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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
2. INTRODUÇÃO.
O mundo religioso tem apresentado uma multiplicidade de caminhos para o homem ir ao céu,
ou até mesmo negando a existência do céu. Isso é uma das obras do adversário, para enganar os
humanos. Dizemos que é uma mentira pois a bíblia fala que o céu existe e que JESUS É O ÚNICO
CAMINHO PARA IRMOS AO CÉU.
Apesar de Jesus ser o único meio de salvação muitos ensinos religioso dizem o contrário.
Apresentam ensinos os quais contradizem a bíblia. Assim, surgem ensinos direcionados para o
presente século, deixando de ensinar sobre o céu. A terra atual seria o paraíso para o homem. Não
acreditam em Jesus quando disse que:
 ”MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO”1;
 “ONDE EU ESTIVER, TAMBÉM ELES ESTEJAM COMIGO”.2
 “TEMOS DE DEUS UM EDIFÍCIO, UMA CASA ETERNA, NOS CÉUS”.3

A Palavra diz que estaremos juntos com Jesus no reino Dele, um reino não deste mundo.
Todavia, muitos por desacreditarem no reino celestial, fazem de Jesus um mentiroso ao apresentarem
um paraíso terreno, e isso, sem fundamento bíblico válido. O ensino de um paraíso na terra é um
entendimento CONTRÁRIO AO QUE JESUS ENSINOU.
Por outro lado, se a pessoa crê, no reino espiritual, ai o arqui-inimigo apresenta um caminho
diferente, uma solução salvadora mentirosa. Nesse caso, o adversário inventa outras mentiras e
fornece outros salvadores. Dessa forma o indivíduo permanece preso, nesta terra e no juízo que ela
carrega, sem andar para o prometido paraíso celestial.
O adversário age de modo a negar completamente o reino espiritual, deixando o homem
despreocupado com isso. Quando alguém crê no reino espiritual, nesse caso, é apresentada uma
mentirosa solução para o homem ir para o céu.

1

JOÃO 18:36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os
meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui.
JOÃO 17:24 Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para
que vejam a minha glória que me deste; porque tu me amaste antes da fundação do mundo
3
II CORÍNTIOS 5:1 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um
2

edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
A solução, ofertada por Deus, para irmos ao céu é JESUS. Não temos como amar e
aceitar/receber aquilo/aquele que não conhecemos. Por causa disso, é imprescindível conhecer o Senhor
da vida, independentemente da forma que Ele é apresentado.
Se uma pessoa não sabe quem é Jesus, e como encontra-lo, na bíblia, e fora dela, esse indivíduo
já está vencido pelo adversário. Se não mudar essa condição, não terá a salvação eterna.
Mesmo no meio dos que se dizem cristãos é vista uma assombrosa confusão quanto à pessoa de
Jesus, e seu ministério. Muitos nem sabem onde encontra informação para tira suas dúvidas sobre O
PROJETO DE DEUS PARA O HOMEM, chamado JESUS CRISTO O SALVADOR. 4
O desconhecimento da vontade de Deus não é novidade. O Senhor certa vez disse que seu povo
errava por falta de conhecimento. Por isso devemos clamar continuamente para o Senhor nos revelar
a sua vontade.5
Vejamos algumas referências sobre a nossa falta de conhecimento:
 ISAÍAS 1:3 O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono; mas
Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
 SALMO 95:10 Quarenta anos estive desgostado com esta geração, e disse: É um povo que
erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos.
 MATEUS 22:29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as
Escrituras, nem o poder de Deus.

Apenas a título de curiosidade, SEGUNDO ESTUDIOSOS: ו
ע שי/ י עּוׁשייé Yehoshua/yeshua/
Traduzida em portugues para JOSUÉ e para JESUS. Yehoshua – quer dizer “o 'Eterno salva”.
4

O nome de Jesus em hebraico é “YESHUA”, Essa palavra significa salvação/SALVADOR. “YESHUA”, na maioria das vezes
é a mesma palavra usada tanto no velho como no novo testamento, para indicar salvação. Todavia, no velho testamento é traduzida,
quase sempre, para “SALVAÇÃO”. Enquanto, no novo testamento ela é traduzida para “JESUS”. Com isso, principalmente na língua
portuguesa, fica escondido o fato da palavra de Deus está falando da pessoa de Jesus, ou da pessoa que Deus proveu para “salvar” a
humanidade.
Alguns dizem que o nome de Jesus não aparece no velho testamento. Esquecem que nem no novo testamento deveria aparecer a
palavra “JESUS”, tendo em vista que em hebraico não existe (o som/o fonema/a letra), “J” (jota).
Os tradutores não deveriam ter traduzido o nome próprio do Senhor no novo testamento como “Jesus”. Igualmente no velho
testamento eles deveriam ter alcançado que “YESHUA”, muitas vezes, não se tratava de um substantivo comum, mas de uma pessoa
chamada “YESHUA”. Se o nome do salvador tivesse sido mantido sem tradução não haveria as contendas que hoje vemos sobre o
NOME DE JESUS. Mais fácil seria entender que ‘YESHUA’, na maioria das vezes, é o salvador, ou a salvação, que Deus enviou ao
mundo.

5

PARA MAIS DETALHES LEIA O ESTUDO : A revelação - a biblia alem da letra por ela mesma
- as maneiras do falar de Deus.
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Pois bem, o lugar onde se obtém informação sobre Jesus, (“yeshua”), é a bíblia. Ela “testifica”,
“testemunha”, “fala” Dele. A fonte do conhecimento espiritual sobre Jesus, e seu reino, é a palavra de
Deus.
A palavra de Deus tem nome: JESUS, ou melhor, “YESHUA”.
Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Poucos sabem disso. Quando sabem disso é comum
tropeçarem em outras informações bíblicas, igualmente, imprescindíveis para obter e manter vida
eterna. Estudando as sagradas escrituras nós podemos obter o conhecimento dos segredos de Deus a
respeito de Jesus e de seu reino.

Vejamos algumas referências sobre a busca para superar a nossa falta de
conhecimento:
 ECLESIASTES 7:27 ... Conferindo uma coisa com a outra para achar a
causa.
 ECLESIASTES 12: 9 ... Meditando, e estudando, e pondo em ordem muitos
provérbios.

 SALMOS 111:2 Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por
todos os que nelas se comprazem.
 I CORÍNTIOS 2:13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
espirituais.


I TIMÓTEO 4:11-16 Manda estas coisas e ensina-as. 12 Ninguém despreze a tua mocidade, mas
sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 13 até que eu vá,

aplica-te à leitura,6 à exortação, e ao ensino. 14 Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi
dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 15 Ocupa-te destas coisas,
dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. 16 Tem
cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti
mesmo como aos que te ouvem.

6

A leitura a qual Paulo mandou Timóteo se aplicar em ler é uma leitura por tópico, por assunto. Uma
leitura nestes moldes é a que nos levará além do que está escrito. Uma leitura com aplicação, com
determinação é a que nos dará o conhecimento induvidoso do conteúdo profético das passagens da bíblia.
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Como no passado o Senhor deu semelhante ordem a Josué descrita, 7 em JOSUÉ 1:8,
dizemos que: Esta imposição, de busca, estudo e meditação na palavra, se aplica
a todos os servos, passados, presentes e futuros.



DANIEL 10:12,14 Então me disse: Não temas, Daniel; porque desde o primeiro dia em que

aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são
ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. 14 Agora vim, para fazer-te
entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias; pois a visão se refere a dias ainda
distantes.


II PEDRO 3:17 Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos

antes crescei na
graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; 18

Ilustrando a necessidade de entender a palavra do Senhor citaremos um sonho de 01 de JULHO
de 1998. Nele o Senhor mostrou a necessidade de todos nós conhecermos melhor o Senhor Jesus, nas
sagradas escrituras.
Vejamos o sonho:

Um servo sonhou que tivera um sonho, no qual era ensinado aos
irmãos como ler a bíblia.
Eram ensinadas coisas práticas e mínimas, como a importância,
e o uso do índice e, da chave bíblica.
No sonho, foi feita uma experiência de busca de informação na
bíblia. Era para procurarmos dados sobre um “varão israelita”.
O resultado foi:

Grande parte dos irmãos não conseguiu encontrar onde
estava escrito estas informações.

7

JOSUÉ 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado
de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem
sucedido.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.

Foi, então, perguntado:

Como estar preparado para a vinda daquele “Varão”, quando
sequer sabíamos onde estava escrito a respeito Dele, na bíblia?
A disposição do Senhor para se revelar a seus servos não é nova. Tão pouco é recente o
desconhecimento da pessoa do Senhor, e de Deus. Vemos isso, no novo testamento, no velho, e,
também, hoje no dia-a-dia e através de dons espirituais.
A seguir citaremos um exemplo das confusões sobe a pessoa de Jesus apresentada na bíblia,
ilustrativa do desconhecimento da pessoa de Jesus.
3. CRIATURAS AS QUAIS NÃO DEVEM SER CONFUNDIDAS COM JESUS.
3.1 O ARCAJO MIGUEL NÃO É JESUS.
Há quem diga que o querubim Miguel é o Senhor JESUS.
A verdade é: “O arcanjo Miguel NÃO é o Senhor JESUS, nem nunca foi”.
Veremos isso POR PARTES para facilitar entender a bíblia.

A seguir dois dos versículos que geraram o erro de discernimento quanto ao
arcanjo Miguel ser Jesus é:

 DANIEL 10:13 Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis que
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da
Pérsia.
Um dos motivos dessas confusões é por que a palavra fala que o Senhor (Jesus),
“descerá

com voz de arcanjo”. Como Miguel é um arcanjo que luta pelo povo de

Deus, o arcanjo passou a ser confundido com Jesus.8

8

COMPARAÇÃO DAS VOZES POR SEMELHANÇA. NÃO QUER DIZER JESUS É UM ARCANJO, MAS QUE
ELE FALA PODEROSAMENTE, TAL QUAL FALA UM ARCANJO.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
REFERÊNCIA dizendo que o Senhor descerá com voz de arcanjo :


I TESSALONICENSES 4:16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro.

Nesse verso, a palavra está comparando a forma poderosa, majestosa, do falar de Jesus 9 à
semelhança da voz de um arcanjo. NÃO ESTÁ DIZENDO QUE JESUS É UM ARCANJO.
O versículo, acima, está dizendo que o SENHOR DESCERÁ com três coisas, a saber: alarido,
voz de arcanjo e trombeta de Deus.
Se seguíssemos a lógica racional o qual diz que JESUS É UM ARCANJO, poderíamos,
usando o mesmo raciocínio e o mesmo versículo para dizer, equivocadamente, que JESUS É
UM ALARIDO, ou, igualmente, dizer que JESUS É UMA TROMBETA. Isso, por que o
versículo em apreço diz que o Senhor descerá com VOZ DE ARCANJO, ALARIDO e
TROMBETA.

Dito isso, afirmamos que, no mínimo, é um erro de discernimento da palavra de Deus
achar que Jesus é um arcanjo, e no máximo é UMA MENTIRA DO ADVERSÁRIO, achar que
Jesus é um ser criado, apenas, por que em algum momento Ele falará semelhante a um arcanjo.

O que está sendo camuflado, com uso indevido do versículo anterior, é o fato de Jesus ser
um com DEUS. Ao se dizer que Jesus é um arcanjo acaba-se por transforma-lo numa criatura

9

A VOZ DO SENHOR É PODEROSA E CHEIA DE MAJESTADE.


