cordeiro  
sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, 

 
1 Pedro 1:18,19 



12. Para que o Pai pudesse realizar a redenção 
do homem, que atitude dependia única e 

exclusivamente do Filho? 



Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: 
Sacrifício e oferta não quiseste,  

mas um corpo me preparaste; 
 

Hebreus 10:5 (KJV) 



13. É possível de forma simples e cronológica 
entender o Plano da Redenção? 



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; 

 
Filipenses 2:6,7 



PAI - divino 
FILHO - divino 

HUMANIDADE 
FILHO - humano 

PECADO 

FILHO DE DEUS 
sendo em forma 

de Deus 



PAI - divino 
FILHO - divino 

HUMANIDADE 
FILHO - humano 

PECADO 

FILHO DO HOMEM 
Esvaziou-se, vindo 

semelhante aos homens 



O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, 
não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, 

esvaziou-se a si mesmo, assumindo  
plenamente a forma de servo  

e tornando-se semelhante aos seres humanos. 
 

Filipenses 2:6,7 



FILHO DE DEUS 
(divino pleno) 

FILHO DO HOMEM 
(humano pleno) 

PECADO 

Jesus não poderia 
ser um híbrido? 

(Homem e Divino  
no mesmo corpo) 



Pois há um só Deus  
e um só mediador entre Deus e os homens:  

o homem Cristo Jesus, 
 

1 Timóteo 2:5 



DEUS HOMEM 

PECADO 

CRISTO JESUS 
Homem 

(mediador/intercessor) 



Pois há um só Deus  
e um só mediador entre Deus e os homens:  

o homem Cristo Jesus, 
 

1 Timóteo 2:5 



DEUS HOMEM 

PECADO 



DEUS HOMEM 

PECADO 



Respondeu-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;  

ninguém vem ao Pai, senão por mim. 
 

João 14:6 



14. O que havia de divino em Cristo? 



 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 



 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 



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. 

 
2 Pedro 1:4 



15. Por que a “dívida da Redenção” deveria ser  
pago apenas por um homem? 



Porquanto o que era impossível à lei,  
visto que se achava fraca pela carne,  

Deus enviando o seu próprio Filho  
em semelhança da carne do pecado,  

e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. 
 

Romanos 8:3 



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 



 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 



 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 



16. Em busca de um claro ASSIM DIZ O SENHOR, 
como podemos provar pelas Escrituras Sagradas 

que Jesus não divino-humano? 



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 



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 



12 referências bíblicas sobre JESUS HOMEM 
 

1. Jesus foi tentado em tudo segundo nossa semelhança (Hb 4.15). 
2. Jesus teve uma vontade própria, a qual negou (Lc 22.42). 
3. Jesus nos anima a segui-lo no caminho da negação (Mt 16.24,25). 
4. Jesus teve um crescimento e desenvolvimento espiritual (Lc 2.52). 
5. O  Espírito de Deus da testemunho que Jesus veio em carne (1Jo 4.2-3). 
6. Jesus se humilhou e veio em semelhança de homem (Fp 2.5-8). 
7. O apostolo Paulo escreve sobre «o homem Jesus cristo (1Tm 2.5-7). 
8. Jesus se chama a si mesmo de homem (João 8.39-40). 
9. Jesus teve que lutar e ser obediente para ser salvo da morte (Hb 5.7-9). 
10. Jesus é chamado de nosso precursor (Hb 6.19-20). 
11. Jesus foi semelhante a seus irmãos (Hb 2.14-18). 
12. A Bíblia nos diz que seguiremos as pisadas de Jesus (1Pd 2.21-24). 
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