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Lição 2
26 de setembro de 2021

Jesus Cristo, Homem
A vida humana de Jesus



Texto básico
Lucas 2.51 e 52

51.Então foi com eles para Nazaré, e era-

lhes obediente. Sua mãe, porém, 

guardava todas essas coisas em seu 

coração.

52.Jesus ia crescendo em sabedoria, 

estatura e graça diante de Deus e dos 

homens.



Jesus, Deus e Homem

Mesmo sendo Deus, eterno, onipotente, 

onipresente... Jesus se fez um de nós

Como? Por que?



1. Entrando no curso da história

•Mt 1.1: “Registro da genealogia

de Jesus Cristo, filho de Davi, 

filho de Abraão”

• Lc 3.23,24: “Jesus tinha cerca de 

trinta anos de idade quando 

começou seu ministério. Ele era, 

como se pensava, filho de José, 

filho de Eli, filho de Matate, filho 

de Levi, filho de Melqui, filho de 

Janai, filho de José...”

GENEALOGIA DE JESUS

Jesus é o “Rei 
prometido”

Cumprimento das 
promessas

Identifica Cristo 
conosco



2. Jesus era verdadeiramente humano

• Primeiro Argumento: Ele nasceu

•Mt 1.18: “Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua 
mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes 
que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.”

• Concepção Sobrenatural

• Desenvolvimento Natural



2. Jesus era verdadeiramente humano

• Segundo Argumento: Ele teve 
família

• Jesus teve, a partir de Maria, 
ligação biológica

• Jesus teve, a partir de Maria e 
José, ligação emotiva e familiar

• Lc 2.51: “Então foi com eles para 
Nazaré, e era-lhes obediente”

• Mt 13.55 e 56: “Não é este o 
filho do carpinteiro? O nome de 
sua mãe não é Maria, e não são 
seus irmãos Tiago, José, Simão e 
Judas? Não estão conosco todas 
as suas irmãs? De onde, pois, ele 
obteve todas essas coisas?"



2. Jesus era verdadeiramente humano

• Terceiro Argumento: Ele se desenvolveu como humano

• Lc 2.52: “Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça 
diante de Deus e dos homens.”

• Jesus passou pelas experiências de crescimento físico e 
humano



2. Jesus era verdadeiramente humano

•Quarto Argumento: Jesus morreu

• A morte de Jesus não foi uma encenação

• O sofrimento e a morte foram reais



2. Jesus era verdadeiramente humano

•Quinto Argumento: Jesus fez referência a si mesmo como 
homem

•Mt 8.20: Jesus respondeu: "As raposas têm suas tocas e as 
aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem 
onde repousar a cabeça".



3. Por que Jesus se fez homem?

• Primeiro Motivo: 
representar a nossa 
obediência

• O primeiro Adão fracassou

• Jesus, o novo Adão, triunfou

• I Co 15.45-47: “Assim está 
escrito: "O primeiro homem, 
Adão, tornou-se um ser 
vivente"; o último Adão, 
espírito vivificante. Não foi o 
espiritual que veio antes, 
mas o natural; depois dele, o 
espiritual. O primeiro homem 
era do pó da terra; o segundo 
homem, do céu.”



3. Por que Jesus se fez homem?

• Segundo Motivo: oferecer 
sacrifício substitutivo

• Jesus se fez homem para 
pagar a nossa dívida

• Ele é o Cordeiro de Deus

• Hb 2.17: “Por essa razão era 
necessário que ele se 
tornasse semelhante a seus 
irmãos em todos os aspectos, 
para se tornar sumo 
sacerdote misericordioso e 
fiel com relação a Deus e 
fazer propiciação pelos 
pecados do povo.”



3. Por que Jesus se fez homem?

• Terceiro Motivo: intermediar 
entre Deus e o homem

• A melhor comunicação

• I Tm 2.5,6: Pois há um só Deus 
e um só mediador entre Deus e 
os homens: o homem Cristo 
Jesus, o qual se entregou a si 
mesmo como resgate por todos. 

Esse foi o testemunho dado em 
seu próprio tempo.

• Hb 2.18: Porque, tendo em 
vista o que ele mesmo sofreu 
quando tentado, ele é capaz de 
socorrer aqueles que também 
estão sendo tentados.



3. Por que Jesus se fez homem?

•Quarto Motivo: deixar 
exemplo e padrão a seguir

• Ele é a referência de como 
sermos humanos de verdade 
e conforme a vontade de 
Deus

• 1 Jo 2.6: “andar assim como 

Ele andou”

• 2 Co 3.18: “transformados... 
na sua própria imagem”

• Hb 12.1,2: “olhando 
firmemente para o autor e 
consumador da fé”



3. Por que Jesus se fez homem?

•Quinto Motivo: ser modelo 
da ressurreição

• Semelhantes com Cristo em
sua morte, em sua
ressurreição e em sua missão

• Cl 1.18: Ele é a cabeça do 

corpo, que é a igreja; é o 
princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para que 
em tudo tenha a supremacia.



3. Por que Jesus se fez homem?

• Sexto Motivo: compadecer-se 
como Sumo-Sacerdote

• Ele viveu as nossas dores e as 
conhece bem

• Hb 2.18: Porque, tendo em 
vista o que ele mesmo sofreu 
quando tentado, ele é capaz de 
socorrer aqueles que também 

estão sendo tentados.

• Hb 4.15: pois não temos um 
sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas 
fraquezas, mas sim alguém 
que, como nós, passou por todo 
tipo de tentação, porém, sem 
pecado.



A humanidade de Cristo foi um ato de 
entrega

• Jesus veio por misericórdia e 
compaixão

• 2 Co 8.9: Pois vocês 
conhecem a graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo que, 
sendo rico, se fez pobre por 
amor de vocês, para que por 
meio de sua pobreza vocês se 
tornassem ricos.

• Ele não se tornou 
“temporariamente homem”

• Ele uniu para sempre suas 
naturezas divina e humana

• Não há maior exemplo de 
amor!



Próxima Aula
03 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Homem

As limitações de Jesus