SALMOS 29:4 A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade.



SALMOS 29:5,7,8 A voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR quebra os cedros do Líbano. 7 A voz do
SENHOR separa as labaredas do fogo. 8 A voz do SENHOR faz tremer o deserto; o SENHOR faz tremer o deserto
de Cades. 9 A voz do SENHOR faz parir as cervas, e descobre as brenhas; e no seu templo cada um fala

da sua glória.



ISAÍAS 30:31 Porque com a voz do SENHOR será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
de Deus. Com isso Jesus deixa de ser o Deus Filho eterno e criador de todas as coisas. Pois, se
Jesus fosse um arcanjo, um querubim, um ser criado não seria “UM COM DEUS”, não seria
Deus, mas uma criatura feita por Deus.

Pois bem, voltemos ao versículo supracitado e à questão
de Jesus ser ou não um arcanjo...
Caso Jesus fosse um arcanjo, apenas, por que está escrito que Ele falará como voz de
arcanjo, nós teríamos de dizer que Jesus é “AS MUITAS AGUAS”, ou, teríamos de chama-lo
de “UM GRANDE TROVÃO”. Isso por que, na bíblia está escrito que a voz do Senhor é
como a voz de muitas águas, e também, como voz de um grande trovão. Se dessa forma
pensássemos seria mais uma falha de discernimento da bíblia.

Referências sobre a voz poderosa do Senhor, logo abaixo:
 APOCALIPSE 14:1 E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, ... 2 .E
ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande
trovão...

 EZEQUIEL 43:2 E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e a
sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua
glória.
Além do Senhor, e dos arcanjos, outras vozes no reino espiritual falam poderosamente.

Referência sobre outras vozes poderosas, no reino espiritual:
 APOCALIPSE 19:5-7 E saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos
os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. 6 E ouvi como que a voz
de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de
grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 7
Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou.
8
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OUTRA QUESTÃO que nos impede de crer que Jesus seja o querubim Miguel é o fato do
Senhor Jesus ser o criador de todos os seres criados, NO CÉU10 E NA TERRA.
Segundo a bíblia TODO ser criado no céu, e na terra, foi obra de Jesus. Portanto, O SENHOR
JESUS CRIOU os ARCANJOS, os ANJOS, os QUERUBINS, os SERAFINS, etc. Por isso, voltamos
a dizer que é um erro achar que Jesus é um arcanjo, por que ele é o criador dos seres celestiais
e não um dos seres criados dentre os quais está MIGUEL.

Não há referência bíblica dizendo que Miguel tenha criado coisa alguma, ou que
ele seja Jesus.
Miguel, apenas, aparece executando ordens do Senhor. Especialmente na área de
DEFESA. Quanto a Jesus a bíblia diz que tudo é obra das mãos do Senhor.11
Referências mostrando que todos os seres terrenos e celestiais foram
feitos por Jesus:
 ATOS 4:24 Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor,
tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar e tudo o que neles há.

 COLOSSENSES 1:13-16 13 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor; ...16 Porque nele foram
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam
potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.

10

Claro que DEUS não foi criado por Jesus, evidentemente...

11

COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam

tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
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 APOCALIPSE 4:11 Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu
criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
 JOÃO 1:1-3 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2
Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por ele, e

sem ele nada do que foi feito se fez.
 HEBREUS 1:10 E: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, E os céus são obra de
tuas mãos.
 SALMOS 102:25 Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas
mãos.

Como lemos nos versículos anteriores, JESUS É O DEUS CRIADOR de tudo.
Jesus é a pessoa da “trindade” que criou todas as coisas. Como tal, não se autocriou,
nem foi criado por outra pessoa da trindade divina. Adiante falaremos sobre a geração
de Jesus.
Reiteramos que é um engano achar que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso por que o
Senhor JESUS é SUPERIOR AOS ANJOS.
Referências sobre a superioridade de Jesus frente aos anjos de todas as
classes celestiais:
 HEBREUS 1:1-13 ... Filho. 3 O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem
da sua pessoa, ... 4 Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente
nome do que eles. 5 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te
gerei? Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho?. 8 Mas, do Filho, diz: O Deus, o
teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; 13 E a qual dos anjos disse jamais: Assentate à minha destra, Até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés?
 APOCALIPSE1:7,8 Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o

traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.8 Eu sou o Alfa
e o Omega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
(Eu sou=“Eu sou o que sou”= YHVH=yavé= Deus )
10
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 ISAÍAS 9:6,7 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está
sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz. 7 Do aumento deste principado e da paz não haverá fim,
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde
agora e para sempre; o zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto.
 COLOSSENSES 1:13-15 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o
reino do Filho do seu amor; 14 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão
dos pecados; 15 O qual é imagem do Deus invisível...

Jesus, também, não poderia ser um anjo, ainda que poderoso, tendo em vista que:
OS ANJOS ADORAM A JESUS. PORÉM, NÃO ACEITAM ADORAÇÃO.
Se Jesus fosse, apenas, um anjo não aceitaria adoração, nem Deus madaria que
Jesus fosse adorado, pois toda adoração deve ser dada somente a DEUS.
Vemos na bíblia adoração sendo feita a Jesus, inclusive por anjos. Bem como vemos
Jesus aceitando adoração, tanto na terra como no céu.
Referências mostrando Jesus aceitando adoração, tanto na terra como no
céu:
 HEBREUS 1: 6 E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os
anjos de Deus o adorem.

Deus mandando que Jesus seja adorado pelos anjos.
 APOCALIPSE 22:8,9E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido
e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. 9 E disse-me:
Olha, não faças tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos
que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.
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Os anjos de Deus não aceitam adoração. Se Jesus fosse um
anjo

ainda

que

poderoso,

(um

arcanjo),

não

aceitaria

adoração, nem Deus madaria que seus anjos adorassem a Jesus.

 JOÃO 5:22, 23E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; 22 Para
que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra
o Pai que o enviou.

Jesus dizendo que Ele deve ser adorado/honrado tal qual Deus.
 JOÃO; 20:28,29E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!
29 Disse-lhe Jesus: Porque me viste.

Jesus recebendo adoração. Se Jesus fosse um querubim, o
arcanjo

Miguel,

não

teria

aceito

adoração.

Pois,

toda

adoração deve ser dirigida a Deus.
 LUCAS 4:8 Adorará o SENHOR teu Deus e só a ele servirá.

Jesus dizendo que somente Deus deve ser adorado.
 MATEUS 4:10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu
Deus adorarás, e só a ele servirás.

Jesus dizendo que somente Deus deve ser adorado.
 ÊXODO 34:14 Porque não te inclinarás diante de outro deus; pois o nome do
SENHOR é Zeloso; é um Deus zeloso.

A palavra dizendo que somente Deus deve ser adorado.
 ISAÍAS 42:8 Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem

não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
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Deus dizendo que somente Ele deve ser adorado.

 MATEUS 14:33 Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no,
dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus.

Jesus recebendo adoração.
 MATEUS 28:9 E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao
encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o
adoraram.

Jesus recebendo adoração.
 MATEUS 28:17 E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram.

Jesus recebendo adoração.
 MATEUS 21:9 E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo:
Hosana ao Filho de Davi; bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas
alturas!

Jesus recebendo adoração.

 MARCOS 11:9 E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo:
Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor.

Jesus recebendo adoração.

 JOÃO 12:13 Tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana!
Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor.

Jesus recebendo adoração.
13
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 MATEUS 2:11 E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrandose, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.

Jesus recebendo adoração.
 APOCALIPSE 5:11,12 E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos
animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de
milhares, 12 Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber
o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. 13 E
ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no
mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao
Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre.
14 E os quatro animais diziam: Amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e
adoraram ao que vive para todo o sempre.

Jesus recebendo adoração de muitos seres celestias.
 APOCALIPSE 7:9 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém
podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e
perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos; 10 E clamavam
com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e
ao Cordeiro. 11 E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos
quatro animais; e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a
Deus, 12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e
poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.

Jesus recebendo adoração de anjos, no céu.
 APOCALIPSE 11:15-17 E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes,
que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele
reinará para todo o sempre. 16 E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seus
tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, 17 Dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir,
que tomaste o teu grande poder, e reinaste.
JESUS É UM COM O PAI enquanto Miguel é um arcanjo, um querubim, que esta a
serviço de Jesus. Foi criado por Jesus para servi-lo.
REFERÊNCIAS sobre a unidade de Deus com o Filho e com o Espírito Santo, e em
nenhuma delas é feita qualquer menção ao arcanjo Miguel:

14
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 I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água,
mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque
três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo;

e estes três

são um.
Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes
conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu:
Mostra-nos o Pai? 10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? ... 11
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das

 JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe:

mesmas obras.

 JOÃO 10:30 Eu

e o Pai somos um.38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede
nas obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu
nele.

 JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.

ALGUNS atributos DE JESUS SOBRESSAEM às qualidades de Miguel. Através desses
atributos, também, podemos entender por que o querubim Miguel não pode ser a mesma pessoa de
Jesus Cristo, no velho testamento.

Vejamos isso:
a) JESUS TEM TODO O PODER NO CÉU E NA TERRA. INCLUSIVE O PODER QUE ESTA
A DISPOSIÇÃO DO PODEROSO PRINCIPE MIGUEL.
Tudo pertence a Jesus.
REFERÊNCIAS sobre o poderoso Rei JESUS:
 APOCALIPSE 19:16 E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e
Senhor dos senhores.
 I TIMÓTEO 1:17 Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio,
seja honra e glória para todo o sempre. Amém.
 I TIMÓTEO 6:15 A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso
Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
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 APOCALIPSE 17:14 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis...
 MATEUS 25:34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos
de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do
mundo.
 APOCALIPSE 15:3 E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus TodoPoderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos.

A seguir iremos tratar de outra confusão de entendimento. Na próxima,
muitos confundem o Senhor Jesus com o príncipe dos reis da Pérsia.
3.2 O PRINCIPE DO REI DA PÉRSIA NÃO É JESUS.

