
CRISTOLOGIA
TEOLOGIA SISTEMÁTICA II



HISTÓRIA E CRISTOLOGIA



A BUSCA PELO JESUS 
HISTÓRICO



A busca pelo Jesus 
histórico

Quem Jesus realmente era?


“Busca pelo Jesus histórico”;


Diferente do Jesus real?


Diferente do Jesus relatado nas Escrituras 
(resultado de reflexões teológicas de Paulo e 
outros?)?


David Strauss, Ernest Renan e Adolf von Harnack.



A busca pelo Jesus 
histórico

Harnack e seus fatos essenciais:


Época de Jesus: pouca percepção do que era ou não 
era possível - as pessoas se sentiam rodeadas por 
milagres;


Milagres atribuídos a pessoas famosas após sua morte;


“Milagres” não ocorrem se o entendermos como 
interrupções da ordem natural;


O que não entendemos deve ser considerado 
maravilhoso e inexplicável, mas não milagres.



“Se, contudo, adotarmos a perspectiva geral do 
ensinamento de Jesus, veremos que ele pode ser 

agrupado em três tópicos. Cada um é de tal 
natureza que contém a mensagem completa, e, 

por isso, o ensinamento de Jesus pode ser 
exibido em sua totalidade sob qualquer um deles.


Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua vinda. 

Em segundo lugar, Deus o Pai e o valor infinito da 
alma humana. 

Em terceiro lugar, a justiça superior e o 
mandamento do amor.”

–HARNACK apud ERICKSON, 2015, p. 640



A busca pelo Jesus 
histórico

Críticas:


O Jesus histórico seria o retrato daqueles que o 
estavam buscando;


George Tyrrell: “O Cristo que Harnack vê, olhando 
retrospectivamente através de dezenove séculos 
de escuridão católica, é somente o reflexo de um 
rosto protestante liberal, contemplado no fundo 
de um poço profundo” (TYRRELL apud 
ERICKSON, 2015, p. 640)



A busca pelo Jesus 
histórico

Albert Schweitzer


Mesmos métodos e mesmos alvos, mas diferentes 
conclusões;


Viu em Jesus uma figura escatológica, que 
acreditava e ensinada que o fim do mundo estava 
próximo, bem como a parusia;


Entendia que Jesus estava errado;


Mas não transformou Jesus em uma pessoa 
totalmente moderna.



A busca pelo Jesus 
histórico

Martin Kahler


Desenvolver um retrato de Jesus seria uma tarefa 
contraproducente;


Tanto o Jesus histórico dos modernos como o Jesus 
dogmático da tradição estão distantes do Cristo real;


O importante seria o Cristo da fé e não o Cristo da história, 
pois é sobre o Cristo da fé, o ressurreto, que foi crido e 
pregado pelos apóstolos;


Esta distinção é muito influente na cristologia na primeira 
metade do século XX (Bultmann, Barth e Brunner).



“CRISTOLOGIA DO ALTO”



“Cristologia do alto”
Emil Brunner (The Mediator)


A base de compreensão de Cristo não é o Jesus 
histórico, mas o querigma, a proclamação da igreja a 
respeito de Cristo;


Os escritos paulinos e o quarto evangelho possuem as 
interpretações teológicas mais explícitas, tendo 
prioridade em relação aos relatos diretos das ações e 
ensinos de Jesus (sinóticos);


O fundamento da fé em Cristo não tem base na razão 
natural e na investigação histórica.



“CRISTOLOGIA DE BAIXO”



“Cristologia de baixo”
Wolfhart Pennemberg (Jesus - God and man)


Nova busca pelo Jesus histórico; 

Tarefa da cristologia seria oferecer apoio racional para a crença na 
divindade de Jesus;


A cristologia do alto apenas pressupõe a divindade de Jesus e 
negligencia a historicidade de Jesus de Nazaré (especialmente sua 
relação com judaísmo);


Encara com honestidade a investigação histórica, a qual entende 
ser possível e geologicamente necessária;


Fé somente no querigma é crer não em Jesus, mas em Lucas, 
Mateus, Paulo, etc.



COMPARAÇÃO ENTRE CRISTOLOGIA 
DO “ALTO” E “BAIXO”



Comparação das 
cristologias

“Alto” “Baixo”

+ Efeitos que a vida de Jesus 
exerceu sobre os que nele creram + Elimina a subjetividade da fé

+ Importância dos testemunhos + Evita a subjetividade dos 
primeiros discípulos

+ Deixa aberta a possibilidade de um 
Jesus divino e realizador de milagres

- Depende de provas históricas 
objetivas


- Cristo da fé é o mesmo Cristo que 
andou pela Galiléia e Judeia?

