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Guia de Estudo: A pessoa de Cristo: Jesus Cristo, o Homem 

A. O Jesus histórico 

Desde a primeira metade do século XIX, os teólogos da Escola de Tübingen, liderados por F. C. Baur 

(1798-1860), começaram a defender a tese de que Paulo não conhecia o ensino da comunidade cristã 

primitiva sobre a vida histórica de Jesus (Gl 1:12-17; cf. At 9:17-20) ou, na melhor das hipóteses, 

desprezava esse conhecimento (2Co 5:16). Essa teoria teve uma ampla aceitação entre os teólogos 

liberais até o início do século XX. 

Qual o conhecimento que Paulo tinha do Jesus histórico? Será que em 2Co 5:16 ele diz mesmo que 

desprezava o conhecimento da vida terrena de Jesus? 

1- Que detalhes da vida terrena de Jesus encontramos nos escritos de Paulo? 

a) Gl 3:16; Rm 1:3 � Representa a posteridade de Abraão e a descendência de Davi segundo a carne. 

b) Gl 4:4 � Nascido de mulher e nascido sob a lei. 

c) Rm 8:3 � Enviado por Deus em semelhança da carne do pecado. 

d) Rm 15:8 � Ministro da circuncisão (servo dos judeus). 

e) 2Co 3:18 � Refletiu a glória do Senhor como um espelho. 

f) 1Co 11:23s. � Traído na noite em que celebrou a ceia com os seus discípulos. 

g) 1Co 2:2; 15:3-8 � 
Foi crucificado; morreu pelos nossos pecados; foi sepultado; ressuscitou ao terceiro dia; 
foi visto por Cefas e depois pelos doze; foi visto uma vez por mais de quinhentos 
irmãos e por último foi visto por Paulo. 

2- Que sabia Paulo a respeito do caráter de Jesus? (Faça um resumo do que se pode concluir a partir de 

Rm 1:4; 5:19; 1Co 11:1; 13:4-7; 2Co 8:9; 10:1; Fp 2:8; 2Ts 3:5). 

Jesus em todo o tempo em que esteve na terra foi santo; obediente; digno de ser imitado; paciente; bondoso; não foi 

ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso;não foi grosseiro nem egoísta; não ficava irritado nem guardava mágoas; não 

ficava alegre quando alguém fazia alguma coisa errada, mas se alegrava quando alguém fazia o que era certo; nunca 

desistiu mas suportou tudo com fé, esperança e paciência. 

3- Qual o conhecimento que Paulo tinha do ensino de Jesus? (Veja 1Co 7:10-12,25; 11:24-26; 1Ts 

4:1s. – cf. 1Co 9:14; 1Tm 5:18 com Lc 10:7; Mt 10:10. Veja também as palavras de Paulo sobre um 

ensino específico de Jesus em At 20:35). 

� A mulher não deveria separar-se do marido, mas, caso isso acontecesse, ela deveria ficar sem casar ou então se 

reconciliar com o marido. Da mesma forma, o marido não deveria separar-se de sua mulher. 
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� A ceia do Senhor deveria ser celebrada em memória da morte de Jesus, tendo como elementos simbólicos o pão 

(simbolizando o corpo de Cristo partido por nós) e o vinho (simbolizando o sangue do Novo Testamento). E todas as 

vezes que a ceia era celebrada, era anunciada a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, até que Ele venha. 

� Através da vida de Jesus temos o modelo de como devemos andar e agradar a Deus. Isso não apenas hoje mas de 

maneira que continuemos a progredir cada vez mais. 

� Os que anunciam o Evangelho (em tempo integral), devem viver do Evangelho, pois digno é o obreiro do seu salário. 

� Na vida cristã melhor coisa e mais abençoada é dar do que receber. 

4- Por que será que Paulo nada diz sobre o nascimento virginal e os milagres de Jesus? 

O uso de citações sobre o nascimento virginal e os milagres de Jesus nunca se tornou necessário para o apóstolo Paulo. 

O ministério terreno de Jesus, suas doutrinas e obras poderosas, até mesmo seu caráter e personalidade, não eram uma 

parte necessária da mensagem paulina da redenção. Sendo assim, fica claro que o silêncio não significa ignorância. 

B. Jesus Cristo, o último Adão 

Um dos conceitos mais importantes dentro da cristologia de Paulo é a idéia de Jesus como “o último 

Adão”, em contrate com o “primeiro Adão”, que deu origem à humanidade em pecado. 

1- Quais são os contrastes entre Adão e Cristo, 

a) quanto à origem e natureza (1Co 15:45-49)? 

� Adão foi feito alma vivente e Cristo em espírito vivificante; 

� Adão foi constituído primeiro animal e depois espiritual e Cristo era primariamente espiritual; 

� Adão trazia a imagem do terreno e Jesus trouxe a imagem do celestial. 

b) Quanto às conseqüências de suas obras para a humanidade (Rm 5:11-21; 1Co 15:21s.,49; Ef 

2:6)? 

� Através de Adão o pecado entrou na humanidade e através de Cristo operou a obra de salvação; 

� Através de Adão a morte atingiu toda a humanidade e através de Cristo operou-se a ressurreição dos mortos. 

2- Jesus precisou se tornar um homem para poder ser o mediador entre nós e Deus Pai (1Tm 2:5). 

Quais os aspectos da humanidade de Jesus essenciais para a nossa redenção? (Veja Gl 4:4s.; Rm 4:25; 

5:10,18; 8:3; 1Co 15:17-23). 

� Nascido de mulher e nascido sob a lei; 

� Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa redenção; 

� Através da morte de Jesus fomos reconciliados com Deus e seremos salvos pela Sua vida. 