As sagradas escrituras citam OS REIS idólatras da Pérsia, em poucos versículos.12

12

Os reis persas são citados poucas vezes na bíblia. Vejamos:
 ESDRAS 9:9 Porque somos servos; porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus; antes estendeu sobre nós
a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para
restaurarmos as suas assolações; e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém.
 ESDRAS 6:14 E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu, e de Zacarias, filho de
Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario, e de
Artaxerxes, rei da Pérsia.
 ESTER 10:2 E todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou,
porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia?
 DANIEL 11:2 E agora te declararei a verdade: Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes
riquezas, mais do que todos; e, tornando-se forte, por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia.
 ESDRAS 4:6 E alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao
reinado de Dario, rei da Pérsia.
 DANIEL 8:20 Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia.
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Alguns teólogos dizerem que MIGUEL é Jesus, no velho testamento. Outros dizem,
racionalmente, que o PRÍNCIPE DOS REIS DA PÉRSIA é Jesus. Isso, fundados numa mesma
passagem bíblia do livro de Daniel.
Se levássemos esses dois raciocínios a sério chegariam a seguinte conclusão: NO LIVRO DE
DANIEL EXISTEM, no mínimo, DOIS “jesuses”. Um seria o querubim MIGUEL, segundo alguns,
e o outro seriam o PRÍNCIPE DOS REIS DA PÉRSIA, no entendimento racional de outros.
A confusão se instalou par causa da palavra ‘PRINCIPE’. A palavra PRÍNCIPE

motivou as distorções do entendimento de alguns. Esqueceram que uma mesma palavra
pode ser usada com muitos significados diferentes. O que estamos dizendo é NEM
TODO PRÍNCIPE É JESUS. O adversário, o anticristo, também é chamado de
príncipe.
Referências às quais apresentam o inimigo como príncipe e rei deste mundo:
 JOÃO 16:11 E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
 JOÃO 14:30 Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo,
e nada tem em mim.
 JOÃO 12:31 Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo.
 EFÉSIOS 2:2 Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o
príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
 LUCAS 11:15 Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe
dos demônios.
 MARCOS 2:22 E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: Tem Belzebu, e
pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios.
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REPRISANDO: O erro de discernimento que atribui, equivocadamente, à pessoa de
Jesus, o título de “PRÍNCIPE DOS REIS DA PÉRSIA”, se instalou por que a bíblia apresenta o
Senhor Jesus como “príncipe”, e até como “príncipe dos reis da terra”.
Jesus é principe da vida. O adversário é o principe da morte.
Vejamos algumas referências às quais apresentam o senhor Jesus como príncipe:
 ATOS 5:31 Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel
o arrependimento e a remissão dos pecados.
 ATOS 3:15 E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos,
do que nós somos testemunhas.
 APOCALIPSE 1:5 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito
dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue
nos lavou dos nossos pecados.

Pois

bem,

principados,

reinados

falam

de

poder,

governo,

direcionamento, influência superior a ser seguida, quer seja para o bem
quer seja para o mal.

O adversário, quando foi expulso do céu, foi colocado como príncipe dos reis deste
mundo. Não é por acaso que os reis e governadores deste mundo são dados a fazer atos
INSANOS, ATROCIDADES, GUERRAS, CORRUPÇÕES, ETC. Eles estão, quase sempre,
sob a influência, governo, reinado, do maligno.

Referências sobre a proeminência do adversário sobre os
governos e reinos deste mundo:



EZEQUIEL 28:14...Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci... até que
se achou iniquidade em ti. 17...por terra te lancei, diante dos reis te pus, para

que olhem para ti.
O inimigo está posto como príncipe e rei diante dos reis da terra.
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 DANIEL 10:13,20,21 Mas o príncipe do reino da Pérsia “ME RESISTIU” ... Eu fiquei
ali com os reis da Pérsia. 20 E ele disse: ... Agora, pois, tornarei a pelejar contra o
príncipe dos persas; e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.
O inimigo e suas hostes do mal estão postos diante dos reis da
terra...
 APOCALIPSE 16:13-16 Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os
quais vão ao encontro dos reis da terra ... para os congregar para a batalha...

Agora, vejamos os versículos de Daniel 10, os quais propiciaram a
CONFUSÃO de discernimento ora em apreso:
 DANIEL 10:13,20,21 Mas o príncipe do reino da Pérsia “ME RESISTIU” vinte e um
dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali
com os reis da Pérsia. 20 E ele disse: ... Agora, pois, tornarei a pelejar contra o
príncipe dos persas; e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. 21 ... Ninguém há
que “se esforce comigo” contra

aqueles, senão Miguel, vosso príncipe.

VAMOS DISSECAR O PROBLEMA desse entendimento passo-apasso, e veremos que é uma racionalização da bíblia fundada em erro
de discernimento grave.
Então vamos lá:
a) O versículo de Daniel 10:13, acima, diz: “O príncipe do reino da Pérsia”
O versículo não está falando da genealogia, ou da decendência, dos reis de Israel, ou Juda.
Não esta se referindo a um principe do povo de Deus, mas um “tal” principe opositor ao
povo do Senhor. Fala de um principe OPOSITOR o qual pertence a povos idolátras. Povos
que não serviam a Deus. PORTANTO, a ação do “príncipe do reino da Pérsia” NÃO
PODERIA SER uma ação de JESUS. Pois, Jesus é principe que trabalha dia e noite a favor
do seu povo e não contra o povo de Deus.
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b) O versículo de Daniel, em análise, está mencionando a RESISTÊNCIA, A
OPOSIÇÃO, a guerra, contra UMA ORDEM dada por DEUS.
Disse o anjo do Senhor: “me

resistiu”.

A pergunta aqui é: PODERIA SER JESUS se o citado PRINCIPE
opositor está resistindo, desobedecendo a uma ordem dada por Deus?
RESPOSTA : NÃO PODERIA SER O SENHOR. Pois, Jesus jamais se
rebelaria contra uma ordem dada por Deus. Melhor, como Deus
realiza tudo através de Jesus, o Senhor não resistiria a execução de
uma ordem dada por Ele mesmo.13
Colocando isso em outras perguntas: Como poderia Jesus se
levantar contra uma ordem dada por ELE MESMO?
Jesus mandaria um anjo atender as orações de Daniel e depois se
levantaria para se opor, pessoalmente, ao que tinha mandado o anjo
fazer?
RESPOSTA: Claro que não. Isso é IMPOSSÍVEL de ocorrer, no reino
de Jesus. Aprofundando isso: SE Jesus se opusesse a suas próprias
ordens haveria uma variação de “atitude”. O reinado de Jesus SERIA
um caos, cheio de “atitudes incoerentes”. Como sabemos isso é
impossível. Deus não muda, nem tem sobra de variação. Nem é
incoerente e contraditório como age os humanos.
Ali houve uma ação contrária, ação que intentava desobedecer ao Todo
Poderoso Deus. O anjo, que recebeu a resistência do “príncipe do reino da
Pérsia”, tinha sido enviado por Deus para trazer revelações, e conforto, ao

13

JOÃO 1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
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profeta Daniel. Estava ali cumprindo ordem do Senhor em resposta a orações
feitas por Daniel. Por isso, também, NÃO PODERIA SER JESUS o “príncipe do
reino da Pérsia”. Tendo em vista que Jesus não se opõe as ordens dadas por Deus, nem
poderia “RESISTIR” as ordens dadas por Ele mesmo.
c) Caso fosse Jesus o “príncipe do reino da Pérsia”, então estariamos diante de uma
rebelião de Jesus? ISSO É IMPOSSIVEL, posto que JESUS E DEUS É UMA SÓ
PESSOA E TEM TUDO EM COMUNHÃO. A ordem foi dada por Deus. Portanto,
foi dada por Jesus. Ele jamais iria sair da eternidade para vir se opor a ordem
dada pelo PAI, e por Ele mesmo. Jesus e o Pai são uma só pessoa. Jesus só faz o
que o Pai quer. Jesus é o executor da vontade do Pai.
Vejamos o que disse Jesus sobre fazer a vontade do PAI.
REFERÊNCIA sobre comunhão, unidade de ação, de Jesus com o Pai:
 JOÃO 5:19 Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos
digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir
fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente

Assim, mais uma vez, dizermos que o “príncipe do reino da Pérsia” – o opositor
- NÃO ERA JESUS, E SIM O ADVERSÁRIO de Jesus e de Deus.
A investida para que a ordem dada por Deus-filho não fosse cumprida na vida de
Daniel, era obra, do ANTIDEUS, do ANTICRISTO. Era obra de oposição a DEUS. Obra
do PRINCIPE DESTE MUNDO. O inimigo é quem luta contra a obra que Deus está
fazendo na vida dos servos do Senhor.
d) Caso o “príncipe do reino da Pérsia”fosse de fato o SENHOR JESUS, então, o
anjo que recebeu a ordem inicial, para atender ao profeta Daniel, JAMAIS IRIA
CONTENDER POR VINTE E UM DIAS, se fosse Jesus o opositor. Isso seria um
ato de rebelião do anjo contra Jesus
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Os anjos que se rebelaram contra as ordenaças de JESUS, foram EXPULSOS
do céu. Além disso, os anjos rebeldes não são usados para atender orações dos
servos. Os anjos que atendem as ordens de Deus, e ministram a favor dos que
serão salvos, são anjos santos e obedientes ao Senhor.

Também, anjo algum, nem com ajuda de “MIQUEL”, poderia resistir a Jesus.
Tão pouco o querubim Miguel iria ajudar um anjo a combater contra Jesus. Se o
príncipe dos reis da Pérsia fosse, de fato, o Senhor da vida, Deus não mandaria o
arcanjo Miguel ir ajudar um anjo a combater contra Jesus.
O Senhor Jesus tem poder absoluto e até o anticristo será desfeito pelo
esplendor da presença do Senhor e por sopro da boca de Jesus. Por isso, nem todos
os anjos juntos poderiam “reistir” a Jesus. Jesus é Deus onipotente. Ele tem todo
poder no céu e na terra, e ninguém jamais poderá lhe resistir por vinte e um dias.
Se de fato fosse o Senhor o principe dos reis da Persia nenhum anjo, com ou sem
ajuda, de Miguel, lhe poderia resistir.
REFERENCIAS sobre o poder absoluto, poder irresistível, de Jesus:
 HEBREUS 2:8 Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés.
 II TESSALONICENSES 2:8 E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor
desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.

e) Para fixarmos que o príncipe dos persas não é Jesus, vejamos o que dizem os versículos
20 e 21, do mesmo capítulo 10 de DANIEL:
“ E ele disse: ... Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas; e, saindo eu, eis
que virá o príncipe da Grécia. 21 ... Ninguém há que “se esforce comigo”

contra

aqueles, senão Miguel, vosso príncipe.”
Esses versículos apresenta outro oponente ao anjo enviado por Deus, a saber: “o príncipe
da Grécia”. Esse principe fazia oposição juntamente com o principe dos Persas. Assim, fica
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esclarecido que eram anjos opositores ao Senhor. Anjos intitulados de “principe”, porém
não era o principe Jesus. Tratava-se de anjos malignos, os quais atuavam um com o rei
dos persas e o outro junto ao rei da Grécia.
O anjo enviado pelo Senhor e o arcanjo Miguel estavam guerreando contra hostes
espirituais do mal. Os quais tentavam impedir que a ordem dada por Deus fosse entregue ao profeta
Daniel.
Pois bem, é um total ENGANDO achar que TODO PRINCIPE CITADO NA BIBLIA É o
príncipe JESUS.
A biblia relata outros acontecimentos onde MIGUEL juntamente com ANJOS do Senhor
guerream contra anjos malignos. O que ocorreu na época de Daniel não foi um fato isolado. Miguel
tem a função de lutar contra os anjos do mal. Ele guerrea a favor do povo do Senhor.
Vejamos algumas batalhas espirituais onde MIGUEL junto com outros anjos do Senhor
aparecem lutando contra ANJOS CAÍDOS:
 APOCALIPSE 12:7 E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra
o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos.
 DANIEL 10:13,21 Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis que
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da
Pérsia. 21 ... Ninguém há que “se esforce comigo” contra aqueles, senão Miguel,
vosso príncipe.
 JUDAS 1:9 Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a
respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele; mas
disse: O Senhor te repreenda.
 DANIEL 12:1 E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta
a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde
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que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que
for achado escrito no livro.

f) LEMBRANDO: O Senhor mandou um anjo vir atender a Daniel e o anjo foi atender a ordem.
Caso o Senhor tivesse dado uma contra-ordem novamente o anjo do Senhor a atenderia. JAMAIS
um anjo do Senhor FICARIA “resistindo” VINTE E UM DIAS tentando fazer algo que Deus
não mais queria que fosse feito. O anjo do Senhor não teria ficado disputando para realizar uma
MISSÃO se ela tivesse sido CANCELADA.
Uma ordem dada por DEUS somente Ele a poderá mudar, cancelar. O anjo do Senhor jamais
insistiriam, por vinte e um dias, em realizar uma ordem se Deus a tivesse cancelado. Lembrando
ainda que Miguel veio ajudar, o primeiro anjo enviado, por ordem do Senhor. É inconcebível que
o Senhor tenha mandado um anjo executar uma ordem, depois o próprio Senhor, na pessoa do
principe persa, RESISTA a sua própria ordem e ainda envie uma arcanjo para ajudar na execução
daquilo que O Senhor não mais quer que seja feito. Isso apresentaria um reino em total confusão e
contradição.