- Perspectiva unitária da história 
faz da fé uma função da razão

- Falta de um referencial empírico



Comparação das 
cristologias

Cristologia do alto é fideísta;


Cristologia de baixo é tomista;


Modelo agostiniano: a fé precede a razão, mas 
não permanece independente dela.



A PESSOA E A OBRA DE 
CRISTO



A pessoa e a obra de 
Cristo

Separados? Se sim, qual a ordem lógica da 
cristologia?


Primeiro a pessoa (natureza) de Cristo e depois a 
obra?


Ou começar pela obra e, com esta base, deduzir 
quem Jesus é?



A pessoa e a obra de 
Cristo

Na história antiga da igreja as duas doutrina eram 
mantidas juntas;


A teologia escolástica separou uma da outra;


Como consequência, a cristologia se tornou 
irrelevante, pois tratava de conceitos muito 
abstratos.



“Conhecer Cristo é conhecer seus benefícios.”

–MELANCHTON apud ERICKSON, 2015, p. 652



A pessoa e a obra de 
Cristo

Séculos XIX e XX;


Ação salvífica de Cristo por nós;


Cristologia de Friedrich Schleiermacher: religião não é uma 
questão de dogma ou atividade ética, mas de sentimento;


Para Schleiermacher o elemento primário da cristologia é o 
que Cristo faz em nós, embora a pessoa e a obra de Cristo 
sejam inseparáveis;


Bultmann e Tillich também priorizam a obra de Cristo.



“[…] a cristologia é uma função da soteriologia. O 
problema da soteriologia produz a questão 

cristológica e dá direção à resposta cristológica.”

–TILLICH apud ERICKSON, 2015, p. 652.



A pessoa e a obra de 
Cristo

Obra - Pessoa


Coerência entre soteriologia e cristologia;


Relevância da doutrina de Cristo (como afeta as 
pessoas).


Pessoa - Obra


O risco da necessidade humana ditar a agenda da 
compreensão da pessoa e da natureza de Cristo;


As perguntas das pessoas estão corretas?



“A divindade de Jesus e seu significado redentor e 
libertador para nós estão relacionadas da forma 

mais próxima possível. Assim, a famosa sentença 
de Melancton é apropriada: ‘Quem Jesus Cristo é 

torna-se conhecido em sua ação salvadora’… 
Desde Schleiermacher, o forte vínculo entre a 

cristologia e a soteriologia recebeu aceitação geral 
na teologia: deve-se particularmente entender isso 

como um aspecto característico da cristologia 
moderna. Não é possível mais separar a pessoa 

divino-humana e a obra redentora de Jesus Cristo, 
como era feito na teologia escolástica medieval e, 

do mesmo modo, na dogmática da ortodoxia 
protestante do século XVI e XVII, mas, antes, como 
Schleiermacher propõe, entender que ambas são 

concebidas como os dois lados da mesma moeda.”
–PANNEMBERG apud MCGRATH, 2005, p. 402.



A DIVINDADE DE CRISTO



EVIDÊNCIAS BÍBLICAS



AUTOCONSCIÊNCIA  
DE JESUS



A autoconsciência de 
Jesus

O que ele pensou sobre si mesmo?


Somos chamados a crer com ou em Jesus?


Ele não disse de forma explícita: “Eu sou Deus”;


Mas fez afirmações que seriam indevidas para 
alguém menor que Deus.



A autoconsciência de 
Jesus

Textos:


Mateus 13:41 (anjos e reino);


Marcos 2:5 (perdão de pecados);


Mateus 25:31-36 (julgar o mundo);


Marcos 2:27-28 (sábado);


João 10:30 (relação diferenciada com o Pai);


João 8:58 (preexistência - referência a Ex 3:14-15)


Mateus 26:63-64 (Jesus e o sumo sacerdote);


Mateus 5:21 (palavras de Jesus e as palavras do AT).



“[…] parece difícil, exceto com base em certo tipo 
de pressuposição crítica, evitar a conclusão de 

que Jesus se via como igual ao Pai e com o 
direito de fazer coisas que somente Deus tinha o 

direito de realizar.”

–ERICKSON, 2015, p. 662



AUTORES DO NT



Autores do NT

João 1:1-2 (o Verbo era Deus);


Hebreus 1:1-3,8 (Filho superior aos anjos, Moisés 
e aos sumo sacerdotes, não sendo meramente 
humano);


Colossenses 1:15-20; 2:9 (divindade de Jesus)


Filipenses 2:5-11 (divindade de Jesus).



ARIANISMO



Arianismo
Surgiu no século IV, através de Ário, presbítero 
alexandrino;


Teve possibilidade real de ter sua tese teológica 
oficializada;


Heresia condenada pelo Concílio de Niceia, em 
325, e em concílio subsequentes;


Slogan dos arianos: “Houve um tempo em que ele 
não era”.



“Deus é a única fonte de todas as coisas, o único 
ser existente não criado em todo universo. 

