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A Pessoa Maravilhosa do Senhor Jesus Cristo 
I

(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto Base: Is 9.6
Introdução
- A palavra “maravilhoso” é usada em sen�dos 
diversos na nossa língua que não corresponde 
com exa�dão ao seu significado bíblico. O 
vocábulo bíblico “maravilhoso” refere-se ao 
assombro e espanto causados por um evento 
incomum ou inexplicável (Lothar Coenen e Colin 
Brow. Dicionário Internacional de Teologia do 
NT). Portanto, o termo está relacionado a um 
evento sobrenatural que causa admiração 
espantosa, surpreendente.
- A par�r, desta definição, analisaremos alguns 
aspectos da Pessoa e obra do Senhor Jesus, 
como Ele transcende os limites da compreensão 
e existência humanas comuns.

Conclusão
- Na próxima lição con�nuaremos falando sobre 
este mesmo tema, a fim de ressaltar ainda mais 
a singularidade de Jesus Cristo como a pessoa 
mais incrível e fascinante que já exis�u.



  

1) O anúncio do seu nascimento foi 
maravilhoso

- Desde o AT as Escrituras falavam da 
singularidade do seu nascimento e pessoa (Gn 
3.15; Is 7.14; Is 9.6; Mq 5.2).
- No NT foi um evento maravilhoso, isto é, um 
sonho divino em que um anjo fala a respeito do 
verbo que se encarnaria e a aparição 
sobrenatural do anjo Gabriel a Maria. (Mt 1.20-
23; Lc 1.26-35).

2) O seu nascimento foi maravilhoso
- Houve uma indicação miraculosa feita por 
uma estrela (Mt 2.2, 9-10); Foi gerado pelo 
Espírito Santo (Mt 1.20); Nasceu de uma virgem 
(Mt 1.18-20); Foi anunciado ao pastores de 
Belém por um anjo do Senhor (Lc 2.9-12); Foi 
aclamado por uma mul�dão da milícia celes�al 
na noite do seu nascimento (Lc 2.13-14); Foi 
adorado pelos magos que vieram do Oriente 
(Mt 2.1-11).

3) O Seu crescimento foi maravilhoso
- De acordo com Lucas 2.39-40, 51-52 Jesus 
crescia em graça, em estatura e em sabedoria.

  

 Isto significa um crescimento pleno, saudável e 
em todas as áreas. Seu crescimento foi 
perfeito.

4) O seu ensinamento foi maravilhoso
- A constatação até dos seus adversários 
provam a grandiosidade de seu ensino, disse os 
guardas que foram enviados pelos líderes 
judaicos para o prenderem “Jamais alguém 
falou como Ele” (Jo 7.40-46). 
- Outras passagens mostram a sublimidade dos 
ensinamentos do Senhor (Jo 4.29; Mt 7.28).
-  O s  e n s i n a m e n t o s  d o  S e n h o r  e ra m 
maravilhosos por causa de sua origem divina. 
Não se tratava de autoajuda; nem jargões ou 
clichês religiosos. Também não era a expressão 
de uma religiosidade estéril e inconsistente, 
caracterís�ca daqueles dias. Tratava-se da 
genuína Palavra de Deus: produziam vida (Jo 
6.63); Descor�navam a alma humana (Mt 9.4); 
mostravam a real condição do homem (Lc 13.3; 
Faziam arder os corações (Lc 24.32); produziam 
descanso ao coração (Mt 11.29).
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