
Muito antes de Jesus nascer neste mundo ele já 

se manifestava na terra, através de sua Onipresença, 

Onipotência e Onisciência, diante das próprias 

revelações da Bíblia Sagrada.

O Senhor Jesus sempre foi Senhor e Deus, 

diferente do que algumas pessoas pensam e ensinam. 

Ele já estava no princípio de todas as coisas, apareceu 

no Antigo Testamento e quando esteve na terra 

demonstrou seu conhecimento pleno sobre o 

passado, presente e futuro.

Jesus estava no princípio, e Ele é o próprio 
princípio:

“Ele estava no princípio com Deus” (Jo 1.2)

“Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o 

primeiro e o derradeiro” (Ap 22.13).

Jesus já era Deus antes da criação de todas as 
coisas:

“E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas 

subsistem por ele” (Cl 1.17).

“E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, 

com aquela glória que tinha contigo antes que o 

mundo existisse” (Jo 17.5).

Jesus estava na criação do mundo:
“E disse Deus: Façamos o homem à nossa 

imagem...” (Gn 1.26a).

Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego:

“Respondeu,   e   disse:   Eu,   porém   vejo   quatro   
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homens   soltos,   que   andam passeando dentro do 

fogo, e nada há de lesão neles; e o aspecto do quarto é

 semelhante ao filho dos deuses” (Dn 3.25).

Jesus já conhecia Abraão:
“Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e 

viu-o, e alegrou-se” (Jo 8.56).

Jesus é o primogênito de toda criação:
“O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito 

de toda criação” (Cl 1.15).

A Bíblia é a grande prova que Jesus sempre foi 

Deus desde a eternidade, mas que deixou sua glória, 

veio à terra, morreu, ressuscitou e voltou para o seu

lugar de glória. Este foi um ciclo perfeito criado 

por Deus Pai e executado por Deus Filho. 

“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento 

que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de 

Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas 

aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 

fazendo-se semelhante aos homens; E, achando na 

forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que 

também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu 

um nome que é sobre todo nome, para que ao nome 

de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, 

e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse 

que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai”. 

(Fl 2.5-11)
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