
Lição 3. Quem é Jesus Cristo? (2T 2015 - O Evangelho de Lucas) 
 
Material bíblico: Lc 4:16-30, 6:5, Ef 1:3-5, Lc 9:18-27, 2Pe 1:16-18. 
 
Citações 

• Eu gosto de seu Cristo, eu não gosto de seus cristãos. Seus cristãos são o oposto de seu 
Cristo. Mahatma Gandhi 

• Cristo é uma pessoa única na história. Homem algum pode escrever a história da raça 
humana, sem mencionar, antes de tudo, e dar o primeiro lugar, ao professor de Nazaré 
sem-tostão. H.G. Wells 

• Não há comparação possível entre Jesus e quem quer que seja no resto do mundo. 
Napoleão Bonaparte 

• Quando visões religiosas de outros se interpõem entre nós e a experiência primária de 
ter Jesus como o Cristo, tornamo-nos semelhantes à agentes de viagens pouco 
convicentes, distribuindo folhetos de lugares que nunca visitamos. Brennan Manning 

• Conhecer a Deus sem conhecer a nossa própria miséria aponta para o orgulho. Conhecer 
a nossa própria miséria sem conhecer a Deus aponta para o desespero. Conhecer Jesus 
Cristo aponta para o equilíbrio, porque Ele nos mostra tanto Deus como nossa própria 
miséria. Blaise Pascal 

• Estou tentando impedir que alguém diga aqui a coisa mais tola que as pessoas 
costumam dizer sobre Ele: Estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor 
de ética, mas não aceito a sua pretensão de ser Deus. Essa é a única coisa que nós não 
devemos dizer. Um homem que fosse apenas homem e dissesse o tipo de coisas que 
Jesus disse não seria um grande professor. Ou seria um lunático - no mesmo nível 
daquele que se diz um ovo cozido ou seria o Diabo do Inferno. Você deve fazer a sua 
escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou é um maluco ou algo pior. Você 
pode considera-lo um idiota, pode cuspir nele e até matá-lo como a um demônio. 
Alternativamente, você pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não lhe 
é permitido vir com algum disparate sobre Ele ser um grande mestre humano . Ele não 
nos deixou essa opção aberta. C.S. Lewis 

 
Questões 
 Por que a nossa resposta à pergunta “quem é Jesus Cristo” é  tão importante? Como 
explicamos isso para as outras pessoas que tem preconceito? De que forma nossa resposta afeta 
nossa percepção de Jesus e de sua missão? O aprendemos com os contemporâneos de Jesus? 
Por que Jesus não tornou mais clara sua divindade? Por que tantas pessoas duvidam dela? 
 
Resumo Bíblico 
 Em Lucas 9:18 (NVI) Jesus fez a pergunta: "Quem as multidões dizem que eu sou?" E, 
no versículo 20: "E vocês, o que dizem? ", perguntou. "Quem vocês dizem que eu sou? " As 
respostas variaram desde João Batista, Elias, até um dos profetas. Pedro é o único a dizer que 
Jesus é o Messias prometido por Deus. O livro de Lucas 4: 16-30 nos fala de Jesus na sinagoga 
de Nazaré, e de Sua leitura do livro de Isaías. A  declaração em Lucas 4:21(NVI) de que "Hoje 
se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir" provocou a atenção, mas quando Ele 
apontou para a rejeição dos profetas do passado, os ouvintes ficaram furiosos e tentaram matá-
lo. Em Lucas 6:5, Ele diz a seus ouvintes que o Filho do Homem é Senhor do Sábado. "Bendito 
seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do 



mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, 
conforme o bom propósito da sua vontade, Efésios 1:3-5(NVI) Em 2 Pe1:16-18, Pedro explica 
que ele e os outros discípulos foram testemunhas oculares da majestade de Jesus, e também 
ouviram a voz falar diretamente do céu, quando estavam com Ele no monte santo. 
 
Comentário 
 Desde o Seu nascimento os homens falam sobre Jesus ... Por que há tanta discussão? 
Jesus não poderia ter tornado tudo mais claro? E se sim, como? 
 A verdadeira questão é como você faz a sua cabeça. Será que é porque o conceito é 
atraente? Será que é porque foi assim que você foi ensinado? É por causa de  suas emoções? 
Como você dá sua própria resposta para a pergunta, "quem foi Jesus?" 
 Jesus em pessoa incitou respostas para esta pergunta. As respostas variaram desde João 
Batista ressuscitado, até o Profeta (de Deuteronômio) ou "simplesmente" um profeta. Mas a 
resposta de Pedro é a que reúne revelação e demonstração - Pedro viu, e está convencido. Sua 
crença é baseada em evidências e isso é tão verdadeiro naquela época, como o é hoje. 
 Depois, há a experiência da “dúvida” de Tomé. Mas, mesmo neste episódio, Jesus não 
fez qualquer apelo à "irracionalidade" ou à “fé cega”. Ele simplesmente convida Tomé a 
examinar as provas. E também, o comentário de Jesus não deve ser entendido como uma 
sugestão para abdicar do exame, e sim como a ratificação da  confiança que devemos ainda que 
estivermos longe das evidências originais no espaço e no tempo. O que Deus quer é de nós é o 
pensamento claro e a análise lógica. Não é a mesma coisa chamarmos sabedoria e 
conhecimento, a partir de uma perspectiva humanista. Deus não é anti-razão, muito embora 
nem sempre possamos entender. É simplesmente uma questão de capacidade, e não de 
metodologias diferentes. 
 No entanto, a partir da perspectiva de hoje, tudo depende do peso que damos às 
evidências. "Quem foi Jesus?" continua a ser uma questão de convicção, depois de termos 
revisado os dados. Da mesma forma que Deus não exige a aceitação de sua existência, Jesus 
não exige a aceitação de sua divindade. Ele simplesmente demonstra, e através do testemunho 
de amigos e inimigos, ele nos deixa ter nossa decisão. 
 
Comentários de Ellen White 
  Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele 
era a Palavra de Deus — o pensamento de Deus tornado audível. Em Sua oração pelos 
discípulos, diz: “Eu lhes fiz conhecer o Teu nome” — misericordioso e piedoso, tardio em iras 
e grande em beneficência e verdade — “para que o amor com que Me tens amado esteja neles, 
e Eu neles esteja”. João 17:23. Mas não somente a Seus filhos nascidos na Terra era feita essa 
revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do Universo. O maravilhoso desígnio de 
graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que “os anjos desejam bem 
atentar”, e será seu estudo através dos séculos sem fim. {O Desejado – pg 9} 
 Quem é Cristo? É o Unigênito do Deus vivo. Ele é para o Pai como uma palavra que 
exprime o pensamento — como um pensamento tornado audível. Cristo é a palavra de Deus. 
Cristo disse a Filipe: “Quem Me vê a Mim vê o Pai.” João 14:9. Suas palavras eram o eco das 
palavras de Deus. Cristo era a semelhança de Deus, o resplendor de Sua glória, a expressa 
imagem da Sua pessoa. {Filhos e filhas de Deus pág. 21}  
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