
CRISTOLOGIA
TS - O CRIADOR



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 +? Busca provas empíricas



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 Nicéia, 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);


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



Evidências bíblicas
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);


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;


2Coríntios 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 medida plena 
dela.”



IMPLICAÇÕES DA 
HUMANIDADE DE CRISTO



Implicações da 
humanidade de Cristo

A morte expiatória pode ser eficaz para nós;


Jesus 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.



A UNIDADE DAS PESSOAS 
DE CRISTO



A unidade da pessoa de 
Cristo

Dificuldade equivalente a doutrina da Trindade e da questão acerca do 
livre-arbítrio e soberania divina;


Para a redenção realizada na cruz ser eficaz, ela precisa ser obra de um 
ser humano Jesus;


Para ela ter valor infinito para ser propiciação pelos pecados de todos os 
seres humanos perante um Deus infinito e perfeitamente santo, deve ser 
obra de um Cristo divino;


Não existe na Bíblia afirmação acerca da relação das duas naturezas de 
Cristo:


Por isso da importância da concepção de Jesus sobre si mesmo;


E da análise da história da teologia a respeito desse assunto.

ERICKSON, 2015, p. 696-697



ALUSÕES À DIVINDADE E À 
HUMANIDADE DE JESUS (BÍBLIA)



“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu 
entre nós. Vimos a sua glória, glória como do 
Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de 

verdade.”

–João 1:14



“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 

debaixo da lei,


a fim de redimir os que estavam sob a lei, para 
que recebêssemos a adoção de filhos.”

–Gálatas 4:4,5



“[…] Deus foi manifestado em corpo, justificado 
no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as 
nações, crido no mundo, recebido na glória.”

–1 Timóteo 3:16



SUJEITO UNIFICADO (BÍBLIA)



“[…] por meio da cruz, pela qual ele destruiu a 
inimizade.


Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam 
longe e paz aos que estavam perto,


pois por meio dele tanto nós como vocês temos 
acesso ao Pai, por um só Espírito.”

–Efésios 2:16-18



“Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para 
que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, 
temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o 

Justo.


Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não 
somente pelos nossos, mas também pelos 

pecados de todo o mundo.”

–1 João 2:1,2



TÍTULOS DIVINOS (BÍBLIA)



“Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, 
pois, se o tivessem entendido, não teriam 

crucificado o Senhor da glória.”

–1 Coríntios 2:8



“Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e 
nos transportou para o Reino do seu Filho amado,


em quem temos a redenção, a saber, o perdão 
dos pecados.


Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito 
de toda a criação,


pois nele foram criadas todas as coisas nos céus 
e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos 
ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as 

coisas foram criadas por ele e para ele.


Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo 
subsiste.”

–Colossenses 1:13-17



“Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele 
que veio do céu: o Filho do homem.”

–João 3:13



“Que acontecerá se vocês virem o Filho do 
homem subir para onde estava antes!”

–João 6:62



O QUE SIGNIFICA A DECLARAÇÃO: 
“JESUS PLENAMENTE DEUS E 
PLENAMENTE HUMANO?”



“Há um só e mesmo Cristo, Filho, Salvador, 
Unigênito, que se deve confessar, em duas 

naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, 
inseparáveis; a distinção de naturezas de modo 

algum é anulada pela união; antes, é preservada a 
propriedade de cada natureza, concorrendo para 
formar uma só pessoa e em uma subsistência, 
não separada nem dividida em duas pessoas, 

mas um só e o mesmo Filho, o Unigênito, Verbo 
de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os 

profetas, desde o princípio, acerca dele 
testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos 

ensinou, e o Credo dos nossos Santos Pais nos 
transmitiu.”

–Credo de Calcedônia (451)



Tentativas de solução pós 
Calcedônia

Adocionismo


Jesus de Nazaré foi meramente humano durante 
os primeiros anos da sua vida;


Deus o “adotou” como Filho (no batismo ou na 
ressurreição);


Deus “entra” em um ser humano e não encarna;


Problemas: a preexistência de Cristo, a narrativa 
do nascimento e o nascimento virginal.

