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A Pessoa maravilhosa do Senhor Jesus II
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base: Is 9.6
Introdução
- Na lição anterior foi apresentada a importância do 
significado do termo maravilhoso, esclarecendo que 
se trata de uma expressão u�lizada especialmente no 
mundo religioso, com a finalidade de ressaltar 
aspectos transcendentes e sobrenaturais. Na 
presente lição serão enumeradas outras evidências 
que fizeram do Senhor uma pessoa simplesmente 
maravilhosa. 

1. A sua presença é maravilhosa
- O profeta Isaías falou acerca do nome do Senhor: 
“Emanuel”, cujo significado é “Deus conosco” (Is 
7.14). Mateus relata o cumprimento dessa profecia 
(Mt 1.19-23). O evangelho segundo João declara que 
“o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1.14).
- Embora a onipresença de Deus seja declarada em 
todo o AT, a presença do Senhor entre os homens 
através de sua encarnação foi algo maravilhoso. Sua 

c) Ele virá em grande glória e poder (Mt 24.30). Sua 
vinda trará gozo para os salvos, terror, pavor e 
condenação para os ímpios (Ap 1.12-20; 6.15-17).

Conclusão
- O mundo moderno despreza a Fé cristã por uma 
série de razões. Uma delas´e o reducionismo que faz à 
Pessoa, a obra e aos ensinamentos de Cristo, 
nivelando-O com líderes religiosos e polí�cos que 
marcaram a história. Nestas duas primeiras lições 
pudemos vislumbrar a grandeza da pessoa mais 
extraordinária que já exis�u. Só Ele é o Cristo, o Filho 
do Deus vivo (Mt 16.16). Ele é o rei eterno, Deus único 
pelos séculos dos séculos, amém (I Tm 1.17).



  

encarnação é gloriosa em cumprir as profecias e 
estabelecer um relacionamento de Deus com os 
homens. 
- Sua presença maravilhosa se faz maravilhosa hoje 
porque Ele habita em nós pelo seu Santo Espírito (Jo 
14-16).

2. Seu sofrimento foi maravilhoso
- A singularidade do Senhor se manifesta até em seus 
sofrimentos:
a) Não foi fruto de seu pecado pessoal – Seus 
sofrimentos decorreram de sua obediência em 
sa�sfazer a jus�ça de Deus e assegurar a redenção dos 
eleitos.
b) Foi sobre-humano – O capítulo 53 do livro do profeta 
Isaías retrata a forma sobre-humana que caracterizou 
os sofrimentos do Senhor Jesus. (Is 53.1-12)

3. A sua morte foi maravilhosa

a) Foi determinada por Deus desde a eternidade (At 

2.23)

b) Foi uma morte voluntária (Jo 10.17-18)

c) Foi sacrificial ou vicária (I Co 5.7)

d) Foi uma morte subs�tu�va e expiatória (IPe 

3.16).

e) Foi uma morte propiciatória (I Jo 4.10).

  

4. A sua ressurreição foi maravilhosa
- A ressurreição do Senhor não apenas foi registrada 
pelos apóstolos, como também se tornou o 
fundamento de toda ação e pregação dos discípulos. 
(I Jo 1.1-2; I Co 15.14).
- Assim percebemos a ação sobrenatural de Deus na 
ressurreição, tornando-a num acontecimento que ao 
mesmo tempo rompe e ultrapassa o âmbito temporal 
e histórico, pois sua dimensão é eterna.
- A ressurreição de Cristo não é apenas uma 
reanimação de um cadáver. Não é um milagre do 
mesmo �po de Lázaro e outros personagens bíblicos 
que ressuscitaram e que vieram a morrer novamente. 
- A ressurreição de Cristo foi maravilhosa no sen�do 
de confirmar sua divindade e poder sobre a morte, 
confirmando-nos a esperança de que a verdade, o 
bem, a paz e a jus�ça de Deus hão de triunfar.
5. A sua segunda vinda será maravilhosa
- A segunda vinda de Cristo será um acontecimento 
maravilhoso. Será o evento mais significa�vo da 
história, após a morte e ressurreição do Senhor. Este 
evento é maravilhoso por que:
a) Trará a consumação da história e de todas as coisas, 
tornando-se o alvo e a esperança maior da igreja do 
Senhor.
b) Será visível, pessoal e repen�na. Toda a plenitude 
da divindade será corporalmente revelada nele (Cl 
2.9; Hb 1.1-4).
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