Os anjos do senhor não ficam insistindo em executar ordem de Deus
depois que o Senhor a cancelou / suspendeu.
Vejamos um exemplo disso:
Certa vez o Senhor mandou um anjo trazer juízo sobre o povo
israelita. No meio da execução da ordem o Senhor disse: “basta”.
O anjo de imediato atendeu e o juízo foi encerrado.
Referência sobre a obediência imediata dos anjos do Senhor:
 II SAMUEL 24:15-16 Então enviou o SENHOR a peste a Israel, desde a
manhã até ao tempo determinado; e desde Dã até Berseba, morreram
setenta mil homens do povo. 16 Estendendo, pois, o anjo a sua mão
sobre Jerusalém, para a destruir, o SENHOR ... disse ao anjo que

24
Arquivo: JESUS PERGUNTA QUEM DIZEIS QUE EU SOU - E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
PAGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:08:42.

QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o
anjo do SENHOR estava junto à eira de Araúna, o jebuseu.

Como vemos acima, o anjo executor da ordem do Senhor não
ficou insistindo em fazer o que Deus não mais queria que fosse
feito. A obediência dos anjos santos à ordem do Senhor é sem
porfiar, sem insistir, sem RESISTIR, ao contrário do que ocorreu
na passagem descrita no livro de Daniel, capítulo 10.

g)

Outra questão a demostrar que o principe dos reis da Persia não era Jesus: Estaria o REINO

DO SENHOR DIVIDIDO? Se estivesse não subsistiria. Se os anjos ora atendesse ora não
atendensse ao SENHOR, ou se o Senhor mandasse executar uma ordem e depois ele mesmo
fosse lutar para não executa-la, seria um reino em ruina. Seria um reino de confusão e
divisão. Como sabemos o reino de Deus é um reino perfeito em comunhão. Por isso, também,
se percebe que não há verdade nem coerência com a palavra achar que o principe do rei da
Pérsia era Jesus.
Vejamos o que disse o Senhor JESUS sobre um reino dividido:
 MATEUS 12:25 Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino
dividido contra si mesmo é devastado; e toda a cidade, ou casa, dividida contra si
mesma não subsistirá.
3.3 O ANJO QUE DEUS ENVIOU PARA ATENDER A DANIEL NÃO ERA JESUS.

Recentemente vimos um líder de uma grande religião pregando que “o anjo
envidado por Deus para atender as orações de Daniel era Jesus.”

Podemos fazer algumas perguntas para percebermos que o entendimento
humano acima não está aparado na palavra de Deus:
 Deus precisa de ajuda para poder realizar qualquer obra?
 Se Jesus, pessoalmente, tivesse vindo para atender as orações de
Daniel o príncipe dos reis da Pérsia teria poder para impedir que Deus
atendesse a Daniel?
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Resposta: Não e não. Deus não precisa de ajuda nem mesmo de anjos. Por
ser Deus Ele tem todo poder no céu e na terra. Jesus é um com Deus, conforme
a bíblia, por isso não precisa de ajuda, mas “tudo faz como lhe apraz”.
Ninguém pode “resistir” e impedir que Deus faça qualquer coisa.
O príncipe dos reis da Pérsia NÃO teria poder para impedir a vontade
de Deus.
Se fosse o Senhor da gloria que tivesse vindo para atender ao profeta
Daniel ninguém poderia impedir isso. Se tivesse sido o Senhor que
pessoalmente tivesse vindo atender a Daniel nem todas as hostes malignas
juntas poderiam resistir a Jesus por 21 dias, como relatado no livro de
Daniel.
Jesus em seu ministério salvador expulsava aos milhares de anjos
opositores - os demônios, apenas com a sua palavra. O Senhor não precisava
de ajuda do arcanjo Miguel, nem de ninguém, para remover os anjos caídos.
Adimitir que Jesus necessitou de ajuda para fazer a sua vontade, no
episódio de Daniel “versus” principe dos reis da Pérsia, é atribuir ao
Senhor uma fraqueza, e como tal, é admitir que Jesus não fosse Deus, pois
Deus não tem fraqueza. O Senhor Jesus é o Deus FORTE e PODEROSO.
Continuando para destacar as contradições e confusões trazidas pela
razão que atribui a Jesus o título de príncipe dos reis da Persia...
Para complicar ainda mais os dois “jesuses”, (Miguel x Príncipe dos reis da
Pérsia), estavam lutando entre si. Um ajudando um anjo a executar uma ordem, dada no

céu, por um terceiro “Jesus” 14, e outro “jesus” estava na terra “resistindo” a execução da
ordem dada pelo primeiro “Jesus”.
A complicação não acabou. Existe um “quarto príncipe”, o príncipe da Grécia, na
mesma passagem no livro de Daniel. Se estão chamando o príncipe do rei da Pérsia de Jesus

14

TUDO QUE É FEITO É FEITO ATRAVéS DE JESUS.
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por causa do título de príncipe15 teríamos que concluir pela existência de mais um “jesus”,
o príncipe da Grécia. Eles estariam lutando entre si. Complicando ainda mais, alguns
acham que o anjo enviado para atender as orações de Daniel era Jesus.
Se levássemos a sério esses teólogos, e suas teorias absurdas, chegaríamos a conclusão
que Jesus estava guerreando consigo mesmo. Como sabemos isso tudo é um GRANDE
ABSURDO racional. O adversário é o grande fomentador dessas confusões. Pois elas geram
morte e descredito na palavra de Deus. (E

também Siboletes...).

Na passagem de Daniel o único Jesus que podemos identificar é aquele que, no céu,
mandou o anjo e depois o querubim Miguel atenderem as orações do profeta Daniel.

Como vemos um só capítulo, (Daniel 10), é alvo de três grandes distorções no
entendimento da palavra de Deus. Esses são exemplos da grande necessidade dos servos
saberem quem é Jesus, e conhecerem melhor a sua palavra. Pois, estamos cercados de
muitas vozes geradores de confusões mortais.
No próximo item abordaremos como Jesus foi “gerado” por Deus, sem ter um
“início”, pelo fato Dele ser “um” com o Deus eterno.
4. AMPLIANDO O CONHECIMENTO SOBRE JESUS.

4.1

JESUS FOI GERADO EM DEUS PAI.

O Senhor Jesus não é um ser criado. Jesus não é mais uma criatura da criação de Deus.
Ao contrário, ele saiu de Deus Pai. O Senhor não é uma criação, mas uma

geração

de Deus, e como tal, é parte de Deus.

Muito embora algumas passagens falem que Jesus é o primogênito da
Criação. Todavia, criação, nessas passagens, está sendo usada em sentido
amplo. Abarcando a geração de Jesus por Deus-Pai e a criação de todas as
outra coisa através de Jesus, o Deus-Filho.

15

Percebemos aqui fragmentos do ensino maligno do dispensacionalismo o qual prega UM ENTENDIMENTO da
bíblia pela LITERALIDADE DA LETRA. Como Jesus é o principe da luz acham que todo principe seria Jesus.
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REFERÊNCIAS mostrando que Jesus saiu do Pai e foi gerado do Pai:
 JOÃO 8:42 Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis,

pois que eu saí, e vim de Deus.
 SALMO 2:7 Proclamarei o decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu Filho, eu hoje
te gerei.
 ATOS 13:3 Como também está escrito no salmo segundo: Meu filho és tu, hoje te
gerei.
 JOÃO 16:30Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue.

Por isso cremos que saíste de Deus.
 HEBREUS 1:5 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te

gerei? Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho?
 HEBREUS 5:5 Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo
sacerdote, mas Aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, Hoje te gerei.
 JOÃO 1:2 Ele estava no princípio com Deus.
 APOCALIPSE 1:8 Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e
que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
 APOCALIPSE 21:6 E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Omega, o
princípio e o fim.
 APOCALIPSE 2:8 E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro
e o último, que foi morto, e reviveu.
 APOCALIPSE 1:11 Que dizia: Eu sou o Alfa e o Omega, o primeiro e o derradeiro...

Apesar de os versículos acima falarem que Jesus foi “gerado”, não
podemos acha que Jesus teve um ínicio. Isso por que Jesus é Deus. Como tal, é
ETERNO, sem início, nem fim.
Se dermos um ínicio à existência de Jesus, estaríamos retirando a “divindade”, a “eternidade”,
Dele. Equivaleria a dizer que Jesus não é Deus. Pois, Deus não tem ínicio.
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Como entender uma geração sem lhe atribuir um ínicio, um princípio?
RESPOSTA:
Quando se pega parte de algo e a transformamos em algo novo, a origem
de o novo ser, criado, ou gerado, continua ligada ao ser anterior. Isso
acontece mesmo entre coisas terrenas perecíveis. Por exemplo: Uma pesssoa
qualquer – a sua genética estava nos seus pais, que a transmitiram, para
a nova criatura, através do ovulo, e do espermatozoide.
Os gens da nova pessoa já existiam antes do nascimento do novo ser
gerado. Dessa forma se formos “retrocedendo” através da cadeia genética
dos seres humanos iremos chegar ao primeiro homem. Chegaremos a “Adão”, o
princípio da genética humana, criada por Deus, a partir do pó da terra.
Ela, por sua vez, tem um ínicio, uma criação, ainda que remota, teve
início. SE a terra NÃO tivesse tido um início poderiamos dizer que os
humanos, quanto a sua genética, também, não teriam um inicio.
Pois bem, em Adão está o ínicio de todos os humanos. Todavia, todos
os seres vivos e sem vida, desta terra, tem uma origem única, e mais
remota, a saber: A TERRA. Por isso, todos os seres vivos e mortos deste
mundo teem inicio e terão fim. Por que a terra teve início e terá fim,
segundo a palavra de Deus.
Quanto ao Senhor Jesus,
de Deus”, que gerou Jesus, é
o eterno. Também, por isso,
saiu de DEUS que não teve um

entende-se que a “genética-divina”, “a parte
eterna. Tendo em vista que saiu de Deus Pai,
dizemos: Jesus sempre existiu em Deus, pois
início.

