
CRISTOLOGIAS 
 

INTRODUÇÃO»   Muitos conceitos religiosos são discutidos perifericamente hoje 
em dia, no entanto esquecemos sempre de averiguar as origens filosóficas ou teológicas 
das suas respectivas histórias. Vejamos algumas concepções acerca do Cristo de Deus. 

 
DOCETISMO » (Palavra derivada da expressão grega parecer – “dokeo”).Eram 
considerados gnósticos e eram aqueles que criam num Cristo que não tinha corpo físico 
, e sim um corpo que era etéreo, inconsistente fisicamente porém real. Doutra forma 
seria impossível sê-Lo pois para os mesmos é inconcebível  o Deus divino tomar uma 
forma humana (pervertida e má), constituindo assim contradição e separação da 
divindade e da humanidade do Cristo Jesus. 
 Aplicação atual» O que nós podemos trazer do Docetismo para os dias de hoje 
como linha pensamento semalhante, apenas do ponto de vista de que o Divino não 
poderia assumir forma humana, são os Mussulmanos (Islamismo) que não aceitam que 
Jesus tenha sido morto na cruz, pois um ser divino (Deus) não poderia morrer.  
 

EBIONISMO  »  (Palavra originada do hebráico que significa, pobres, 
indigentes). Surgiu no início do segundo século, consistia em cristãos porém não 
abriam mão dos seus costumes judaicos, dividiam-se em duas linhas : os mais 
moderados, liberais, que não se incomodavam com os outros cristãos judeus que não 
praticassem atos como o da circuncisão ou sábados, e o segundo tipo que eram 
radicais, se assemelhando aos judaizantes, dentre as heresias cridas por estes, 
evidenciam-se as seguintes, Jesus nasceu de Maria porém de um contato natural com 
José (seu esposo), tinha sua humanidade idêntica na natureza e só se diferenciava pelo 
fato de Deus ter-lhe concedido poderes sobrenaturais no seu batismo, e como 
praticantes dos contumes judaicos, não concebiam a divindade de Cristo por assim ver 
uma incompatibilidade ou dificuldade de compreender o monoteismo. 
 Aplicação atual» podemos citar por semelhança os Testemunhas de Jeová ou os 
próprios judeus no fato de não aceitarem a divindade de Cristo por causa da não 
compreensão frente ao monoteísmo; e quanto a atribuição de poder a partir do 
batismo, podemos assemelhá-lo ao espiritismo e outros. 
   

ARIANISMO » Doutrina de Ário, presbítero de Alexandria, nascido 
aproximadamente em 280.a.D. esta doutrina consistia em afirmar que Cristo não é 
Deus na sua plenitude, foi a primeira criatura criada, num momento seguido a não 
existência por ato voluntário de Deus, e que anteriormente a isto Ele (Cristo) não era, 
Cristo é mais que homem, porém menos que Deus. 
 Aplicação atual» Talvez a única semelhança com alguma religião moderna seja 
com os gnósticos, com relação ao seu poder e soberania, em sendo um ser elevado, 
porém não Deus; Também em relação a graduação divina, podemos lembrar da crença 
mórmon, que afirma o próprio Deus como sendo um que já foi homem porém evoluiu, 
assim como nós podemos um dia chegarmos a ser deuses, como também são os mesmos 
pensamentos na Nova Era( Divindade evolucionária ). 
 
  



APOLINARIANISMO  » Esta é a linha de pensamento de Apolinário, um 
notável Bispo de Laodicéia, afirmava que Cristo tinha divisões em sua natureza, 
segundo Ele Cristo tinha um (soma) corpo físico verdadeiro, um (Psuche) ou seja uma 
mente animal, porém por fim uma inteligência não humana, mas os apolinários, 
aderiram parcialmente este raciocínio, a partir do ponto de vista a difícil compreensão 
de uma inteligência infinita, com uma vontade humana finita sendo estes um mesma 
pessoa, ainda que não seja isto realmente uma contradição porém incompreensível, por 
esses e outros, o apolinarianismo foi condenado no Concílio de Constatinopla, em 381. 

 

MONARQUIANISMO DINÂMICO » Tem Jesus como alguém realmente 
nascido de uma virgem por meio de um milagre, o que não vem a lhe tornar divino, mas 
é um mero homem, que aos trinta anos, no seu batismo, recebeu poderes sobrenaturais 
ou seja recebeu o Cristo de Deus, havendo uma clara divisão entre  Jesus (o ser 
humano) e o Logos vindo do alto no batismo, como se fossem duas pessoas ou um 
“Cristo composto”. 
 Aplicação atual» Como todo aquele que divide Cristo de Jesus, Assemelha-se 
das religiões gnósticas, como: Nova Era, Espiritismo, Seicho-no-iê e etc. 
 

MONARQUIANISMO MODALISTA » Como outros negam a humanidade 
do Cristo, para não comprometerem a sua divindade como também para preservar a 
unidade divina ( para eles a trindade é inadmissível ), Viam em Jesus um mero modo de 
manifestação divina, sem nenhuma distinção pessoal. 
 Aplicação atual» Dentre outras religiões, existe uma forte semelhança com os 
Testemunhas de Jeová, ao afirmarem que Jesus não é uma pessoa divina e sim, uma 
força, expressão do Deus divino. 
 