Somente ele tem os atributos de divindade. […]


O Pai, no entanto, mesmo havendo criado tudo o 
que existe, não criou diretamente a Terra. Em vez 
disso, ele operou por meio do Verbo, o agente de 
sua criação e de sua obra contínua no mundo. O 

Verbo também é um ser criado, embora o primeiro 
e mais elevado de todos os seres […]. Embora o 

Verbo seja um criatura perfeita, de espécie 
realmente diferente das demais, ele não é 

autoexistente.”

–ERICKSON, 2015, p. 669.



Arianismo - equívocos

Desconsideraram as evidências bíblicas ou as 
trataram equivocadamente;


A subordinação funcional temporária de Jesus ao 
Pai foram interpretadas como afirmações acerca 
da essência do Filho.



IMPLICAÇÕES DA DIVINDADE 
DE CRISTO



Implicações da divindade 
de Cristo

Possibilidade de conhecermos verdadeiramente 
Deus (diferença entre os profetas e Jesus);


Disponibilidade da redenção - Deus infinito que 
morreu;


Reconciliação entre Deus a humanidade;


Adoração a Jesus é apropriada.



A HUMANIDADE DE CRISTO



“Se […] Jesus não é realmente um de nós, a 
humanidade não foi unida com a divindade e não 

podemos ser salvos, pois a validade da obra 
realizada na morte de Cristo, ou ao menos sua 

aplicabilidade a nós como seres humanos, 
depende da realidade da humanidade dele, assim 
como sua eficácia dependente da genuinidade de 

sua divindade.”

–ERICKSON, 2015, p. 680.



EVIDÊNCIAS BÍBLICAS



Evidências bíblicas

Lucas 2:52 (cresceu em diversos sentidos);


Mateus 4:2 (fome);


João 19:28 (sede);


João 4:6 (fadiga);


João 19:34 (sofrimento físico);


1 João 1:1 (percepção da condição física de Cristo);



Evidências bíblicas
João 13:23; 11:3 (emoção humana - amou);


Mateus 9:36 (compaixão);


Mateus 26:37 (tristeza e angústia);


João 15:11 (alegria);


Marcos 10:14 (indignação);


Marcos 3:5 (ira);


Lucas 7:9 (maravilhado com a fé do centurião);


João 11:35 (chorou)



Evidências bíblicas
Marcos 13:32 (não sabe o dia nem a hora…);


Lucas 4:16 (participava da vida religiosa);


Lucas 6:12 (orava e dependia do Pai);


Lucas 24:49 (convida a confirmarem sua 
humanidade);


Portanto, “comia, sangrava, dormia e 
chorava” (ERICKSON, 2015, p. 685).



DOCETISMO



Docetismo
Trata-se de cristologia fortemente influenciada pela filosofia 
grega: platonismo e aristotelismo;


Platão: gradações ontológicas da realidade - Espírito, ou mente 
ou pensamento, é o grau mais elevado; matéria, menos elevado;


Aristóteles: ideia da impassibilidade divina, segundo a qual Deus 
não pode mudar, sofrer, nem mesmo ser afetado por qualquer 
coisa que aconteça no mundo;


Ambas correntes enfatizam a transcendência de Deus e que o 
mundo visível, físico e material é, de alguma forma, 
inerentemente mau.



“Sua tese central é a de que Jesus apenas parecia 
humano. Deus, na verdade, não poderia ter se 

tornado material, visto que toda a matéria é má e 
ele é perfeitamente puro e santo. Não era possível 
que o Deus transcendente se unisse a tal influência 
corruptora. Sendo impassível e imutável, Deus não 

poderia haver sofrido modificações em sua 
natureza que necessariamente teriam ocorrido em 
uma encarnação genuína. Ele não poderia se expor 
a experiências da vida humana. A humanidade de 
Jesus, sua natureza física, foi simplesmente uma 

ilusão, não uma realidade. Jesus era mais 
semelhante a um espírito, uma aparição, do que a 

um ser humano.”

–ERICKSON, 2015, p. 686.



IMPECABILIDADE DE CRISTO



Impecabilidade de Cristo

Ele pecou?


João 6:69;


1Pedro 2:22;


1João 3:5;


2Corintios 5:21.



Impecabilidade de Cristo

Ele podia ter pecado?


Hebreus 4:15;


Lucas 22:44.



Impecabilidade de Cristo
A. E. Taylor: “Se um homem não comete certas 
transgressões […] deve ser porque ele nunca se 
sentiu atraído por elas.”;


Leon Morris: “O homem que cede a uma tentação 
específica não sentiu seu poder completo. Ele 
cedeu enquanto a tentação ainda tinha algo 
reservado. Somente o homem que não cede a uma 
tentação, que, em relação a essa tentação 
particular, é impecável, conhece a medicada plena 
dela.”