É precisso entender, ainda, que o “saiu de Deus” é apenas ilustrativo,
didático, tendo em vista que Jesus continua eternamente sendo “UM” com
Deus.
Mesmo depois de gerado, individualizado, para agir, de forma autonoma,
como filho, o Senhor continua ligado ao Pai, a ser um só Deus, com o Pai.
Tendo, portanto, as mesmas qualidades e atributos de Deus Pai. Essa
unicidade de Jesus com Deus é citada em várias passagens da bíblia. A
seguir citaremos algumas:
 “De eternidade a eternidade tu és Deus”, SALMOS 90:2;
 “Eu e o Pai somos um”, JOÃO 10:30
 “Pai, Filho e Espírito Santo são um só pessoa” I JOÃO 5:7,
 “Quem vê a mim vê o Pai”, JOÃO 12:45
 “No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus”, JOÃO 1:1
 “Creias que o Pai está em mim e Eu Nele” JOÃO 10:38
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 ETC.
Jesus é Senhor e criador de todos os seres espirituais celestiais,
portanto, maior que eles todos, por mais poderosos que sejam. Por que Jesus
é um com Deus. Ainda que gerado como Filho unigêntio do Pai, nunca se
desligou de Deus e continará eternamente sendo “um com Deus”.
Por tudo o dito, não dá para achar que Jesus é um querubim, um arcanjo,
um Miguel, ou um ser celestial “criado”.

Pois bem, as confusões não é algo novo, certa vez, Jesus
perguntou a seus discípulos o seguinte:
“E VOS, QUEM DIZEIS QUE EU SOU?”
Referência:

e

 MARCOS 8:27 E saiu Jesus, e os seus discípulos, para as aldeias de Cesaréia de Filipe;

no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem,
dizem os homens que eu sou? 29 E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que
eu sou? E, respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo.
Nós, também, somos seus discípulos, e, estamos no caminho para a
Jerusalém celestial. Jesus nos pergunta, igualmente, quem dizeis
que eu sou? Nós da mesma forma precisamos saber quem é Jesus.

Mesmo durante o ministério terreno de Jesus uns já achacavam
que o Senhor era: “João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos
profetas”. 16

Buscando responder A GRANDE QUESTÃO: AFINAL, QUEM É JESUS?

1. PRIMEIRA RESPOSTA DIRETA, SOBRE QUEM É JESUS, ENCONTRADA NA BÍBLIA:

16

CONFORME MATEUS 16:14. E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos
profetas.
Outra confusão é percebida aqui. Jesus jamais poderia ser alguem que já morreu, como eles falavam, tendo
em vista não existir reencarnação. Os seres humanos morrem um só vez depois segue-se o juizo. HEBREUS
9:27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
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Jesus é o Cristo. Ele é o Filho-ungido do Deus vivo.
Referência:

 MATEUS 16 :15,16 E vós, quem dizeis que eu sou? 16 Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo.
Esta resposta foi dada ao apóstolo Pedro por revelação de Deus Pai, e ratificada por Jesus.
 JOÃO 8:58 Disse-lhes Jesus: em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão
existisse, eu sou.

Ele pergunta: Quem dizeis que Eu sou por quê?
Por que é necessário conhece-lo e crê nele?
Resposta:
Por que saber quem é Jesus é imprescindível para se ter VIDA ETERNA. Ele é o
único meio de Salvação do homem. 17 Por que Jesus é a porta e o caminho, estabelecido
por DEUS PAI, para o homem retornar à presença de Deus. Jesus é quem nos levará ao
céu.

Como dissemos, anteriormente, poucos sabem quem é Jesus. Sabem menos ainda
qual a importância espiritual de Jesus para o homem. Isso, mesmo no meio dos que se
dizem crentes. Fora do meio cristão o desconhecimento da pessoa de Jesus, e da sua
função vital para o homem, é, naturalmente, ainda muito maior.

Muitos, por não crerem em Jesus como o único salvador, se aventuram em caminhos que no
final receberá a morte, e não a vida eterna.
Alguns crentes até creem em Jesus, mas, TAMBÉM, creem em outros meios de salvação. Com
isso, fermentam a palavra de Deus com seus aditivos racionais.

17

JESUS É O ÚNICO SALVADOR DO HOMEM

JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

I TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Se alguem não conhecer Jesus não irá crer Nele. Portanto, sem crê em Jesus não será salvo da
ira futura.
Os humanos precisam exercitar o livre arbítrio e escolher a Jesus para ser salvo. Por isso é
necessário conhece-lo, crê e aceita-lo com salvador pessoal.
Após o crê, ato que equivale a passar pela porta, (Jesus é a porta do céu), existem outras etapas
no processo de salvação. Pois, Jesus, também, é o caminho, e, caminho é processo. Assim, para
continuar a cominhada, após crê em Jesus, o indivíduo recebe várias coisas, dentre elas estão: o
batismo nas aguas, o batismo com o Espírito Santo, o corpo, os dons espírituais, as
libertações do velho homem, as curas dos males e opressões passadas, o governo do Espírito
Santo – é guiado pelo processo de salvação, o novo nascimento, etc.
REFERÊNCIAS sobre a necessidade de crê em Jesus e as consequencias vitais desse ato:

 JOÃO 8:24 Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes
que eu sou, morrereis em vossos pecados.

 I TIMÓTEO 1:15 Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio
ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Salvação somente para quem aceitar a Jesus como seu salvador.
 LUCAS 3:16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas

eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia
das alparcas; esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
FOGO QUE VEM DO CÉU. Só pode arder no coração do homem, na mente do homem, que é o
altar de Deus, o fogo eterno do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não ha vida
eterna.

 JOÃO 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36 Se, pois, o Filho vos

libertar, verdadeiramente sereis livres.
Jesus é a verdade. Ele nos liberta do velho homem.
 JOÃO 12:40 ...Compreendam no coração, E se convertam, E eu os cure.

Nossa mente precisa entender nossa situaçao de condenados, e exercer livre o livre arbitrio
aceitando a solução dada por Deus, em Jesus, para nos livrar da condenação eterna.

2. SEGUNDA RESPOSTA DIRETA , SOBRE QUEM É JESUS, ENCONTRADA NA BÍBLIA.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.

Jesus é um com Deus. Portanto, Jesus é Deus.
A PALAVRA TRINDADE não existe dentro da bíblia. Entretanto, há
fundamento bíblico para dizermos que DEUS é composto pelo PAI, pelo
FILHO e pelo ESPÍRITO SANTO.
Em toda a bíblia é visto a operação de Deus através destas três
pessoas. Mesmo sendo “três-em-um” é possível identifica-los agindo
separadamente.
REFERÊNCIAS SOBRE A UNICIDADE DE JESUS COM DEUS PAI e
COM DEUS ESPÍRITO SANTO.
 I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água,
mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7
Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e

estes três são um.
Jesus é um com Deus, portanto Jesus é Deus.

 JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9 Disse-lhe
Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tende conhecido, Filipe? Quem me
vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 10 Não crês tu que eu estou no
Pai, e que o Pai está em mim? ... 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; credeme, ao menos, por causa das mesmas obras.
Jesus é um com Deus, portanto Jesus é Deus.
 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas
obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
Jesus é um com Deus, portanto Jesus é Deus.

 JOÃO 17:11 E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti.
Pai santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como
nós.

 JOÃO 12:45 E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
 JOÃO 1:1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Jesus é um com Deus, portanto Jesus é Deus.

 LUCAS 22:70 E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis
que eu sou.
Jesus é um com Deus, portanto Jesus é Deus.

3. TERCEIRA RESPOSTA DIRETA, SOBRE QUEM É JESUS, ENCONTRADA NA BÍBLIA:

Jesus é a ressurreição e a vida.
REFERÊNCIAS:
 JOAO 11:26 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que
esteja morto, viverá;
Jesus é apresentado de forma direta e também de forma tipológica, indireta, na bíblia. Não
entender o significado dos tipos de Jesus leva o homem a não desfrutar do Cordeiro de Deus por
inteiro.18
Nos próximos itens iremos estudar respostas INDIRETAS sobre quem é JESUS. Veremos
que muitas vezes Jesus é apresentado de forma figurada e profética. Isso ocorreu até o tempo
para a REVELAÇÃO DE JESUS COMO O FILHO de Deus, o SALVADOR do mundo.
5 TIPOLOGIA BÍBLICA. – SENTIDO FIGURADO, METAFÓRICO.
O SENHOR FALA ATRAVÉS DE ENIGMAS. Através desses enigmas podemos ver
o Senhor JESUS, aquele que é O MISTÉRIO, O ENIGMA ETERNO, AGORA REVELADO.
Além das respostas diretas sobre a pessoa de Jesus, encontramos Jesus
de forma indireta. Jesus é apresentado através de tipos proféticos.

Um tipo profético é algo, ou alguém que, como diz a bíblia, apresenta
“sombras de bens futuros”.

18

Cordeiro de Deus é um tipo de Jesus. Jesus de fato não era um animal de quatro pernas,
um cordeiro, um ruminante. Apenas se deixou representar por esse animal. Foi assim, por
que o cordeiro era o principal animal usado nos sacrifícios com derramamento de sangue,
em oferta a Deus Pai, pelo pecado do homem. Profeticamente, apontava, os cordeiros
imolados, para o sacrifício de Jesus para tirar o pecado do mundo.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Através de um tipo podemos ver variados aspectos daquilo, ou daquele,
sobre o qual Deus está falando.

Os tipos são maneiras de Deus nos falar dentro da bíblia. Um tipo é
somente um tipo. Não é a própria coisa, evidentemente. Assim, é tipo apenas
nos aspectos em que é assemelhado com o verdadeiro ser exemplificado E
figurado.
No velho testamento Jesus era apresentado de forma tipológica, enigmática, metafórica. Jesus
era um verdadeiro mistério escondido em muitos tipos bíblicos.
REFERÊNCIAS mostrando que Jesus era um segredo profetizado:
 ROMANOS 16:25 Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que
desde tempos eternos esteve oculto...
 EFÉSIOS 3:4 Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do
mistério de Cristo.
 EFÉSIOS 5:32 Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da
igreja.


COLOSSENSES 1:26 O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em
todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos.

 I CORÍNTIOS 13:12 Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então
veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
As sagradas escrituras diz que Deus fala de muitas “maneiras”

19

a seu povo. Ele fala de

forma direta, e, também, de forma indireta, figurada, tipológica. A ampla tipologia bíblica é uma das
maneiras do falar de Deus.

Nos livros de Moisés e dos profetas Jesus aparece de modo tipológico, figurado, metafórico. Toda
a bíblia fala do projeto de salvação para o homem, através do sacrifício de Jesus. Leiamos referências
apontando a existência de um falar de Deus, de forma figurativa, no novo e no velho testamento:
Referências sobre o falar de Deus:

 HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
 LUCAS 24:27 E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o

que Dele se achava em todas as Escrituras.
Jesus explica que o VT e os profetas “falavam” de muitas maneiras a respeito
de Jesus, o salvador do mundo.

Vejamos, a seguir, alguns TIPOS BÍBLICOS, os quais apresentam Jesus no VT:

5.1

TIPO DE JESUS: JESUS O REI DOS REIS, SENHOR DOS SENHORES.
O termo “rei dos reis e senhor dos senhores” fala de um governo perfeito. Aponta

para a perfeição do poder e da superioridade de JESUS, o DEUS ÚNICO. Demonstra que Jesus
é o “CABEÇA” de todo ser humano. Demonstra que Jesus tem o governo perfeito de tudo e de todos
no presente século. Claro que no reino celestial DEUS PAI E O CABEÇA DE JESUS, portanto,
superior a tudo e a todos aqui e lá. Não esqueçamos que Jesus é um com Deus.