ERICKSON, 2015, p. 702-703



Tentativas de solução pós 
Calcedônia

Cristologia anipostática


A humanidade de Jesus foi impessoal e não tinha 
subsistência independente alguma - O Verbo não foi 
unido a um indivíduo humano;


Jesus não tinha subsistência à parte da encarnação da 
segunda pessoa da Trindade;


Dizer que Jesus é pessoal somente em sua dimensão 
divina afeta algo vital de sua humanidade;


Negar a sua humanidade sugere que ele era 
predominantemente divino.

ERICKSON, 2015, p. 703-704



Tentativas de solução pós 
Calcedônia

Encarnação dinâmica


A presença de Deus no Jesus divino-humano não foi na forma de uma 
união hipostática pessoal entre a segunda pessoa da Trindade e um ser 
humano individual, Jesus de Nazaré; 


A encarnação deve ser concebida como a presença ativa do poder de 
Deus na pessoa de Jesus;


“Deus estava em Cristo” (2Coríntios 5:19);


Conflito com a ideia de plenitude de Deus habitar em Jesus (Cl 2:9), 
com a preexistência de Cristo (Jo 1:18) e a singularidade da filiação (Jo 
3:16);


Redução implícita da divindade de Jesus (todos os crentes são 
habitados por Deus - paradoxo da graça [Donald Baillie]).

ERICKSON, 2015, p. 704-705



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 […].

MCGRATH, 2010, p. 336.



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA 
DOUTRINA DAS DUAS NATUREZAS 
EM UMA PESSOA



Princípios fundamentais das 
duas naturezas em uma pessoa
1. Jesus se esvaziou da igualdade com Deus e não da forma de 
Deus (sua natureza não foi abalada, mas se sujeitou ao Pai durante 
a vida terrena);


2. Ele não foi obrigado a assumir a humanidade, mas o fez durante 
o período da encarnação, operando sua divindade em combinação 
com a sua humanidade. Mas, de forma limitada, pois possuía 
corpo humano;


3. Possibilidade de compreensão a partir de Jesus do que é a 
humanidade e do que é a divindade - esses conceitos coexistem 
na pessoa de Jesus;


4. Complexidade da pessoa de Jesus.

ERICKSON, 2015, p. 705-709



A OBRA DE CRISTO



OS OFÍCIOS
A OBRA DE CRISTO



A obra de Cristo
Os três ofícios:


Profeta;


Sacerdote;


Rei.


Problemas para a cristologia moderna:


Método escolástico:


Acentuada distinção;


Artificiais;


Perda do caráter dinâmico e pessoal da obra de Cristo.

ERICKSON, 2015, p. 733



A obra de Cristo

Erickson trabalha em termos de “funções” para 
qual Cristo foi ungido:


O papel revelador;


O governo;


A reconciliação.

ERICKSON, 2015, p. 733-734



O PAPEL REVELADOR
A OBRA DE CRISTO



O papel revelador

Ministério profético (Mateus 13:57; 21:11 e 46; 
Lucas 24:19…);


Cumprimento de uma profecia (Atos 3:22);


Era semelhante aos outros ministérios 
proféticos no sentido de ser enviado por 
Deus;


Mas Ele vinha da própria presença de Deus.

ERICKSON, 2015, p. 734



“Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus 
Unigênito, que está junto do Pai, o tornou 

conhecido.”

–João 1:18 (NVI)



“[…] Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, 
Eu Sou!”

–João 8:58 (NVI)



“[…] Você não me conhece, Filipe, mesmo depois 
de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? 

Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: 
‘Mostra-nos o Pai’?”

–João 14:9 (NVI)



“[…] Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser 
aquele que veio do céu: o Filho do homem.”

–João 3:13 (NVI)



O papel revelador
Semelhante aos profetas do AT em relação a 
condenação:


Os “ais” contra Corazim, Betsaida e Cafarnaum 
versus palavras contra Damasco, Gaza, Tiro, 
Moabe e outros lugares (Mateus 11:20-24 // 
Amós 1-3);


Mateus 23 - palavra contra os escribas e fariseus.


Semelhante acerca das boas-novas:

ERICKSON, 2015, p. 734-735



“Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o 
e encontrou o lugar onde está escrito: ‘O Espírito 
do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu 

para pregar boas novas aos pobres. Ele me 
enviou para proclamar liberdade aos presos e 

recuperação da vista aos cegos, para libertar os 
oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor’. 
Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente 

e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os 
olhos fitos nele; e ele começou a dizer-lhes: ‘Hoje 
se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de 

ouvir’.”

