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24/10/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: João 10. 7-10 

PALAVRAS CHAVE: Deus, reforma, Cristo, somente. 

OBJETIVO: Compreender a doutrina bíblica: somente Cristo. 

 

Para entender a lição 

Jesus respondeu: — Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 

mim. 

João 14.6 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________________ 

Jesus Cristo é descrito no Novo Testamento como a Segunda Pessoa da Trindade.  É o Deus 

filho, sendo inteiramente divino e inteiramente humano. “O Deus cristão é um Deus único, 

sendo um só ser, subsistindo em três pessoas, eternamente 

distintas, sendo estas três iguais: o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo.” Jesus Cristo, que é eternamente a 2a pessoa da 

Trindade e compartilha de todos os atributos divinos, tornou-

se plenamente humano.  Ao entrar no mundo como ser 

humano, Jesus assumiu características humanas ainda que 

escolhesse voluntariamente exercer seus poderes divinos 

apenas de modo intermitente a fim de cumprir sua missão 

redentora. O Credo de Nicéia (325 d.C.) diz: Cremos em um 

só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis.  E em um só  

Senhor Jesus Cristo,  o  unigénito  Filho  de Deus,  gerado  pelo  Pai antes de todos os séculos,  

Luz da Luz,  verdadeiro  Deus de verdadeiro  Deus,  gerado,  não  criado,  de uma só  

substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas; o qual, por nós homens e por 

nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo  Espírito  Santo  e da Virgem Maria,  e 

tornou-se homem,  e foi crucificado  por nós sob  Pôncio Pilatos,  e padeceu  e foi sepultado  

e ressuscitou  ao  terceiro  dia,  conforme as Escrituras,  e subiu  aos céus e assentou-se à 

direita do Pai,  e de novo  há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos,  e o  seu  

reino  não  terá fim.  E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, 

que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos 

profetas. E na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para 
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remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. 

Amém. 

 

I. A DIVINDADE DE CRISTO_______________________________________________________________ 

A divindade de Cristo é demonstrada em Colossenses 1.15, 16 e 19. Além disso Wayne 

Grudem diz: Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e 

assim o será para sempre. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza 

humana. Além disso temos demais provas sobre Sua divindade:  

• A palavra Deus (Theos) é atribuída a Cristo (Jo 1.1; 1.18; Rm 9.5; Tt 2.13; Hb 1.8; 2Pe 

1.1);  

• A palavra Senhor (kyrios) é atribuída a Cristo (Mt 13.27; 21.30; 27.63; Jo 4.11; Mt 6.24; 

21.40; Lc 2.11);  

• Cristo, o Filho, recebe honra e adoração devidas somente a Deus (Jo 9.38);  

• Os Atributos divinos estão presentes em Cristo [Onipotência (Ml 8.26-27); Onipresença 

(Ml 28.20); Onisciência (Mc 2.8); Imortalidade (Jo 2.19)].  

 

Tal divindade comprovada é importante. Somente alguém que fosse Deus infinito 

poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que cressem nele — 

nenhuma criatura finita seria capaz de arcar a pena do pecado. A salvação vem apenas 

do próprio Senhor, conforme o AT. Toda a mensagem das Escrituras é clara em dizer que 

nenhum ser humano, nenhuma criatura, jamais poderia salvar o homem. Só Deus pode 

salvar. Só alguém que é verdadeira e plenamente Deus pode ser o mediador entre Deus e 

homem (1Tm 2.5), tanto para nos levar de volta a Deus como também para revelar Deus 

de maneira mais completa a nós (Jo 14.9). Somente o sacrifício de alguém que era 

realmente divino poderia ter valor eterno e infinito. Um sacrifício de um mero ser humano e 

de um pecador não poderia perdoar pecado algum. 

