A Bíblia afirma que Jesus é Deus
Há pessoas (inclusive grupos religiosos) que entendem que Jesus foi apenas
um grande homem, um mestre maravilhoso e um grande profeta. Mas a
Bíblia nos ensina que Jesus é Deus.
Transcrevo abaixo vários trechos da Bíblia que afirmam a divindade de
Jesus Cristo.

1. Evangelho de João
Capítulo 1
1 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra
era Deus.
[...]
14 E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória,
glória que recebe do seu Pai como filho único, cheio de graça e de verdade.
[...]
18 Ninguém jamais viu a Deus; o Filho único, que é Deus e está na
intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer.
Capítulo 8
23 Jesus continuou a falar: “Vós sois daqui de baixo; eu sou do alto. Vós
sois deste mundo; eu não sou deste mundo.
24 Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não
acreditais que ‘Eu sou’, morrereis nos vossos pecados”.
[...]
28 Por isso, Jesus continuou: “Quando tiverdes elevado o Filho do Homem,
então sabereis que ‘Eu sou’, e que nada faço por mim mesmo, mas falo
apenas aquilo que o Pai me ensinou.
[...]
56 Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou”.
57 Os judeus disseram-lhe então: “Ainda não tens cinquenta anos, e viste
Abraão?!”
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58 Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade, vos digo: antes que Abraão
existisse, Eu sou”.
59 Então, pegaram pedras para o apedrejar; mas Jesus escondeu-se e saiu
do templo.
Para entender o significado da expressão "Eu sou", usada por Jesus, leia
Êxodo 3, 14:
13 Moisés disse a Deus: “Mas, se eu for aos israelitas e lhes disser: ‘O Deus
de vossos pais enviou-me a vós’, e eles me perguntarem: ‘Qual é o seu
nome?’, que devo responder?”
14 Deus disse a Moisés: “Eu sou aquele que sou”. E acrescentou: “Assim
responderás aos israelitas: ‘Eu sou’ envia-me a vós”.

No Livro de Êxodo (capítulo 3, versículo 14), Deus revelou a Moisés o seu
Nome misterioso: "Eu Sou Aquele que Sou (YHWH)". No capítulo 8 do
Evangelho de João, Jesus revela que também ele leva o Nome divino: "Eu
sou".
Capítulo 10
Jesus disse aos judeus:
30 Eu e o Pai somos um”.
31 De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus.
32 E ele lhes disse: “Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por
qual delas me quereis apedrejar?”
33 Os judeus responderam: “Não queremos te apedrejar por causa de uma
obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem,
pretendes ser Deus”!
Capítulo 12
44 Jesus exclamou: “Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas
naquele que me enviou.
45 Quem me vê, vê aquele que me enviou.
46 Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não
permaneça nas trevas.
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Capítulo 14
8 Filipe disse: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta”.
9 Jesus respondeu: “Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me
conheces? Quem me viu, tem visto o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos
o Pai’?
10 Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras
que eu vos digo, não as digo por mim mesmo; é o Pai que, permanecendo
em mim, realiza as suas obras.
11 Crede-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por
causa destas obras.
Capítulo 20
27 Jesus disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos.
Estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê!”
28 Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!”
29 Jesus lhe disse: “Creste porque me viste? Bem-aventurados os que não
viram, e creram!”

2. Segunda Carta de Pedro
Capítulo 1
1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco
receberam a mesma fé, na justiça que vem do nosso Deus e Salvador Jesus
Cristo.

3. Carta a Tito
Capítulo 2
11 Pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade.
12 Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver
neste mundo com ponderação, justiça e piedade,
13 aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso
grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
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4. Carta aos Hebreus
Capítulo 1
5 De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: “Tu és o meu Filho, eu
hoje te gerei”? Ou ainda: “Eu serei para ele um Pai e ele será para mim um
filho”?
6 E novamente, ao introduzir o Primogênito no mundo, Deus diz: “Todos os
anjos devem adorá-lo”.
7 E a respeito dos anjos, diz ainda: “Ele torna seus anjos como ventos, e
seus ministros, como chamas de fogo”.
8 Mas a respeito do Filho, ele diz: “O teu trono, ó Deus, permanece
eternamente e o cetro da retidão é o cetro do teu reino.

5. Primeira Carta de João
Capítulo 5
20 Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência, para
conhecermos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos no Verdadeiro,
quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a
Vida eterna.

6. Carta aos Colossenses
Capítulo 2
8 Que

ninguém vos faça prisioneiros de

teorias e conversas sem

fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do
cosmo, e não segundo Cristo.
9 Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.

7. Carta aos Romanos
Capítulo 9
4 Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção como filhos, a glória, as
alianças, as leis, o culto, as promessas
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5 e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo,
que está acima de tudo, Deus bendito para sempre! Amém!

8. Carta aos Filipenses
Capítulo 2
3 Nada façais por ambição ou vanglória, mas, com humildade, cada um
considere os outros como superiores a si
4 e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros.
5 Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus.
6 Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus,
7 mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se
semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano,
8 humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte – e morte de cruz!

9. Atos dos Apóstolos
Capítulo 20
28 Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos estabeleceu como guardiães, como pastores da Igreja de Deus que ele
adquiriu com o seu sangue.
Diante dos textos bíblicos acima expostos, conclui-se que Jesus Cristo se fez
verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é
verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Jesus é a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade e é Deus com o Pai e o
Espírito Santo.
Há um só Deus em três Pessoas: Pai e Filho e Espírito Santo. As três
Pessoas divinas são um só Deus porque cada uma delas é idêntica à
plenitude da única e indivisível natureza divina. Elas são realmente distintas
entre si pelas relações que as põem em referência umas com as outras: o
Pai gera o Filho, o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e
do Filho.
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O mistério central da fé cristã é o mistério da Santíssima Trindade. Os
cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (Mateus
28, 19).
Fiquem com Deus! Que Ele continue nos abençoando!
Hugo Goes
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