–Lucas 4:17-21 (NVI)



“O jejum que desejo não é este: soltar as 
correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, 

pôr em liberdade os oprimidos e romper todo 
jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, 

abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que 
você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo?”

–Isaías 58:6-7 (NVI)



–Isaías 61:1-2 (NVI)

“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim 
porque o Senhor ungiu-me para levar boas 

notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos 
que estão com o coração quebrantado, anunciar 
liberdade aos cativos e libertação das trevas aos 

prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do 
Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; para 

consolar todos os que andam tristes, e dar a 
todos os que choram em Sião uma bela coroa em 
vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, 

e um manto de louvor em vez de espírito 
deprimido. Eles serão chamados carvalhos de 

justiça, plantio do Senhor, para manifestação da 
sua glória.”



O papel revelador
Abrangência de tempos e formas:


Se inicia antes da encarnação (1Pe 1:10-11);


Ministério profético na terra - fala da verdade 
divina e era a verdade divina (Hb 1:1-3);


Revelação permanente por intermédio da 
Igreja (Mateus 28:20; João 14:26; 16:13);


Plenitude da revelação (1Jo 3:2).

ERICKSON, 2015, p. 734-736



O GOVERNO
A OBRA DE CRISTO



O governo

O Filho é apresentado também como Rei, 
soberano sobre todo o Universo.

ERICKSON, 2015, p. 737-738



“Mas a respeito do Filho, diz: ‘O teu trono, ó Deus, 
subsiste para todo o sempre; cetro de eqüidade é 

o cetro do teu Reino.”

–Hebreus 1:8 (NVI)



“Jesus lhes disse: ‘Digo-lhes a verdade: Por 
ocasião da regeneração de todas as coisas, 

quando o Filho do homem se assentar em seu 
trono glorioso, vocês que me seguiram também 

se assentarão em doze tronos, para julgar as doze 
tribos de Israel.”

–Mateus 19:28 (NVI)



“O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles 
tirarão do seu Reino tudo o que faz tropeçar e 

todos os que praticam o mal.”

–Mateus 13:41 (NVI)



O governo

Empiricamente não percebemos o Filho reinando 
de maneira plena;


Trata-se de um reinado exclusivamente vinculado 
ao futuro escatológico?

ERICKSON, 2015, p. 737-738



“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 
sem ele, nada do que existe teria sido feito.”

–João 1:3 (NVI)



“Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo 
subsiste.”

–Colossenses 1:17 (NVI)



“Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o 
princípio e o primogênito dentre os mortos, para 

que em tudo tenha a supremacia.”

–Colossenses 1:18 (NVI)



“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, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a 

glória de Deus Pai.”

–Filipenses 2:9-11 (NVI)



A RECONCILIAÇÃO
A OBRA DE CRISTO



A reconciliação
Ministério de intercessão;


Um dos principais exemplos: oração sacerdotal em favor 
do grupo de discípulos (João 17);


v.13 - alegria de forma plena;


v.15 - fossem guardados do Maligno;


v.21 - fossem um;


v.20 - por aqueles que viriam a crer por intermédio 
das palavras dos discípulos.

ERICKSON, 2015, p. 737-738



“Quem fará alguma acusação contra os 
escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 

Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que 
morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de 

Deus, e também intercede por nós.”

–Romanos 8:33-34 (NVI)



“Portanto ele é capaz de salvar definitivamente 
aqueles que, por meio dele, aproximam-se de 

Deus, pois vive sempre para interceder por eles.”

–Hebreus 7:25 (NVI)



A reconciliação
Qual é o foco da intercessão?


Traz justificação;


Jesus apresenta sua justiça ao Pai em favor da 
nossa justificação;


Apresenta a sua justiça em favor dos crentes que 
continuam a pecar (embora já sejam justificados);


Roga ao Pai para que os crentes sejam santificados e 
preservados do poder tentador.