A tipologia apontada no termo Jesus o rei dos reis, senhor dos senhores PODE SER entendida
através da tipologia bíblica numérica.
A seguir exemplificada:

19

PARA MAIS DETALHES LEIA NOSSO TRABALHO: “A REVELAÇÃO - A BIBLIA ALEM DA LETRA POR ELA MESMA
- AS MANEIRAS DO FALAR DE DEUS”
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
O número 7 (sete) representa, na bíblia, a perfeição. O título “rei dos reis e senhor dos
senhores” é um atributo do tipo 777. É um titulo de poder perfeito atribuído a Jesus por que Ele é UM
COM DEUS PAI, e um com DEUS ESPIRITO SANTO. Por isso, o título, em apreço, é representado
por três setes, (777), Sendo um 7 tipificando o Pai, um 7 representando o Filho e um 7 simbolizando
o Espírito Santo. Portanto, somente DEUS pode ostentar o título de ABSOLUTAMENTE
PERFEITO que é o 777. Como disse Jesus: TODO PODER ME FOI DADO NO CÉU E NA
TERRA. Também disse Ele: EU E O PAI SOMOS UM. Isso é, em outras palavras: EU E O PAI
SOMOS DEUS, como tal, o único que é perfeito, absoluto, poderoso, soberano, etc...
Referências sobre o título dado a Jesus de o governador de governadores, o cabeça
de cabeças:

 I TIMÓTEO 6:15 a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso senhor,
rei dos reis e senhor dos senhores.
 APOCALIPSE 17:14 estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o
senhor dos senhores e o rei dos reis; vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis.
 APOCALIPSE 19:16 E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: rei dos reis, e senhor
dos senhores.
 JOÃO 18:37 Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu
sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
5.2

TIPO DE JESUS: O LOUVOR CELESTIAL.
Louvar é valorizar, é exaltar, é tributar honra e gloria. É obedecer, reverenciar, glorificar, adorar...

ADORAÇÃO EM ESPIRITO (ESPIRITO SANTO) E EM VERDADE (JESUS É A VERDADE)

Referencia bíblica nominando o senhor como O LOUVOR:



DEUTERONÔMIO 10:21 Ele é o teu louvor e o teu Deus...
SALVOS 22:25 De ti
os que o temem.

vem o meu louvor na grande congregação; pagarei os meus votos perante

Jesus é verdadeiro sacrifício de louvor a Deus. Aquele que
verdadeiramente honrou ao Pai (obedeceu). Aquele que glorificou ao Pai,
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
realizando a obra que Deus Pai lhe deu. Aquele que obedeceu ao pai até a
morte e morte de cruz.
Ele se deixou sacrificar, fazendo a obra que Deus propôs para gloria do
Pai, no céu e na terra.



SALMOS 149:6 Estejam na sua garganta

os altos louvores de Deus, e na sua mão

espada de dois gumes.
O louvor está intimamente ligado à palavra, tem a sua disposição o Senhor
Jesus. Jesus é o verdadeiro realizador de todas as “boas” e louváveis coisas. Ele é
aquele que verdadeiramente soube exaltar e louvar ao Pai. Aquele que é a espada de
dois gumes. Ele é a palavra de Deus.

 SALMO 66:2 Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor.
Exaltamos a Jesus. Ele é o louvor que vem do céu.

 SALMO 48:10 segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor...
 SALMOS 87:7 Tanto os cantores como os que tocam [instrumento]s dirão:

Todas as minhas

fontes estão em ti.
Jesus é o verdadeiro sacrifício de louvor. Ele é a fonte do louvor, de
onde emana o louvor verdadeiro (em espirito e em verdade).

O senhor é o nosso louvor verdadeiro. Jesus é o perfeito sacrifício de louvor e adoração a
Deus. Ele se deixou sacrificar em adoração ao Pai.
Aquele que verdadeiramente honrou ao pai (obedeceu). Aquele que glorificou ao pai,
(realizando a obra que Deus Pai lhe deu). Aquele que obedeceu ao pai ate a morte, (morte
de cruz)

5.3

TIPO DE JESUS: A MADRUGADA, A AURORA, O NASCER DO DIA.
REFERÊNCIAS:


ÊXODO 29:41 E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e
conforme a sua libação, por cheiro suave; oferta queimada é ao SENHOR.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Jesus é a oferta da manhã. É o pão da manhã. Jesus é o cheiro que agrada a
Deus. Jesus é aquele que se deixou queimar, (em holocausto), se ofertando ao Pai.

 PROVÉRBIOS 4:18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando
mais e mais até ser dia perfeito.
Jesus é o caminho único no qual a igreja anda até chegar à
eternidade, no dia eternal.
Todos os momentos das nossas noites ele esta ali, imutável, brilhante,
constante... Todos os dias a estrela da alva esta no mesmo lugar para nos iluminar.
Conforme referências:

 II PEDRO 1:19 E temos ainda mais firme a palavra profética à qual bem fazeis em estar
atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e
a estrela da alva surja em vossos corações;
Jesus é a luz da madrugada a qual mora em nossos corações.

 MALAQUIAS 4: 2 Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo curas nas suas asas; e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.
Jesus nasceu para iluminar o homem, os quais viviam em travas espirituais.

 APOCALIPSE 2:28 Também lhe darei a estrela da manhã.
Jesus nos foi dado para não vivermos em trevas durante este período,
(da graça), enquanto aguardamos o raiar do dia eternal, onde viveremos
eternamente iluminados pelo sol da justiça .

 APOCALIPSE 22:16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor
das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
Estamos no mundo. É noite, mas Deus nos deu seu filho para no iluminar
enquanto estamos no mundo.

 SALMOS 90:14 Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos
regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Jesus é a fonte das bênçãos e bondades de Deus. Sacia nossa sede de alma
com o pão e a água da vida, durante todo o nosso viver .

 ÊXODO 16:21 Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer;
porque, aquecendo o sol, derretia-se.
O dia uma vez estabelecido cessava o cair do maná. Também no sábado não
era possível colher o maná. Isto aponta que no dia eternal, no dia de descanso
eterno, não será mais possível nos apropriarmos de Jesus, como o conhecemos
hoje.

 OSEIAS 6:4 Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é
como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa.
A benignidade das tribos e em especial da tribo de Judá é Jesus, o leão
da tribo de Judá.

 MATEUS 20:1 Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu
de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Enquanto o mundo esta em densas trevas e morte, a igreja desfruta da
luz e vida que é Jesus, produtivamente trabalhando junto com ele.

 I SAMUEL 19:2 E Jônatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te,
pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te.
Estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, sob a luz da estrela
da manhã. Estamos ocultos, escondidos, da ira do adversário.

 LUCAS 1:78 graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar

a aurora lá do alto.
Aqui temos uma personificação de Jesus como “a aurora”, ou seja, como a
“madrugada de Deus”, que por misericórdia do Senhor haveria de nos visitar
lá do céu.

 ISAIAS 45: 6 Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim
não há outro; eu sou o SENHOR, e não há outro.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Jesus é o alfa e o ômega. O início e a finalidade de todas as coisas
criadas, por Ele mesmo.

 II SAMUEL 23:2-4: 2: O Espírito do SENHOR falou por mim, e a sua palavra está na
minha boca 3 Disse o Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou: Haverá um
justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. 4 E será como a luz da
manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela
chuva a erva brota da terra.
Como lemos no verso acima, O ESPIRITO SANTO É QUEM DIZ QUE JESUS É A
LUZ DA MANHÃ, O SAIR DO SOL DA MANHÃ.
Jesus é a Luz inicial do dia, o clarear do dia, o iniciar de um novo dia.

5.4

TIPO DE JESUS: O LEÃO DA TRIBO DE JUDA. (LEÃO MANSO).
 APOCALIPSE 5:5 E disse-me um dos anciãos: não chores; eis aqui o leão da tribo de
Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos.

5.5

TIPO DE JESUS: O JEJUM.
Primeiro o que é jejum?
Jejuar, fisicamente, é o ato de não alimentar a carne. No sentido espiritual, jejuar é não pecar.
O jejum espiritual é o não praticar iniquidade. Jejuar é não fazer o que é ALIMENTO para a carne, é
não viver a carnalidade.
Devemos jejuar, literalmente, por orientação do Senhor. Porém, devemos saber que esse ato é
um tipo profético o qual aponta para a vida sem carnalidade vivida por Jesus. Só Ele não alimentou a
carne em suas concupiscências.

Vejamos a definição dada por DEUS sobre o que é o JEJUM:
 ISAIAS 58: 5 Seria esse o [jejum] que eu escolhi? O dia em que o homem aflija a sua alma?
Consiste porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si
saco e cinza? Chamarias tu a isso [jejum] e dia aceitável ao Senhor? 6 ACASO NÃO É

ESTE O JEJUM QUE ESCOLHI? QUE SOLTES AS LIGADURAS DA
IMPIEDADE, que desfaças as ataduras do jugo? E que deixes ir livres os oprimidos, e
despedaces todo jugo?8 Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura
apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti; e a glória do Senhor será
a tua retaguarda.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
Devemos fazer o jejum tipológico. Entretanto, precisamos saber o que esse jejum significa
para Deus. Diante de Deus o jejum verdadeiro é Jesus. Só Jesus não se deixou alimentar pelo
pecado e somente ele nos pode libertar deste corpo de morte.
Disse o apostolo Paulo, na carta aos romanos capítulo 7:17-25 O bem que queremos não
fazemos e o mal que não queremos isto fazemos. Ele conclui dizendo: Dou graças a Deus por
Jesus Cristo nosso senhor. Jesus é quem nos liberta deste corpo mortal e nos dá um corpo
espiritual – a igreja.
Só Jesus pode nos justificar por que Ele é a justiça e a santificação de Deus para nós.
Conforme Paulo escreveu aos coríntios:
 I coríntios 1: 30 mas vós sois dele, em cristo Jesus, o qual para nós foi feito
por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.
Jesus foi o único que verdadeiramente jejuou. Só Ele não pecou. Só Ele
não alimentou as concupiscências da carne. ISSO É: DE FATO SOMENTE JESUS
JEJUOU. O jejum que o servo faz20, fisicamente, apenas, aponta para o que
Jesus efetiva e espiritualmente fez.

20

JESUS NOS ORIENTA QUANDO e COMO JEJUAR

QUANDO necessitamos usar mais efetivamente os meios de graça?
Resposta: Preventivamente sempre devemos usá-los. Especialmente quando Jesus ESTIVER AUSENTE de nossas vidas.
Através dos meios de graça buscamo-lo com a finalidade de mantê-lo presente, (Emanuel), e nos garantir “soteria” –
salvação. Isso Jesus nos ensina em Lucas 5, a seguir:


Lucas 5: 33 Disseram-lhe eles: Os discípulos de João [jejuam] freqüentemente e fazem orações, como também os dos fariseus,
mas os teus comem e bebem. 34 E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está
com eles? 35 Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão.
O noivo, o esposo foi tirado, ou seja, Jesus não esta presente, então “jejuarão” para ter de volta “simbólica e
espiritualmente”, o noivo.
Objetivo do meio de graça (jejum)- trazer o noivo de volta. Pois:


Jesus estando presente: Temos alegria, vida, vitória, luz, solução, alimento, segurança etc. Ele estando
presente temos soteria.
 Jesus não estando presente (o noivo ausente): temos trevas, tristezas, morte, derrota, fome, insegurança, etc.
Sem ele não temos o salvador.
COMO DEVEMOS JEJUAR – TEM QUE APONTAR PARA O PROJETO.