NESTORIANISMO  »   Era a posição dos seguidores de Nestor, bispo de 
Constatinopla,  a princípio rejeitava a expressão de que Maria fosse “Mãe de Deus”, 
porém negava a unidade das naturezas humanas e divinas de Cristo, afirmava ele que o 
Logos de Deus habitava ricamente no homem Jesus, como semelhança da habitação do 
Espírito Santo hoje nos salvos, com a diferença de uma porção mais intença da 
presença divina, onde a natureza humana, mantinha um forte relacionamento com a 
natureza divina, sendo assim uma presença moral de Deus no homem Jesus; um homen 
lado a lado com Deus porém não unidos numa mesma vida, por fim reconhecia-o como 
mediador porém de dupla personalidade. 
 Aplicação atual» Gnosticismo de um modo geral. 
 

EUTIQUIANISMO »  Pensamento de Eutíquio, um ciriliano muito zeloso, que  na 
sua esforçada expressão fez uma deificação da humanidade de Cristo, ou seja, atribuiu 
tanto a sua divindade que suprimiu a própria humanidade de Cristo, afirmando que 
tudo acerca de Cristo era divino, até mesmo o seu corpo, estando o divino e o humano  
unidos vindo a compor uma terceira natureza (tertium quid); posteriormente alguns 
seguidores do eutiquianismo passaram a ensinar que Cristo também só tinha uma 
vontade. 
 ?Aplicação atual» não é conhecida uma linha semelhante hoje. 
 
  



OPINIÃO ORTODOXA » Promulgada no Concílio de Calcedônia em 451.a.D. 
afirma na sua cristologia que na única pessoa de Cristo Jesus existem duas naturezas, 
em suas plenitudes tanto a humana como a divina, ambas em suas totalidades, 
intrinsecamente unidas, inseparáveis em um só, sem absolutamente resultar em uma 
terceira natureza, eximindo também qualquer tentativa de separar ou dicotomizar as 
naturezas de Cristo Jesus. 
 Aplicação atual» Contrapondo-se a todos as demais de um modo geral esta é a 
posição mais equilibrada, e hoje em dia é aceita pela Igreja evangélica de um modo 
geral. 
 

 LIBERALISMO TEOLÓGICO  »  É o pensamento teológico mais filosófico 
de todos, baseia-se única e exclusivamente na experiência atual, que possa ser repetida, 
e da posição cristológica 
 
   

CRISTOLOGIA DA IDADE MÉDIA  »  Segundo Thomaz de Aquino 
Teólogo da época, a pessoa de Cristo era de única natureza, porém tornou-se composta 
na encarnação (Feto), e que por isso a natureza humana de Cristo recebeu dupla graça 
por causa da união com a natureza divina, porém a natureza humana não podia 
exercer independência estando sempre sujeita a natureza divina de Cristo Jesus, e que 
o mesmo tinha um conhecimento duplo, o divino que lhe era original e o conhecimento 
adquirido, este sendo o natural de todo ser humano. Cristo também tinha  
consequentemente duas vontades porém a causalidade pertence unicamente a vontade 
divina que era suprema a humana. 
 

CRISTOLOGIA DA REFORMA  »  Na época da reforma Lutero afirmou 
que alguns dos atributos de Cristo foram comunicados a natureza humana de Cristo no 
tempo da encarnação, na mesma linha teológica encontramos também algumas 
afirmações que Cristo tenha se despojado de sua perfeições divinas durante a 
encarnação ou pelo menos fazia uso destes apenas ocasionalmente, ainda outros que 
afirmaram que fazia uso de sua perfeições divinas apenas secretamente. João Calvino 
citou algumas passagens bíblicas onde afirma ele, serem os atributos de Cristo 
limitados. 
 Aplicação atual» Algumas correntes reformadas porém bem mais 
conservadoras. 
 

CRISTOLOGIA DA NOVA ERA  » Na  concepção novaerina toma-se um 
cenário bem diferente de todas as outras linhas teológicas, supra-comentadas, 
diferenciando-se de todas por tratar-se de uma situação peculiar às demais onde a 
pessoa de um Cristo salvador vicário e sofredor é totalmente descartada e 
desnecessária, visto que o homem é bom e até tido como co-criador, etc., partindo deste 
prisma, menospreza-se totalmente a divindade da pessoa de Jesus, consequentemente 
do Logos de Deus, pois Ele é visto como um ser humano altamente elevado, com uma 
consciência cósmica super exemplar, porém única e exclusivamente esteve no mundo 
como (avatar / precursor), ou seja alguém (puramente humano) que recebeu uma 
revelação da força cósmica, para preparar o caminho do verdadeiro Cristo da era de 



aquários que virá trazendo uma nova consciência a toda a humanidade, denominando-
se o Cristo que todas as religiões esperam. 
 Aplicação atual»  Infelizmente tem-se aplicado em todas as camadas sociais, 
meios de comunicação, informações, educação, mídia, cultura e até nas formas 
religiosas mais distantes , próximas e também dentro do meio evangélico, ponderando, 
conciliando, amenizando, contornando distorcendo e mentindo. O MNE (Movimento 
Nova Era, é o dentre muitos o mais perigoso, movimento herético, diz-se que é a carta 
final do maligno, e por sua postura de não entidade, não igreja, não instituição e sim 
como uma consciência que tenta permear a humanidade como um todo, se torna mais 
discreto para os que não conhecem a verdade que é  Jesus Cristo o Filho de Deus. 
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