 

II. A NATUREZA HUMANA DE CRISTO_______________________________________________________ 

As Escrituras sagradas fazem declaração sobre o Messias como:  

• Seu nascimento virginal (Mt 1.18-20; Lc 1.35; G1 4.4-5);  

• Jesus possuir um corpo humano (Mt 4.2; Lc 23.46; Lc 24.42; Jo 4.6; Jo 20.17,20,27); 

• Jesus possuía uma mente humana (Mc 13.32; Lc 2.52; Hb 5.8);  

• Jesus possuía impecabilidade (Lc 2.40; Jo 8.46; At 2.27; At 7.52; 2Co 5.21; Hb 4.15); 

• Jesus possuía alma e emoções humanas (Mt 26.38; Jo 12.27; Jo 13.21; Hb 5.7; Tg 1.13);  

• As pessoas viam Jesus como humano (Mt 4.23-25; Mt 13.53-58; Mc 6.3; Jo 7.5).  

Tal humanidade de Cristo possui importância, pois nele há obediência representativa 

(sacrifício substitutivo, ser o único mediador entre Deus e os homens, cumprir o propósito do 
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domínio humano na criação, ser exemplo e padrão de vida) Se Cristo Não fosse 

plenamente humano, seu sofrimento na cruz teria sido um teatro. Ele sofreu como um de 

nós! (1Pe 4.1). Jesus permanecerá humano para sempre (Jo 20.25-27; At 1.11; Ap 1.13). 

 

III. O MISTÉRIO DAS DUAS NATUREZAS_____________________________________________________ 

 

A. Compreensão teológica  

1. Jesus é Deus em forma humana. Ele é ao mesmo tempo 100% divino e 100% humano.  

2. A divindade de jesus não exclui sua Humanidade. Não podemos separar as duas 

naturezas de cristo.  

“Permanecendo o que era, tornou-se o que não era”. Em outras palavras, enquanto Jesus 

“permanecia” o que era (ou seja, plenamente divino), ele também se tornou o que não 

fora antes (ou seja, também plenamente humano). Jesus não deixou nada de sua 

divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe 

pertencia. (Wayne Grudem) 

B. A obra de Cristo e as duas naturezas  

Da natureza divina para a natureza humana. Ainda que a natureza humana de Jesus não 

tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa 

única de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve: Dignidade para ser Cultuada, 

Capacidade de não Pecar. Da natureza Humana para a Natureza Divina. A natureza 

humana de Jesus lhe deu: Capacidade de experimentar sofrimento e morte e capacidade 

de ser nosso sacrifício substitutivo. 

IV. A CENTRALIDADE DE CRISTO___________________________________________________________ 

A Bíblia diz: “Há um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus, o 

qual se entregou a si mesmo como resgate por todos” (1Timóteo 2.5-6). Podemos dizer que 

Jesus é a única porta de acesso a Deus. A centralidade de Cristo nas Escrituras foi 

firmemente defendida pelos reformadores. As 67 teses de Ulrico Zuínglio (escritas em 1523), 

aliás, enfatizam essa realidade de modo mais contundente que as de Lutero. 

Dentre as afirmações de Zuínglio, destacamos as que seguem: A essência do 

Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida 

a nós a vontade de seu Pai celestial e nos redimiu, por meio de Sua inocência, da morte 

eterna e nos reconciliou com Deus (Tese #2). Cristo é o único Mediador entre Deus e nós 

(Tese #19). Somente Deus perdoa pecados unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso 

Senhor (Tese #50). 
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V. UMA ANÁLISE EM JOÃO 10.7-10 SOBRE O SOLUS CHRISTUS _______________________________ 

Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta 

das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as ovelhas 

não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e 

sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim 

para que tenham vida e a tenham em abundância. A porta é um objeto muito importante 

do nosso dia-a-dia. É ela é uma via de acesso que nos permite entrar e sair dos mais diversos 

lugares. Sem ela, nossas vidas seriam muito dificultosas e limitadas. A palavra “porta” 

também pode ser usada com um sentido metafórico, por exemplo, quando dizemos que 

“uma porta se abriu para mim”. Nesse contexto, porta tem como significado 

“oportunidade”. No texto que lemos, Jesus afirma, metaforicamente, ser uma porta (João 

10.9). Vamos refletir um pouco sobre qual é o significado dessa afirmação para as nossas 

vidas.  