MATEUS 6:16- Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque eles desfiguram os seus rostos,
para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. 17- Tu, porém,
quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto,18- para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu
Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
Analisando os termos: “unge a tua cabeça” e “lave teu rosto”. Jesus é o cabeça de todos os servos. Ele é o cabeça ungido
por Deus, o Cristo. O nosso jejum deve exaltar o cabeça da igreja, que é o senhor Jesus.
Ele é quem faz nosso rosto brilhar, nos faz aceitáveis diante de Deus, através do brilho do espirito santo.
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QUEM É JESUS e QUEM NÃO É JESUS, PARA NÓS.
5.6

TIPO DE JESUS: A PALAVRA.

REFERÊNCIAS:
JOÃO 1:1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era
Deus.





5.7

APOCALIPSE 19:13 E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome pelo
qual se chama é a Palavra de Deus.

TIPO DE JESUS: A ORAÇÃO.

UMA ORAÇÃO ESPECIAL: O CLAMOR (PELO SANGUE DE JESUS)..

Clamor pelo sangue de Jesus é um tipo de oração. Orar é falar com Deus. Orar é ter
contato direto com Deus. Jesus é esse caminho ou meio de termos acesso e contato com o Pai.
ALÉM DE ISSO orar é:



Ato de dependência e submissão a Deus. (Mat 7:7,8; Fil 4:6-7) - Jesus foi obediente até a
morte e morte de cruz.



Lutar com (e não contra) DEUS como fez Jacó descrito em Oseias –“suplicou chorou e
orou e venceu” – é um exercício de força, lutar para vencer – Jesus é o nosso Deus forte ,
aquele que vence por nos.

ANALISANDO O JEJUM por paralelo como o sacrifício de Caim e Abel, Vemos que o sacrifício o qual foi aceito por Deus foi
aquele no qual apresentava “elo proféticos” com Jesus e seu sacrifício. Na oferta de Abel tinha o sangue do cordeiro – uma profecia a
respeito do holocausto de Jesus. Deus NÃO aceita sacrifício, ou oferta, que aponte para nós. Os sacrifícios que chamam a atenção para
nossos feitos são rejeitados, pois, como diz a palavra: “Ele não aceita honra do homem”
Resultado - 1 sacrifício feito pelo homem – resposta é a morte a rejeição
Resultado - 2 sacrifício feito pelo filho – resposta é a aceitação. Ainda que feito pelo homem na condição de corpo de
Cristo estará sendo computado como feito pelo filho. Nesse caso, o homem foi apenas instrumento nas mãos de Jesus e
a gloria e a aceitação permanecem sendo do FILHO. Os frutos são feitos pelo FILHO através do instrumento HOMEM,
agora na condição de corpo. (COLOSSENSES 3: 17 “E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.”)
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E ato de fé – fé é Jesus. Fé é está com Deus. Não se conversa com que esta longe e Jesus
está conosco sempre. Ele é o Emanuel.

ONDE A BÍBLIA APONTA A ORAÇÃO PARA JESUS E SEU SACRIFÍCIO?
A) VINCULAÇÃO da oração ao sacrifício de Jesus:
Referência:
SALMO 141: 1 SENHOR, a ti clamo, escuta-me; inclina os teus ouvidos à minha voz, quando
a ti clamar. 2
Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos
levantadas sejam como o sacrifício da tarde.
O sacrifício da tarde era uma profecia a respeito do sacrifício de Jesus. Ele
foi sacrificado e veio a morrer às três horas da tarde .

B) HORA DA ORAÇÃO = ora do sacrifício da tarde:
Referência:


ATOS 3:1 E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona.

A hora da oração, a nona, ou seja, às três horas da tarde, era uma
profecia a respeito do sacrifício de Jesus. Ele foi sacrificado e veio a
morrer as três horas da tarde. Jesus é nossa verdadeira “oração” ao Pai.

C) Ao TERCEIRO DIA SUBIRAS (curado). O Senhor levou nossas enfermidades –
Referência:


II REIS 20:5Volta, e dize a Exequiais, capitão do meu povo: Assim diz o SENHOR, o Deus
de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que eu te sararei; ao terceiro
dia subirás à casa do SENHOR.
“Ao terceiro dia subirás” é uma profecia a respeito da morte e ressureição de Jesus.
Através do sacrifício de Jesus fomos sarados.

D) PEDIR QUE DEUS FALE – o intervir do verbo, da palavra de Deus:
Referência:
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SALMOS 39:12 Ouve, SENHOR, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor;
não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como
todos os meus pais.

E)TEMPO ACEITÁVEL, SEGUNDO A GRANDEZA DA TUA MISERICÓRDIA = Deus
amou o mundo de tal maneira que... (misericórdia)
Referência:


SALMOS 69:13 Eu, porém, faço a minha oração a ti, SENHOR, num tempo aceitável;
ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua
salvação.

Jesus é a expressão da grandeza da misericórdia e a verdade de Deus para conosco.
Jesus é a verdade salvadora que nos alcançou.
JESUS É A VERDADE e a JUSTIÇA NOSSA.
Referência:


SALMOS 143:1 O SENHOR, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas;
escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça.



JEREMIAS 23:6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este será o seu
nome, com o qual Deus o chamará: O SENHOR JUSTIÇA NOSSA.



II PEDRO 1:1 ... Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do
nosso Deus e Salvador Jesus Cristo:



JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou ... a verdade ..; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

F)MINHA CASA É CASA DE ORAÇÃO = O “TEMPLO” É CASA DE ORAÇÃO = JESUS
É O TEMPLO
Referência:


ISAÍAS 56:7 Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de
oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a minha
casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Em apocalipse Jesus é descrito como O TEMPLO, a casa de Deus. Através de Jesus

muitos, de todos os povos tribos e línguas, virão te adorar.
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TIPO DE JESUS: O PÃO, O MANÁ CELESTIAL.

5.8

O maná – pão que caia do céu – é uma alegoria que tipifica o senhor Jesus.

As ligações proféticas entre o maná e Jesus garantem que a forma, a
origem do maná é um tipo profético a apontar para Jesus.
VEJAMOS alguns elos proféticos entre o maná e Jesus:
o O maná veio do céu para alimentar o povo no deserto, a caminho de uma nova
terra; Jesus é pão da vida que veio do céu. Ele nos alimenta a caminho do céu.
o Não havia outro pão para dar vida ao povo no deserto. Jesus é o pão único para
alimentar os servos na caminhada para a terra prometida – a nova terra.
o Vivemos espiritualmente da palavra de Deus. Jesus é a palavra, o verbo que se fez
carne. Ele tem nos alimentado.
o Quando comemos o alimento passa a fazer parte de nós. Jesus está em nós. Ele faz
parte de nossa existência.
o O pão é feito de trigo. O trigo é esmagado, moído e levado ao fogo para dar lugar
ao pão. Jesus foi esmagado, moído e levado ao fogo em holocausto para poder ser
nosso pão da vida.

ALGUNS VERSÍCULOS com elos entre O MANÁ e JESUS o pão do céu:



DEUTERONÔMIO 8:3 Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná , que nem tu
nem teus pais conhecíeis;

para te dar a entender que o homem não vive só de
pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. 16 que
no deserto te alimentou com o maná , que teus pais não conheciam; a fim de te humilhar e te provar, para nos
teus últimos dias te fazer bem.



SALMOS 78:24 fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus.



ÊXODO 16:35 E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra
habitada; comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã.
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JOÃO 6:31 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Do céu deu-lhes pão a comer. 49 Vossos
pais comeram o maná no deserto e morreram. 58 Este é o pão que desceu do céu; não é como o caso de
vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem comer este pão viverá para sempre.

 JOÃO 6:33,48 Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 35 E Jesus
lhes disse: eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em
mim nunca terá sede 48 Eu sou o pão da vida. 51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se
alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que
eu darei pela vida do mundo.
 JOÃO 6:41 Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu
do céu.
5.9 TIPO DE JESUS: O PASTOR.
 SALMO 23:1 O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará.
 JOÃO 10:11,14 Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 14 Eu sou
o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
5.10

TIPO DE JESUS: A PASCOA.
Referências:

 I CORÍNTIOS 5: 7 Alimpai-vos pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.
 ÊXODO 12:21 chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e
tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a páscoa.
5.11

TIPO DE JESUS: O CORDEIRO DE DEUS.
Referências:

 JOÃO 1:29,36 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo. 36 E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o
Cordeiro de Deus.

 APOCALIPSE 14:4 Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque são
virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre
os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
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5.12

TIPO DE JESUS: A TESTEMUNHA, (fiel).
Referências:

 APOCALIPSE 1:5 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o
primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu
sangue nos lavou dos nossos pecados.
5.13

TIPO DE JESUS: O CAMINHO, (estreito).
Referências:

 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, ...; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
 MATEUS 7:14 E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos
há que a encontrem.

5.14

TIPO DE JESUS: A PORTA, (estreita, das ovelhas, do céu).

Referências:
 MATEUS 7:13,14 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
 JOÃO 10:7 Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a
porta das ovelhas.

5.15

TIPO DE JESUS: A SERPENTE DE BRONZE NO DESERTO.

Alegoria de Jesus como a serpente de bronze na caminhada para a terra prometida
tipificando o sacrifício de Jesus na cruz.

VEJAMOS algumas alegorias e elos proféticos entre a serpente de bronze e
o sacrifício de Senhor Jesus na cruz:
o A serpente de bronze foi dependurada numa haste de madeira para que os israelitas não morressem.
Jesus foi dependurado na cruz de madeira para nos dar a vida eterna. A serpente de bronze tipificava
a maldição do madeiro que Jesus assumiu dependurado no lugar do homem.
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Referências:
o I PEDRO 2:22,24 O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 24 Levando ele
mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.
ELOS PROFÉTICOS:

o

A serpente, no jardim do Éden, foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Jesus se fez
maldição ao ser dependurado no madeiro- era o que dizia a lei: maldito todo aquele que for
dependurado no madeiro. A serpente foi amaldiçoada porque levou o homem a pecar e se afastar de
Deus. Jesus foi amaldiçoado, ao ser dependurado no madeiro, para dar vida ao homem, perdoando
os pecados e trazendo a reconciliação do homem com Deus.

o

Quem olhava para a serpente de bronze dependurada no madeiro não morria da picada da serpente
abrasadora. O bronze fala do juízo e da justiça de Deus. Jesus recebeu o juízo pelos nossos pecados.
Com seu holocausto Ele nos justificou diante do Pai e nos deu sua vida, seu sangue;

o

Quem “olha” para Jesus no madeiro e aceita a substituição proposta no sacrifício de Jesus na cruz
não morrerá espiritualmente. Isso é, o justo Jesus pelos injustos. O juízo de morte era nosso.
Todavia, Ele assumiu o nosso lugar, por isso não morreremos, mas temos a vida eterna.
Transferirmos para Jesus o juízo de morte, e recebendo Dele “o bronze de Deus”, recebemos a justiça
para a vida eterna que está em Cristo. Assim, o adversário com suas picadas para a morte, “o
pecado”, (que impede o homem de andar para a terra da promessa), não tem mais poder sobre quem
aceita o sacrifico de Jesus. O mal não impede quem anda no caminho da vida para a vida eterna.

o

Quem era picado pela serpente abrasadora “se não olhasse para a serpente de bronze” morreria,
não existia outro “meio”, não tinha outro “antídoto” contra a morte. Deus deu o “UM ÚNICO
RECURSO” ali no deserto pelo qual os judeus se livravam da morte. MOSTRANDO com isso que o
sangue do sacrifício de Jesus é o único remédio, é o ÚNICO caminho, o único preço de resgate para
o homem não ser condenado à morte eterna.

o

O homem pecador pode se livrar do juízo de morte, aceitando a Jesus como seu resgatador, seu
remidor. Aquele que por nos sofreu a maldição da cruz e morreu para que tivéssemos a vida eterna.
Escapamos do juízo e alcançamos a vida através de Jesus. O sacrifício do Senhor é quem nos traz a
paz com Deus. Sem Jesus, os venenos do adversário nos impedirão de chegarmos à terra prometida.

