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Lição 3
3 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Homem
As limitações de Jesus



Texto básico
Mateus 26.36 a 46

36. Então Jesus foi com seus discípulos para um 
lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: "Sentem-
se aqui enquanto vou ali orar".

37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de 
Zebedeu, começou a entristecer-se e a 
angustiar-se.

38. Disse-lhes então: "A minha alma está 
profundamente triste, numa tristeza mortal. 
Fiquem aqui e vigiem comigo".

39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o 
rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, 
afasta de mim este cálice; contudo, não seja 
como eu quero, mas sim como tu queres".

40. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou 
dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo 
nem por uma hora? ", perguntou ele a Pedro.

41. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. 
O espírito está pronto, mas a carne é fraca".

42. E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não 
for possível afastar de mim este cálice sem que 
eu o beba, faça-se a tua vontade".

43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, 
porque seus olhos estavam pesados.

44. Então os deixou novamente e orou pela terceira 
vez, dizendo as mesmas palavras.

45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: "Vocês 
ainda dormem e descansam? Chegou a hora! Eis 
que o Filho do homem está sendo entregue nas 
mãos de pecadores.

46. Levantem-se e vamos! Aí vem aquele que me 
trai! "



Se Jesus não tivesse a natureza divina, teria 
conseguido vencer Satanás, como fez, após 

aqueles 40 dias de jejum?

Se Jesus não tivesse a natureza divina, teria 
enfrentado o caminho da cruz com firmeza e 

tranquilidade, como fez?



Jesus experimentou limitações físicas

Organismo limitado

•Crescimento 
natural

• Sujeito às mesmas 
limitações 
orgânicas de 
qualquer ser 
humano

Corpo limitado

•Jesus não foi um 
super-homem

•Sujeito a feridas e 
flagelos de 
qualquer ser 
humano

Resistência 
limitada

•Ficou cansado
•Sentiu sono
•Teve fome e sede
•Sentiu fraqueza
•Teve dores
•Morreu



Jesus experimentou limitações intelectuais

•Conhecimento limitado
•Mc 13.32: "Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem 
os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai.”

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



Jesus experimentou limitações emocionais

Tristeza
Mt 26.37

Alegria
Jo 15.11

Angústia
Jo 13.21

Indignação
Mt 21.12-13

Comoção
Jo 11.33,38

Preocupação
Lc 22,31

Admiração
Mt 8.10

Compaixão
Mt 9.36



Se Jesus não era 
pecador, por que 

precisar orar tanto ao 
Pai do céu?

Jesus poderia ter 
vencido sem a oração?



Jesus experimentou limitações espirituais

• Jesus, como homem, precisou cultivar sua “vida 
religiosa”
• Ia com regularidade à Sinagoga (Lc 4.16)
• Orava com regularidade (Lc 5.16)
• Orava com intensidade (Lc 22.44)
• Orava por longos períodos antes de decisões (Lc 6.12)

• Jesus buscou forças em Deus a fim de suportar as 
provações



Conclusão

• Sua humanidade nos mostrou o 
caminho de nossa vitória como 
humanidade.

• O Ser espiritual se tornou 
humano, para que o ser humano 
pudesse se tornar espiritual.

• O Filho de Deus se tornou Filho 
do Homem, para que os filhos dos 
homens pudessem se tornar 
Filhos de Deus.
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10 de outubro de 2021

Jesus Cristo, Deus
As evidências dos evangelhos