1. Eu sou a porta - Ao afirmar ser uma porta, Jesus estava dizendo duas verdades: Ele 

é acesso e segurança. Ele é uma via de acesso e uma oportunidade para as pessoas. O 

ser humano caído caminha por um mundo fechado. São poucas as oportunidades para 

uma vida feliz. Dessas poucas, a maioria é efêmera e ilusória. Diante disso, Jesus diz: “Eu sou 

a porta”. Nele encontrasse a possibilidade de uma vida plena. No texto que lemos, está 

escrito: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10.10). Contudo, 

Ele também estava se comparando com os pastores daquela época que dormiam na 

porta do curral e se colocavam como proteção entre as ovelhas e os lobos ou ladrões. 

Quando afirma ser a porta, está ensinando que possui direitos sobre o rebanho e que 

somente com Ele as ovelhas estão em segurança. Ele veio para dar a vida pelas ovelhas 

(João 10.10,11,15,17) e guardá-las de todo o mal (João 10:28).  

2. Se alguém entrar por mim, será salvo - Reconhecer que Jesus é a porta não é 

suficiente. É necessário entrar por ele. Ele afirma: “Se alguém entrar por mim será salvo”. Há 

uma condição. Para gozar de seus benefícios é imprescindível passar por ele. Nesse sentido, 

estar perto também não é suficiente. Aquele que está a 5 cm da porta está em uma 

situação igual à daquele que se encontra 5 km: não entrou por ela. Reconhecer que Jesus 

é o salvador e ter simpatia por ele não é satisfatório. A condição é se comprometer em fé 

com ele. Isso trará a salvação, a qual não se limita ao perdão dos pecados e ao livramento 

da morte, mas significa também uma vida abundante no tempo que se chama “hoje”. Não 

há outra via de acesso. Ele é a oportunidade. Em Mateus 11.28, Jesus disse: “Vinde a mim, 

todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. Quando nos virmos 

fechados e cercados pelas tribulações e problemas que a vida nos traz, haverá uma porta 
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de saída com uma placa luminosa com o escrito “vinde”. Haverá um convite sendo feito a 

todos, anunciando que ele é uma oportunidade de alívio e restauração. Só os que 

responderem “sim” serão agraciados.  

3. Entrará, e sairá, e achará pastagem - No texto que lemos, Jesus está comparando 

o seu relacionamento com os discípulos ao contexto do relacionamento de um pastor com 

suas ovelhas. No versículo 7, ele afirma ser a porta das ovelhas. Para entrar, então, no curral 

de Jesus, é necessário passar por ele. Esse curral de ovelhas é a igreja. A igreja é a reunião 

das ovelhas de Jesus. Tendo isso em vista, o texto bíblico fala sobre entrar e sair (“entrará e 

sairá”). Se, ao entrarmos, encontramos uma placa sobre a porta com o escrito “vinde”, 

estando dentro, ao olharmos novamente para a porta, veremos uma outra placa com o 

escrito “ide”. Em Mateus 28.19, Jesus disse: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. Vinde e ide. Aquele 

que experimenta os benefícios de se passar pela porta deve sair por ela e proclamá-la a 

outros que ainda não tiveram essa oportunidade. Entrará e sairá. O texto, entretanto, não 

se encerra nesse ponto: “E achará pastagem”. A provisão do pastor nunca cessará para 

aquele que entrou pela porta. Onde quer que ele esteja, haverá pastagem para alimento 

e descanso. Seja no curral da igreja ou no campo aberto. 

CONCLUSÃO___________________________________________________________________________ 

Concluímos com o Credo de Calcedônia: “Fiéis aos santos Pais, todos nós, 

perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso 

Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, e perfeito quanto à humanidade; 

Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de 

corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo 

a humanidade; Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado; Gerado segundo a 

divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, 

por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, mãe de Deus; Um e só mesmo 

Cristo, Filho, Senhor, 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 separado nem dividido 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 santos Pais nos transmitiu”. 

 

 



 
 
 

 

 

24 de outubro de 2021 Página 6 

APLICAÇÃO____________________________________________________________________________ 

Somente Cristo pode nos salvar, somente Cristo pode nos justificar. Com a verdade 

que somente Cristo é capaz de transformar nossa vida, como tal verdade muda sua visão 

sobre Cristo? Como seu relacionamento com Ele mudará? 
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