ERICKSON, 2015, p. 737-738



OS ESTÁGIOS DA OBRA DE 
CRISTO
A OBRA DE CRISTO



Os estágios da obra de 
Cristo

ERICKSON, 2015, p. 739-748

A HUMILHAÇÃO

Encarnação 
Filipenses 2:6-7

Morte 
João 18:40

Descida ao 
Hades 

A EXALTAÇÃO

Ressurreição 
Mateus 28:6

Ascensão 
Atos 1:6-11

Segunda vinda 
Mateus 25:31



EXPIAÇÃO
A OBRA DE CRISTO



Expiação

“Quem compreende a cruz […] compreende a 
Bíblia e Jesus Cristo” - Emil Brunner;


“A expiação é a doutrina crucial da fé. Parece-me 
que, se ao menos estivermos certos nesta 
doutrina, pouco importa como estamos nas 
demais.” - Leon Morris.

ERICKSON, 2015, p. 750



Elementos importantes: 
contexto

A natureza de Deus: justo/santo e amoroso;


O papel da Lei (oposição - Schleiermacher);


Condição humana: necessidade de um salvador;


Cristo: 100% homem e 100% Deus;


Sistema sacrificial do AT (Isaías 53:6).

ERICKSON, 2015, p. 770-773



Elementos importantes: 
evangelhos

João 10:36 - o Pai o enviou;


João 6:38 - fazer a vontade do Pai;


João 3:17 - relação nítida entre o Pai e o Filho;


Lucas 22:37 - se identifica com as profecias do 
AT, citando Isaías 53 (Servo Sofredor);


João 15:13 - nosso substituto.

ERICKSON, 2015, p. 773-775



Elementos importantes: 
textos paulinos

2 Coríntios 5:19 - Deus reconcilia o mundo em 
Cristo;


Romanos 5:8 - amor de Deus por nós;


Romanos 8:3 - sacrifício pelo pecado;


Romanos 8:32 - Deus não poupou o Filho;


2 Coríntios 5:14 e Efésios 5:2 - amor de Cristo.

ERICKSON, 2015, p. 775-778



Elementos importantes: 
textos paulinos

Romanos 1:18 - ira de Deus (necessidade de 
expiação para que o pecador seja perdoado);


O amor de Deus provê essa expiação.


Efésios 5:2 - sacrifício de “aroma agradável”;


1 Coríntios 5:7 - cordeiro da Páscoa;


Romanos 3:25 - propiciação.

ERICKSON, 2015, p. 775-778



Outras possibilidades 
sobre expiação

Distorção da natureza da divindade:


REFUTAÇÃO: Ao promover o pagamento pelo pecado 
Deus manifesta amor.


Crueldade do Pai em relação ao Filho:


REFUTAÇÃO: Deus é Trino - sintonia entre os dois.


Hipocrisia divina


REFUTAÇÃO: Deus é perfeito e não comete erros 
como nós.

ERICKSON, 2015, p. 782-784



Percepção holística de 
Erickson

A expiação como exemplo (Fausto e Lélio Socino - 
exemplo e inspiração para nós);


A expiação como demonstração do amor de Deus 
(Pedro Abelardo - pleno alcance do amor de Deus por 
nós, retificando o medo de Deus);


A expiação como demonstração da justiça de Deus 
(Hugo Grotius - sofrimento caso continuemos pecando, 
impecabilidade, pelagianismo);


A expiação como vitória sobre o mal (Gustaf Aulén).

ERICKSON, 2015, p. 786-789



O ALCANCE DA EXPIAÇÃO
A OBRA DE CRISTO



O alcance da expiação

Possibilidades:


Expiação particular;


Expiação universal.

ERICKSON, 2015, p. 791



Expiação particular

Os calvinistas acreditam que a morte de Jesus é 
em favor dos eleitos;


Dificuldade em separar o conceito de eleição 
particular e de expiação limitada.


João 10:15;26-27.

ERICKSON, 2015, p. 792-794



Expiação universal

Cristo morreu pela humanidade;


Posição dos arminianos e de alguns calvinistas 
(sublapsarianismo);


1 Timóteo 4:10.

ERICKSON, 2015, p. 794-797



Considerações

Relação com a ordem dos decretos de Deus:


A eleição vem antes da provisão de salvação? 
Então expiação limitada/particular.


A provisão vem antes da eleição? Então 
expiação universal.

ERICKSON, 2015, p. 800