AUTOLIMITAÇÃO DIVINA 
(KÉNOSIS)



Autolimitação divina
A idéia da autolimitação de Deus começou a ser 
explorada com um interesse renovado no século XIX, 
especialmente em um contexto cristológico;


O arcabouço predileto para a discussão dessa idéia era 
normalmente aquele sugerido pela passagem de 
Filipenses 2.6,7, que diz que Cristo “esvaziou-se a si 
mesmo”;


O termo “kenoticismo” (derivado do grego kenosis, 
“esvaziamento”) veio a ser muito utilizado com relação a 
essa abordagem.

MCGRATH, 2010, p. 335.



Autolimitação divina
Escritores da tradição alemã, como Gottfried Thomasius 
(1802-1875), E. H. R. von Frank (1827-1894), e W. F. Gess 
(1819-1891), defendiam que Deus optara por um processo de 
autolimitação ao encarnar-se em Cristo;


Thomasius adotou a posição de que Deus (ou mais precisamente o 
Logos divino) deixara de lado os atributos divinos metafísicos (como 
a onipotência, a onipresença e a onisciência), ou esvaziara-se deles, 
em Cristo, ao mesmo tempo em que conservara os atributos morais 
(como o amor, a justiça e a santidade de Deus);


Gess, entretanto, insistia que Deus pusera de lado todos os atributos 
divinos na encarnação, tornando-se praticamente impossível falar de 
Cristo como “divino” em qualquer sentido do termo.

MCGRATH, 2010, p. 336.



Autolimitação divina
Na Inglaterra, a idéia do “kenoticismo” foi desenvolvida posteriormente e 
assumiu uma forma ligeiramente diferente;


Convencidos de que as cristologias tradicionais não faziam justiça à humanidade 
de Cristo (tendendo a retratá-lo de uma maneira muito próxima ao docetismo), 
escritores como Charles Gore (1853-1932) e R T. Forsyth (1848-1921) alegavam 
que aqueles atributos divinos que tinham a tendência a ser vistos como um 
obstáculo à humanidade de Cristo deveriam ser postos de lado;


Assim, Gore, em sua obra Incarnation of the Son of God [Encarnação do Filho de 
Deus] (1891), apresentava a idéia de que a plena humanidade de Cristo envolvia 
um auto-esvaziamento voluntário de sua sabedoria divina;


Desse modo, não existe nenhuma dificuldade provocada pela observação de que 
os fatos registrados no evangelho parecessem sugerir que Jesus possuía um 
conhecimento limitado em certos pontos.

MCGRATH, 2010, p. 336.



Autolimitação divina
Talvez a mais dramática apresentação dessa idéia da autolimitação divina possa 
ser encontrada em Letters and papers from prison [Cartas e ensaios da prisão], 
de Dietrich Bonhoeffer, escrita nos últimos anos da Segunda Grande Guerra:


Deus permite que ele mesmo seja posto para fora do mundo em uma 
cruz. Ele é fraco e impotente no mundo, e essa é precisamente a maneira, 
a única maneira, pela qual ele está conosco e nos ajuda... A Bíblia nos 
direciona para a impotência e para o sofrimento de Deus; apenas o Deus 
que sofre pode nos ajudar. 

Em uma época em que a idéia de “poder” tornara-se cada vez mais suspeita, 
talvez fosse reconfortante ser lembrado de que o fato de falar de um “Deus todo 
poderoso” não implica necessariamente em que Deus seja um tirano, mas, 
antes, que Deus optara por estar ao lado das pessoas em suas fraquezas - um 
tema central nas interpretações da cruz de Cristo, ao qual deveremos retornar 
em breve.

MCGRATH, 2010, p. 336.



IMPLICAÇÕES DA 
HUMANIDADE DE CRISTO



Implicações da 
humanidade de Cristo

A morte expiatória pode ser eficaz para nós;


Jesu pode, realmente, se compadecer por nós e 
interceder por nós (experimentou nossa condição);


Jesus manifesta a verdadeira natureza da humanidade;


Jesus pode ser nosso exemplo;


A natureza humana é boa;


Deus não é totalmente transcendente.



CONCEITOS IMPORTANTES



Conceitos importantes
União hipostática: Doutrina que defendia a união das 
naturezas divina e humana em Cristo, sem que ocorresse, 
no entanto, uma confusão de suas respectivas 
substâncias (Escola de Antioquia x  Escola de Alexandria) 

Expiação: Termo originalmente criado por William 
Tyndale, em 1526, para traduzir a palavra em latim 
“reconciliado”, e que, desde essa época, passou a 
significar “a obra de Cristo” ou “os benefícios que Cristo 
conquistou para todos aqueles que nele crêem, por meio 
de sua morte e ressurreição”.


