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Comentários iniciais: 
 
 
- para falar do caráter de Jesus, é preciso em primeiro lugar firmarmos uma premissa: 

Jesus viveu neste mundo como homem, não como Deus 

 

- observe-se que a proposta das lições deste trimestre é nos trazer modelos bíblicos de 

homens com caráter a ser imitado por nós cristãos; se Jesus fosse Deus aqui na Terra, 

como alguns afirmam, Ele não nos serviria de modelo a ser imitado, pois não temos 

como imitar Deus 

 

- mas, como Ele viveu aqui como homem, como um homem como qualquer outro, fez-

se modelo para que nós possamos ser iguais a Ele, andar como Ele andou, viver como 

Ele viveu 

 

- é comum se dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus; mas esta frase só pode ser 

aceita se entendermos assim: no céu Jesus era e ainda é 100% Deus, mas na Terra Ele 

foi 100% homem 

 

- precisamos lembrar que Jesus veio ao mundo como um ser humano como outro 

qualquer, que Ele se despojou da Sua glória no céu para sofrer conosco tudo que nós 

sofremos, para nos demonstrar que é possível vivermos neste mundo sem pecado, 

como Ele viveu 

 

- Paulo deixou bem clara a natureza de Cristo como homem em Fp. 2.6-8: “6 que, sendo 

em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7 Mas aniquilou-se a si 

mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; 8 e, achado na 

forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de 

cruz”.   

 



- e nos Evangelhos há inúmeras outras provas de que Jesus era ser humano: Jesus viveu 

como um homem comum: teve uma infância comum, se alimentou como qualquer 

humano, sentiu fome, foi tentado como qualquer humano, sentiu compaixão pelos 

outros homens, sentiu dor (todos sentimentos tipicamente humanos) 

 

- mesmo depois da Sua ressurreição, Jesus continuou em Seu corpo humano; tanto que 

mostrou a Tomé a marca das feridas que lhe fizeram  

 

- não podemos invalidar o sacrifício de Cristo ao dizermos que Ele era Deus; se Ele veio 

ao mundo como Deus, não houve nenhum sacrifício, Ele nada sofreu, pois um deus nada 

sofre; então de nada valeria tudo que Ele fez aqui 

 

- Jesus era homem como qualquer um de nós, com a única diferença de que vivia em 

oração e, por isso, era cheio do Espírito de Deus 

 

- Alguns querem alegar que, se Jesus fosse homem, não poderia Ele fazer os milagres 

que fez. Mas a verdade é que os milagres de Jesus foram feitos pelo poder do Espírito 

Santo que atuou por intermédio dEle 

 

- Qualquer homem pode fazer o que Ele fez, se der lugar ao Espírito Santo em sua vida. 

Foi por isso que Ele disse que “aquele que crê em mim também fará as obras que eu 

faço e as fará maiores do que estas” (Jo. 14.12) 

 

- E de fato Seus discípulos fizeram todos os milagres que Ele fez; curaram muitos 

enfermos, ressuscitaram pessoas, expulsaram demônios etc 

 

- Observe-se que todos os milagres que Jesus fez já tinham sido feitos por alguns 

profetas no passado (exemplos: Eliseu ressuscitou uma criança; curou um exército 

inteiro de cegueira; multiplicou o azeite da botija da viúva; Elias providenciou alimento 

para ele e para a viúva que o acolheu de um corvo) 

 

- E há até milagres feitos pelos profetas que Jesus não fez (exemplo: Elias fez cair fogo 

do céu, o que Jesus se recusou a fazer) 

 



- E não apenas já tinham sido feitos esses milagres, mas continuaram sendo feitos pelos 

apóstolos (exemplo: Paulo ressuscitou Êutico; Pedro curou um paralítico na porta do 

Templo; Jesus fez a figueira secar, Pedro fez Ananias e Safira morrerem) e pela igreja em 

geral, e são feitos até hoje pelos verdadeiros cristãos 

 

- Os Evangelhos não falam dos milagres de Jesus para comprovar a Sua deidade; os 

milagres são relatados para mostrar o Seu amor pelas pessoas necessitadas 

 

- Alguns alegam que Jesus tinha conhecimento sobrenatural e que, por isso, só podia ser 

Deus; citam Jo. 2.24-25 

- O importante a frisar aqui é que Jesus veio ao mundo como homem, como qualquer 

homem, para passar por tudo que nós passamos, para experimentar nossos 

sofrimentos, nossas dores, nossas dificuldades 

 

- Há duas consequências importantes a extrair de tudo que foi dito:  

 

- 1) como homem, Ele passou por tudo que passamos, e conhece todas as nossas 

dificuldades; então Ele pode interceder junto ao Pai por nós, pois conhece nossas dores;  

 

- 2) vivendo aqui como homem, Ele nos mostrou que podemos viver como Ele viveu; 

podemos andar como Ele andou; podemos vencer as tentações como Ele venceu; 

podemos não pecar, como Ele não pecou; podemos andar na presença de Deus, como 

Ele andou; e podemos fazer milagres, como Ele fez 
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