
A Humanidade de Cristo
A Doutrina de Cristo



Corpo Humano

O fato de que Jesus possuía um corpo humano 
exatamente como o nosso é visto em muitas 
passagens das Escrituras. Ele nasceu assim como 
nascem todos os bebês humanos (Lc 2:7). Ele 
passou da infância para a maturidade assim como 
crescem todas as outras crianças: “Crescia o 
menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; 
e a graça de Deus estava sobre ele” (Lc 2:40). 
(Itamir Neves)



Jesus coube perfeitamente no 
“molde” humano.



Mente Humana

O fato de Jesus ter crescido em sabedoria (Lc 2:52) 
significa que ele passou por um processo de 
aprendizado assim como acontece com todas as 
outras crianças - ele aprendeu a comer, a falar, a 
ler e a escrever, e a ser obediente a seus pais (veja 
Hb 5:8). Esse processo normal de aprendizado 
fazia parte da genuína humanidade de Cristo. 
(Itamir Neves)



Alma e Emoções Humanas

Vemos várias indicações de que Jesus possuía alma 
humana (ou espírito). Logo antes de sua crucificação, 
ele disse: “Agora, está angustiada a minha 
alma” (Jo 12:27). João escreve um pouco depois: 
“Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito” 
(Jo 13:21). Em ambos os versículos a palavra 
utilizada é angustiar, palavra muitas vezes empregada 
em referência a pessoas ansiosas ou que de repente 
são surpreendidas por um perigo. (Itamir Neves)



Como Ele era visto?

Mateus registra um incidente assombroso no meio 
do ministério de Jesus. Ainda que Jesus tivesse 
ensinado por toda a Galiléia, “curando toda sorte 
de doenças e enfermidades entre o povo”, de 
modo que “numerosas multidões o seguiam” (Mt 
4:23-25), quando chegou à própria cidade de 
Nazaré, o povo que o conhecia havia muitos anos 
não o recebeu  (Mt 13:53-58). (Itamir Neves)



Jesus podia pecar?

As Escrituras afirmam claramente que Cristo jamais 
pecou de fato. Não deve haver nenhuma dúvida a 
esse respeito em nossa mente. (Itamir Neves) 

Elas também afirmam que Jesus foi tentado e que as 
tentações foram reais (Lc 4:2). Se cremos na Bíblia, 
precisamos insistir que Cristo foi “tentado em todas 
as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” (Hb 
4:15). (Itamir Neves)



Por que Jesus precisava ser 
plenamente humano?



Obediência 
Representativa

Adão x Jesus



–Romanos 5:18-19 (NVI)

“Consequentemente, assim como uma só transgressão 
resultou na condenação de todos os homens, assim também 
um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a 

todos os homens. 

Logo, assim como por meio da desobediência de um só 
homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por 
meio da obediência de um único homem muitos serão feitos 

justos.” 



Sacrifício 
Substitutivo

Pagou a penalidade dos nossos pecados.



–Hebreus 2:14,16-17 (NVI)

“Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, 
ele também participou dessa condição humana, para que, 
por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, 

isto é, o diabo… 

Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos 
descendentes de Abraão. 

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.”



Único mediador 
entre Deus e os 

Homens

Jesus é o único que exerce este papel.



–1 Timóteo 2:5

“Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os 
homens: o homem Cristo Jesus” 



Exemplo de 
padrão de vida

Os cristãos DEVEM seguir o exemplo 
de Jesus.



–1 João 2:6 (NVI)

“aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele 
andou.” 



Padrão de corpo 
redimido

Corpo humano glorificado.



–1 Coríntios 15:42-44 (NVI)

“Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é 
semeado é perecível e ressuscita imperecível; 

é semeado em desonra e ressuscita em glória; é semeado em 
fraqueza e ressuscita em poder; 

é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. 
Se há corpo natural, há também corpo espiritual.” 



Se compadece 
como sumo 
sacerdote

Sabe o que é ser tentado em todas as 
áreas, conhece nossos sofrimentos e lutas 

por experiência…



–Hebreus 2:18 (NVI)

“Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando 
tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão 

sendo tentados.” 



–Itamir Neves

“Jesus não abandonou a natureza terrena após sua morte e 
ressurreição, pois apareceu aos discípulos como homem após 
a ressurreição, até com as cicatrizes dos cravos nas mãos (Jo 
20:25-27). Ele possuía carne e ossos (Lc 24:39) e comia 
(Lc 24:41-42). Posteriormente, quando conversava com os 
discípulos, foi levado ao céu, ainda em seu corpo humano 

ressurreto, e dois anjos prometeram que ele voltaria do 
mesmo modo: “Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu 

virá do modo como o vistes subir” (At 1:11).” 


