
Lição 1. A  Primeira Vinda de Jesus (2T 2015-O Evangelho de Lucas) 
 
Material Bíblico: Lc 1:2, 3; 2Tm. 3:16; Lc 1: 5-22; Dt. 18:15; Lc 2: 9-12, 25-32. 
 
Citações 

• Cristo tornou-se um de nós para que Ele pudesse nos tornar o que Ele é. Atanásio de 

Alexandria (298-372) 

• O Senhor não veio para se exibir. Ele veio para curar e ensinar aos  homens que sofrem. Se 
Ele quisesse apenas se exibir,  teria apenas tido uma aparição espetacular para deslumbrar os 
espectadores. Mas Aquele que veio para curar e ensinar não somente viveu por aqui,  mas 
também colocou-se à disposição daqueles que dEle precisavam, e se manifestou da maneira 
que as pessoas  pudessem suportar, fazendo com que o valor da Divina Aparição não se 
corrompesse por exceder a  capacidade de compreensão das pessoas. Atanásio de Alexandria 

(298-372) 

• Alegrai-vos porque o Deus imortal nasceu a fim  de que os homens mortais possam viver na 
eternidade. Jan Hus 

• O Todo-Poderoso apareceu na terra na forma de um bebê humano indefeso, incapaz de fazer 
mais do que ficar deitado, olhando para cima, se contorcer e fazer ruídos, precisando ser 
alimentado, trocado e ensinado como qualquer outra criança ... Quanto mais você pensar 
sobre isso, mais atordoado fica. J.I. Packer 

• O ponto mais importante da história está na porta de um estábulo de Belém. Ralph W. Sockma 

• Jesus Cristo não só é verdadeiramente Deus, como também é um ser humano como qualquer 
um de nós. Ele é humano sem nenhuma limitação. Ele não é apenas semelhante a nós, ele é 
como nós. Karl Barth 

 
Questões 
 Qual o coração da mensagem de Lucas? Por que não foi a vinda de Jesus mais amplamente bem 
recebida? Por que Deus escolheu esse método para vir à Terra? O que devemos aprender com isso? 
De que forma Lucas enfatiza a humanidade de Jesus sem deixar de identificar Sua divindade? Sendo 
a resposta escolhida de Deus no Grande Conflito Cósmico, de que forma Jesus refuta as acusações de 
Satanás? 
 
Resumo Bíblico 
 Lucas define o seu objetivo no preâmbulo do seu evangelho (Lucas 1:1-4. Essa introdução é 
dada em excelente grego e no estilo literário da época. Ele deseja estabelecer um relato preciso e 
confiável. Lucas usa os termos exatos para se referir aos envolvidos na medida em que relata o  
acontecido. Então, enquanto historiador cuidadoso, sua narrativa do nascimento de Jesus tem grande 
credibilidade. Lucas 1 conta a história do nascimento de João Batista, incluindo Isabel e Zacarias e a 
história do anúncio dado pelo anjo Gabriel a Maria , juntamente com a resposta dela. Isso define o 
cenário para a vinda de Jesus relatada em Lucas 2. Estamos todos familiarizados com esse relato, mas 
vale a pena releitura. A natureza humilde da cena é enfatizada, com Maria e José ocupando um 
estábulo, já que não havia quartos disponíveis em nenhuma hospedaria. Jesus tem como berço uma 
calha para a alimentação de animais. Este é o início da vida terrena do Filho de Deus! 
 Embora apenas alguns pastores testemunhassem o evento, todo o exército celestial dá as boas 
vindas de Jesus à terra, cantando sobre Belém. Jesus vem para sua gente, e sua gente não recebe, a 
não ser algumas exceções que são observadas: Simeão e Ana, a profetisa. Lucas 2 também registra o 
ensinamento de Jesus no Templo, quando Ele tinha apenas doze anos de idade, e Seu 
reconhecimento, mesmo naquela época, de Seu relacionamento com Seu pai. Como uma interessante 
observação em nota lateral, Lucas registra que "Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração 
“ (Lucas 2:51 NVI). Alguns têm especulado que as cuidadosas anotações  de Maria teriam sido uma 



das fontes de Lucas, quando relata a vida e obra de Jesus. Seja como for, a mensagem essencial que 
Lucas quer compartilhar é a chegada da divindade a esse abrigo de animais numa fazenda em Belém 
- a forma de como Deus desceu para habitar entre nós,  viver como um de nós. 
 2 Timóteo 3:16 NVI nos lembra que  "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça”. 
A linha de profetas, i.e. aqueles que compartilham a mensagem de Deus com o seu povo – é 
mencionada Deuteronômio 18:15 (O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos 
um profeta como eu; ouçam-no.) 
 
Comentário 
 Deus veio "na plenitude do tempo." Esta é a vinda de Jesus; esta é a incorporação da existência 
humana por Deus, a  própria essência da redenção. Sem a intervenção direta de Deus, estaríamos 
condenados a morrer. Se Cristo não tivesse vindo, estaríamos sem esperança. Este é o significado da 
encarnação. "Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este 
fosse salvo por meio dele. (João 3:17 NVI). Este é o significado de "Emmanuel", Deus conosco. A 
profecia de Isaías 7:14 refere-se à essa vinda  de Deus para reunir-se conosco, essa vinda para salvar, 
essa vinda para revelar Deus para a humanidade.  
 No entanto, Jesus não tomou para si um título divino. Ao contrário, ele se refere a si mesmo 
como um de nós: o Filho do homem. Repetidas vezes Jesus usa esta imagem, que fala tão claramente 
da sua humanidade (Encarnação) e ainda também profeticamente (ver Daniel 7:13). "Pois o Filho do 
homem veio buscar e salvar o que estava perdido “(Lc 19:10 NVI), e por isso ele vai sofrer, até 
mesmo a morte, (ver Marcos 8:31). Esse é o significado da Sua vinda: "Pois nem mesmo o Filho do 
homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos". (Marcos 10:45 
NVI). Para recuperar, para receber de volta o que foi tirado de Deus por um inimigo, Satanás. 
 Por que Jesus veio? Algumas das muitas respostas: Para curar-nos do pecado. Para responder às 
acusações do Diabo. Para demonstrar a verdade e a justiça de Deus. Para cumprir sua promessa. Para 
demonstrar a validade da lei. Para nos mostrar como Deus realmente é. Para provar-se diante do 
Universo. Para desmascarar o mal e para revelar a malignidade do pecado.  
 Para usar as palavras de Tito 2:11, aqui é revelada a graça de Deus. Sem a vinda pessoal de Deus  
ao nosso pequeno mundo,  nós,  seres humanos, jamais teríamos a compreensão total da verdade 
acerca do caráter de Deus, em contraste com as mentiras ditas pelo diabo, e não teríamos 
testemunhado Sua disposição amorosa em nos salvar. O Filho  desceu dos céus, de Seu trono (João 
6:38, 8:23), mas se fez homem para estar aqui entre homens e "comer e beber" (Mateus 11:19). Aqui 
se revela a grandiosa  graça de Deus. 
 
Comentários de Ellen White 
 Cristo tornou-Se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos tornar um espírito com Ele. 
É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro — não somente como manifestação 
do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, Sua vida se tornou nossa. Os que veem a Cristo em 
Seu verdadeiro caráter, e O recebem no coração, têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo 
habita em nós; e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. {DTN 
268.6} 
   Nós temos somente uma fotografia perfeita de Deus, que é Jesus Cristo. {Comentário Bíblico 
Adventista – vol. 7 – pág. 906} 
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