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Os autores bíblicos afirmam 
categoricamente que Jesus é o Filho de 
Deus

• Mc 1:1; Jo 20:31; Mt 16:16-17; 1 Jo 5:5.

O que significa a expressão “Filho de 
Deus”.



� As evidências no seu nascimento 
demonstram claramente que Ele é o 
Filho de Deus:

� O nascimento virginal – Mt 1:18-25; Lc
1:34

� A concepção por ação sobrenatural do 
Espírito Santo – Mt 1:20-21; Lc 1:35



Por intermédio de 
suas obras, Ele se 
revela o Filho de 

Deus – Mc 1:27,31; 
2:7,10,11; 4:41

Os sinais 
testemunhavam 

sua Divindade – Jo
10:25, 37, 38



• Seus muitos nomes e títulos revelam que Ele 
é o Filho de Deus:

• Jesus: Em hebraico significa “Salvador”. Só 
Deus poderia salvar o povo dos seus pecados 
– Mt 1:21,23.

• Cristo: Que significa “Ungido”. Foi capacitado 
por Deus para cumprir a sua missão – Mt
1:16-18; Is 61:1-3.



• Filho do Homem: Enviado por Deus para 
estabelecer o seu Reino na terra conforme a 
promessa dos profetas – Mc 8:31; Dn 7:13-14

• Senhor: O mais usado pela igreja primitiva. 
Também o identificava com Deus – At 2:36; 
Fp 2:9-11

• Palavra ou Verbo de Deus – Que faz lembrar o 
poder de Deus na criação do universo – Jo
1:1-3







• O termo Filho de Deus não coloca Jesus 
em inferioridade ou subordinação em 
relação ao Pai.

• Ele é digno de toda honra, glória e louvor 
tal qual o Pai – Ap 5:13

• Compartilham da mesma essência – Jo
10:30

• O mistério da Trindade – 1 Pe 1:2



• Trinitarianismo ou doutrina da Trindade é o ensino de que

Deus é tríuno, que Ele tem Se revelado em três Pessoas co-

iguais e co-eternas.

• Para seus adeptos ou defensores, o Trinitarianismo é um dos

dogmas centrais da fé cristã. Considerado um mistério, tais

denominações buscam provar na fé e na bíblia, a existência da

Trindade. A tentativa de fundamentar racionalmente esse

dogma é feita através da teologia ou ciência de Deus.