VEJAMOS ALGUNS VERSÍCULOS QUE NOS ATESTAM ESTES ELOS ACIMA CITADOS E OUTROS:



JOAO 3:12-18 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? 13 Ora,
ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. 14 E,

como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja
levantado; 15 Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16 Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. 17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele. 18 Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; porquanto não crê
no nome do unigênito Filho de Deus.
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NÚMEROS 21:5-9 E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para que
morrêssemos neste deserto? Pois aqui não há pão e não há água: e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. 6
Então o SENHOR mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam; e morreu muita gente em Israel.
7 Pelo que o povo veio a Moisés, e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o SENHOR e contra ti; ora ao
SENHOR que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. 8 Então disse o SENHOR a Moisés:

uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste; e será que todo o
mordido que olhar para ela VIVERÁ. 9 Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pôla sobre uma haste; e sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém,
quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. (Versão JFA revisada de acordo
Fazer

com os melhores textos gregos e hebraicos)

5.16

TIPO DE JESUS: A ROCHA ETERNA. 21
O QUE É UMA ROCHA?
Uma rocha é algo firme. Algo sólido, imutável.
Jesus é tipificado como uma rocha por que Ele é eterno, e como tal imutável. Jesus é o pai da
eternidade, e de eternidade a eternidade 22 ele é o mesmo, em perfeição absoluta. O Senhor é sólido,

21

A TIPOLOGIA DA ROCHA como JESUS APONTA PARA ALGUNS ATRIBUTOS DO SENHOR. Dentre os quais,

abaixo, citaremos alguns:

IMUTÁVEL = não há variação de humor, estado ou qualidade. É o mesmo sempre, tem firmeza de caráter; Isaías 26:4 Confiai no
SENHOR perpetuamente; porque o SENHOR DEUS é uma rocha eterna;

FIRME/FORTE = Ele tem todo poder no céu e na terra, nada lhe sendo impossível de realizar. Ele é seguro, nos dá segurança e
podemos edificar nossas casas espirituais Nele e não cairá; SALMOS 31:2 Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa; sê
a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve;

FIEL/JUSTO = Ele é Verdadeiro. Ele é a verdade e a vida. A fidelidade é um atributo de Deus intimamente ligado à imutabilidade.
SALMOS 92:15 Para anunciar que o SENHOR é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.;

ÚNICO : Não há outro igual; I Samuel 2:2 Não há santo como o SENHOR; porque não há outro fora de ti; e rocha nenhuma há
como o nosso Deus.; Isaías 44:8 Não vos assombreis, nem temais; porventura desde então não vo-lo fiz ouvir, e não vo-lo anunciei?
Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra Rocha que eu conheça.

22 SALMO 102 :24-26 Dizia eu: Meu Deus,..., os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os
céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles se envelhecerão como um vestido; como roupa os
mudarás, e ficarão mudados.
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forte, permanente, constante, estável.23 Apesar disso o Senhor se deixou ferir por amor a
humanidade.
Ele também é chamado de Rocha ferida. Ele foi ferido na cruz por amor da vida do homem.
Ele é a Pedra de esquina. Aquele que é o sustentáculo para toda edificação espiritual. Ele
sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder.
Referências:
 TIAGO 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,

em quem não há mudança nem sombra de variação.
Característica: IMUTÁVEL.

 JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Características: IMUTÁVEL, ETERNO, FORTE, FIRME, INVENCÍVEL, ÚNICO.

 I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo;
e estes três são um.
Características: IMUTÁVEL, ETERNO, FORTE, FIRME, INVENCÍVEL, ÚNICO.

 SALMOS 19:14 Sejam agradáveis às palavras da minha boca e a meditação do meu coração
perante a tua face, SENHOR, Rocha minha e Redentor meu!
Características: Apesar de ser DEUS, o Senhor tem um relacionamento, uma
comunhão íntima e pessoal, com o homem para lhe trazer salvação/ redenção.

 I PEDRO 2:4,6,7 E, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos
homens, mas para com Deus eleita e preciosa, 6 Por isso também na Escritura se contém:
Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; E quem nela crer

23 Tiago 1:17 ... Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
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não será confundido. 7 E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, A
pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina.
Características: Ele é VIVO. Ele é a vida, apesar de ter morrido na cruz.
Mesmo não sendo valorizado pelos homens o Senhor é o PRINCIPAL o alfa e
o ômega.

 ATOS 4: 8,11 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:... 11 Ele é a pedra que foi
rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.

Características: Deus Pai pôs o Filho como cabeça, como Senhor de todas
as coisas. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra.

 EFÉSIOS 2 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra da esquina.
Características: JESUS CRISTO O PRINCIPAL E ERA NISSO QUE OS APÓSTOLOS SE
APOIAVAM.

 SALMOS 90:2 Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus.
 I TIMÓTEO 1:17

Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio,

seja honra e glória para todo o sempre.
 ISAIAS 26:4 Confiai no SENHOR perpetuamente; porque o SENHOR DEUS é uma rocha
eterna.


I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da
pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.

5.17

MAIS ALGUNS TIPOS DE JESUS.

Existem muitos outros objetos, coisas ou pessoas na bíblia as quais, de alguma
forma, apontam para Jesus. Exemplos disso: Os sacrifícios de animais, as ofertas, as
festas, o sábado, a lei, as cidades de refúgio, os reis do povo de Deus, o sumo sacerdote,
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Melquizedeque, o templo, o tabernáculo, o maná, os profetas, a água, o pão, o bom
pastor, o caminho, a vida, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o sol, a luz, Sansão,
Davi, Samuel, Elias, Moisés, José, o leão da tribo de Judá, a primogenitura, a herança,
Gideão, Neemias, Jeremias, a coluna de fogo e a nuvem durante a caminhada do povo
no deserto, o juiz, o legislador, a justiça, o noivo, a paz, o marido, o semeador, a porta,
o altar, o grão, a semente, o homem, o médico, a esperança, o cordeiro, o remidor,
Boaz, a circuncisão, o altar, a chuva, o orvalho da madrugada, o machado, a espada,
o martelo, a foice, a árvore da vida, a madeira verde, a fonte, o rio, Noé, Adão, Abraão,
Isaque, o patriarca, etc...
NÃO HÁ COMO TRATAR DE TODOS os tipos de Jesus NESSE trabalho, assim,
ficaremos com os tipos já citados.

6

TENTANDO CONCLUIR...
Alguns confundem o príncipe deste mundo o adversário, com o Rei dos reis o Senhor Jesus. Essa

confusão remota há séculos. Desde a época da reforma protestante, idos do ano de 1500. Há muitos
séculos já era possível ver alguém, erroneamente, dizendo que Jesus é o “príncipe dos reis da
Pérsia”.
Muitos e grandes teólogos chegaram, e chegam até hoje, a dizer que Jesus é o príncipe dos reis
da Pérsia. No entanto, isso, É UMA BLASFÊMIA contra o Senhor Jesus.
QUEM FALA que Jesus é o príncipe dos reis da pérsia, ou que Jesus é o Querubim
Miguel, ou que Jesus seria o anjo enviado por Deus para atender as orações de Daniel, erram
por desconhecer a palavra do Senhor. Isso não é novo.
Essas três linhas de entendimento teológico-racional não têm fundamento bíblico. São trÊs
grandes erros de discernimento da palavra de Deus. Embora, muitas pessoas renomadas
defendam esses entendimentos religiosos.
Se colocarmos essas duas linhas de raciocínio humano uma diante da outra
chegaremos a seguinte situação ABSURDA:
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“JESUS estaria resistindo A JESUS, ou ajudando a Jesus.”
Isso, por que, erronemente, uns dizem que Miguel é Jesus, outros dizem que “o
principe do reino da Pérsia é Jesus”, e outros dizem que o anjo enviado para
atender a Daniel seria Jesus, tudo isso com base numa mesma passagem da bíblia.
A verdade é: “O príncipe do reino da Pérsia” e o arcanjo “MIGUEL” NÃO SÃO o
Senhor JESUS, no Velho Testamento. Esses dois personagens espirituais são exemplos de seres
criados por Jesus. Miguel é um querubim obediente ao Senhor, um arcanjo do bem. E o príncipe do
reino da Pérsia, é um anticristo, é um exemplo de seres espirituais desobedientes ao Senhor.
Quanto ao anjo enviado para atender as orações de Daniel era apenas um anjo comum. Um
dentre os milhões de anjos ministradores da vontade de Deus em favor do seu povo. Não se tratava se
quer de um anjo de classes superiores como é o caso do arcanjo Miquel que é da classe dos querubins.
Não só durante o ministério de Jesus havia confusões quanto à pessoa de Cristo. Uns dizia que
Jesus era um dos profetas, outros dizia que Jesus era um pecador, um enganador do povo...
Atualmente, muitos acham que Jesus é apenas mais um profeta, ou o arcanjo Miguel, ou o um
príncipe qualquer, o anjo que foi enviado para atender a Daniel, um revolucionário, etc. Entretanto,
JESUS É O SALVADOR DO MUNDO. O FILHO DE DEUS. Jesus é uma das pessoas que compõe
o Deus único.
Sem conhecer quem é Jesus o homem fica sem salvação. Pois esse conhecimento é a chave à qual
dá acesso ao processo de salvação. Se alguém não sabe quem é o Salvador não terá como executar o
processo de salvação em sua vida. Isso, por que Jesus também é o caminho, o processo de salvação em
nós, a esperança da gloria eterna.
A sagrada escritura fala sobre Jesus e seu ministério terreno e espiritual, tanto no passado, no
presente, ou no futuro. Jesus é apresentado de forma direta e de forma tipificada, indireta, enigmática,
tipológica... Aleluia.

Um pequeno osculo santo de despedida:
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Que o Senhor Jesus nos revele cada dia mais as MULTIFORMES operações da sua
pessoa para que nós nos alimentemos por inteiro do Cordeiro de Deus, e não venhamos a
ser confundidos, ou decaiamos da nossa fé Nele. Que a sua paz, graça e revelação nos envolvam
completamente para podermos entender cada dia mais a palavra de Deus.
Que a revelação da palavra do Senhor nos faça deixar para traz, sem pestanejar, os velhos, e
amarrotados, ensinos segundo entendimento filosóficos. Instruções repletas de incoerências, e
inverdades, lecionadas em cursos teológicos durante séculos, no meio evangélico e fora dele.
Aleluias sejam dadas ao Príncipe da vida, Jesus.
Amem.
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