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Jesus realizou muitos milagres e sem dúvida disse muitas coisas maravilhosas sobre si
mesmo.  Algumas pessoas usaram o que ele disse e fez como prova de que era Deus.  Mas
seus discípulos originais que viveram e caminharam com ele e testemunharam o que ele
disse e fez, nunca chegaram a essa conclusão.

Os Atos dos Apóstolos na Bíblia detalha a atividade dos discípulos em um período de
trinta anos após Jesus ser elevado aos céus.  Ao longo desse período, eles nunca se
referiram a Jesus como Deus.  De forma contínua e consistente usam o título de Deus para
se referir a outro e não a Jesus.

Pedro se levantou com os onze discípulos e se dirigiu à multidão dizendo:

 "Homens de Israel, ouçam: Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Deus entre vós por
milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis."
(Atos 2:22).

Era Deus, portanto, Quem realizava os milagres através de Jesus para convencer as
pessoas de que Jesus era apoiado por Deus.  Pedro não viu os milagres como prova de que
Jesus é Deus.

De fato, a forma como Pedro se refere a Deus e a Jesus deixa claro que Jesus não é
Deus.  Porque ele sempre mantém o título de Deus distante de Jesus.  Tome as seguintes
referências, por exemplo:

"Deus elevou esse Jesus..." (Atos 2:32)

"Deus fez Jesus, que crucificastes, Senhor e Cristo." (Atos 2:36)

Em ambas as passagens o título de Deus é distanciado de Jesus.  Por que ele fez isso,
se Jesus era Deus?

Para Pedro Jesus foi um servo de Deus.  Pedro disse:
"Deus elevou seu servo..." (Atos 3:26). 
O título de servo se refere a Jesus.  Isso está claro da passagem anterior na qual Pedro

declarou:
"O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou
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seu servo Jesus." (Atos 3:13).
Pedro deve ter sabido que Abraão, Isaque e Jacó nunca falaram de um Deus trino. 

Sempre falaram de Deus como o único Deus.  Aqui, como em Mateus 12:18, Jesus é o
servo de Deus.  Mateus nos diz que Jesus era o mesmo servo de Deus mencionado em
Isaías 42:1. Então, de acordo com Mateus e Pedro, Jesus não é Deus, mas servo de Deus. 
O Velho Testamento diz repetidamente que Deus é único (por exemplo, Isaías 45:5).

Todos os discípulos de Jesus tinham essa opinião.  Em Atos 4:24 nos é dito que os fiéis
oravam a Deus dizendo:

"...eles elevaram suas vozes unanimemente em oração a Deus. 'Senhor,' eles
disseram, 'tu que fizestes os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há.'"

 Está claro que não estão orando para Jesus porque dois versos depois se referem a
Jesus como  

"...teu santo servo Jesus, ao qual ungiste." (Atos 4:27).
Se Jesus era Deus, seus discípulos deviam ter dito isso claramente.  Ao invés disso,

continuaram pregando que Jesus era Cristo de Deus.  Em Atos é dito:
"E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de

anunciar a Jesus Cristo." (Atos 5:42).
A palavra grega "Cristo" é um título humano.  Significa "ungido".  Se Jesus era Deus,

porque os discípulos se referiam a ele continuamente com títulos humanos como servo e
Cristo de Deus e usavam de forma consistente o título de Deus para alguém que
ressuscitou Jesus?  Temiam os homens?  Não! Corajosamente pregavam a verdade sem
temer aprisionamento ou morte.  Quando confrontados pela oposição das autoridades,
Pedro disse:

"Importa antes obedecer a Deus que aos homens.  O Deus de nossos pais que
ressuscitou Jesus..." (Atos 5:29-30).

Eles não estavam o Espírito Santo?  Não! Eram apoiados pelo Espírito Santo (ver Atos
2:3, 4:8 e 5:32). Estavam simplesmente ensinando o que aprenderam de Jesus - que Jesus
não era Deus, mas sim servo e Cristo de Deus.

O Alcorão confirma que Jesus era o Messias (Cristo) e que era servo de Deus (ver
Alcorão Sagrado 3:45 e 19:30).
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