Jesus é Deus? (parte 1 de 4)
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1.

A Bíblia diz que Deus não é Homem
A Bíblia diz:

Números 23:19 "Deus não é homem..."
Oséas 11:9 "...porque eu sou Deus, e não homem..."
Jesus é chamado de um homem muitas vezes na Bíblia:
João 8:40 "...um homem que vos falou a verdade..."
Atos 2:22 "Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus para vós com milagres,
prodígios e sinais que Deus realizou através dele no meio de vós, como vós mesmos bem
sabeis."
Atos 17:31 "Ele julgará o mundo através do homem que escolheu"
1.

Timóteo 2:5 "...o homem Cristo Jesus."

Deus não é um homem, mas Jesus, que Deus o exalte, era um homem, portanto, Jesus
não era Deus.
2.

A Bíblia diz que Deus Não é um Filho de Homem

Números 23:19 "Deus não é homem...nem filho do homem..."
A Bíblia freqüentemente chama Jesus de "um filho do homem" ou "o filho do homem."
Mateus 12:40 "...assim ficará o filho do homem..."
Mateus 16:27 "Porque o filho do homem há de vir..."
Mateus 16:24-28 "...antes de terem visto chegar o filho do homem com o seu reino."
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Marcos 2:10 "Mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade..."
João 5:27 "...porque é o filho do homem."
Nas escrituras hebraicas, o "filho do homem" também é usado muitas vezes falando de
pessoas (Jó 25:6; Salmos 80:17; 144:3; Ezequiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17;
3:25).
Uma vez que Deus não Se contradizeria ao primeiro dizer que Ele não é filho de um
homem, e depois se tornar um ser humano que era chamado de "o filho do homem", ele
não o fez. Lembre que Deus não é o autor de confusão. Seres humanos, incluindo Jesus,
também são chamados "filho do homem" especificamente para distingui-los de Deus, que
não é um "filho do homem" de acordo com a Bíblia.
3.

A Bíblia Diz que Jesus Negou ser Deus

Lucas 18:19 Jesus falou a um homem que o chamou de "bom," perguntando-lhe, "Por
que me chamas de bom? Ninguém é bom exceto Deus."
Mateus 19:17 E ele lhe disse, "Por que me perguntas sobre o que é bom? Existe
apenas Um que é bom; mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos."
Jesus não ensinou às pessoas que ele era Deus. Se Jesus tivesse dito às pessoas que
era Deus, ele teria saudado o homem. Ao invés disso, Jesus o repreendeu, negando ser
bom, ou seja, Jesus negou que fosse Deus.
4.

A Bíblia Diz que Deus é Maior que Jesus

João 14:28 "Meu Pai é maior que eu."
João 10:29 "Meu Pai é maior que todos."
Jesus não pode ser Deus se Deus é maior que ele. A crença cristã de que o Pai e o
filho são iguais está em contraste direto com as palavras claras de Jesus.
5. Jesus Nunca Instruiu Seus Discípulos a Adorá-lo ou ao Espírito Santo, mas a Deus e a Deus
Somente

Lucas 11:2 "Quando orardes, dizei Nosso Pai que está no céu."
João 16:23 "Naquele dia, nada me perguntareis. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele
vo-la concederá em meu nome."
João 4:23 "Mas a hora vem e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura aqueles que assim o adorem."
Se Jesus fosse Deus, ele teria buscado adoração para si mesmo. Uma vez que ele não
o fez, ao invés disso buscou adoração para Deus nos céus, ele, portanto, não era Deus.
6.

A Bíblia Diz que Jesus Reconheceu, Orou & Adorou o Único Verdadeiro Deus

Jesus orou a Deus com as palavras:
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João 17:3 "...que eles conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e Jesus Cristo que
enviastes."
Jesus orou a Deus toda a noite:
Lucas 6:12 "ele continuou durante toda a noite em oração a Deus."
...porque:
Mateus 20:28: O filho do homem não vem para ser servido, mas para servir.
Como Jesus orou a Deus?
Mateus 26:39 "...ele prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, 'Meu Pai..."
Até Paulo disse:
Hebreus 5:7 "Durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e
súplicas com clamor e lágrimas ao que podia livrá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa
de sua reverência."
Para quem Jesus estava orando quando prostrou-se com seu rosto em terra com
grande clamor e súplicas? Para si mesmo? Jesus estava chorando para suplicar a si
mesmo ser salvo da morte? Nenhum homem, são ou insano, ora para si mesmo!
Certamente a resposta deve ser um sonoro 'Não.' Jesus estava orando para "o único
verdadeiro Deus." O Deus de quem Jesus era servo, Aquele que o enviou. Pode haver uma
prova mais clara de que Jesus não era Deus?
O Alcorão confirma que Jesus conclamou à adoração do Único Verdadeiro Deus:
"Verdadeiramente, Deus é meu Senhor e vosso Senhor. Então,
adorai-O (somente). Essa é a senda reta." (Alcorão 3:51)
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