
 
 

 
 

CRISTO – PARTE I 
 

  

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o 

ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, 

tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si 

mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição  

e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 

no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,  

para a glória de Deus Pai”. (Filipenses 2.5-11) 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Às vezes, quando enfrentamos dificuldades, temos a tendência de dizer: “ninguém entende 

como me sinto!”. Quando sofremos ou quando nos sentimos sós, rejeitados ou com medo, 

temos a impressão de que ninguém pode compreender a nossa dor. No fundo, todos nós 

ansiamos por alguém que nos compreenda, que saiba como nos sentimos e que nunca nos 

abandone nos momentos difíceis.  

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

A boa notícia é que essa pessoa existe e se chama Jesus Cristo. O apóstolo João diz que o Verbo 

se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a segunda Pessoa da Trindade, o criador do universo, 

se fez carne (João 1.14), esvaziou-se, deixou sua glória, veio ao mundo e tornou-se servo. Ele 

habitou entre nós. Foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Sofreu fome e sede. 

Suportou cansaço e fadiga. Gemeu, chorou e sangrou. Humilhou-se até a morte e morte de 

cruz. O Filho do Altíssimo, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, nasceu 

pobre, numa família pobre, em uma cidade pobre. Nasceu num berço simples, cresceu numa 

casa simples e trabalhou numa carpintaria. Paulo afirma que Jesus tornou-se semelhante a 

nós ao assumir a forma humana e o profeta Isaías declarou que Jesus “foi desprezado e 

rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento” (Is 53.3).  



Por esvaziar-se de si mesmo, deixar a sua glória e nascer como ser humano, podemos 

entender que, como nós, Jesus:  

 

1. Enfrentou os desafios dos relacionamentos humanos.  

Afinal, Ele nasceu dentro de uma família. Ele teve pais, irmãos e irmãs. Sabia o que era ser bebê, 

criança, adolescente e adulto. Ele sabia o que era ter amigos, como Pedro, Tiago, João, Lázaro, Marta 

e Maria. Por isso, ao dizermos que “ninguém me entende”, precisamos aprender a acrescentar 

“como Jesus”. Ele passou por tudo que nós podemos passar e nos entende. Por isso, quando 

buscamos a Cristo por causa de problemas de relacionamento, Ele cuida de nós (1 Pedro 5.7). 

 

2. Ele enfrentou o fardo do trabalho diário. 

Será que lembramos que Jesus foi carpinteiro por mais tempo do que foi mestre ou pregador? 

Ele passou no mercado de trabalho um período maior do que no templo. Na época, ser 

carpinteiro significava ter talento, ter qualificação especializada e muitos calos nas mãos. Isso 

significa que Ele sofreu na pele o cansaço de um longo dia de trabalho, a frustração de ter uma 

ferramenta quebrada e pelas desavenças na hora de receber por um trabalho executado. Jesus 

sabe muito bem o que significa conviver com as várias insatisfações, tentações, pressões e 

lutas que acompanham a nossa vida profissional. Ele sabe, porque esteve lá. Precisamos deixar 

que Jesus permaneça ao nosso lado no local de trabalho. Precisamos buscá-lo no meio de um 

dia super atarefado e com humildade receber a sua ajuda, porque Ele compreende a nossa 

luta.  

 

3. Ele entende a dor e o sofrimento. 

Ele foi ridicularizado (diziam “alguma coisa boa pode vir de Nazaré?”), muito criticado e 

rejeitado. Até a ressurreição, nem os próprios irmãos acreditavam nele. Um dos seus 

discípulos o traiu por dinheiro e os outros o abandonaram na hora mais difícil. E conheceu a 

dor física muito de perto. Foi esbofeteado, esmurrado, açoitado e torturado. Foi tentado em 

tudo. Ele é mesmo familiarizado com o sofrimento. Por isso, apesar de todos os sentimentos 

de rejeição, dor, inferioridade, precisamos saber que temos um Salvador cheio de compaixão 

que nos entende e nos conforta quando ninguém mais consegue fazer isso. Devemos também 

recordar o que está escrito em Hebreus 4.14-16: “Portanto, visto que temos um grande sumo 

sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que 

professamos, 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. 

Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos 

misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade”. O que este texto 

afirma claramente é que, por ter vivido como homem e ter passado por todo tipo de 

sofrimento, pressão e tentação, Jesus Cristo se compadece de nós e se coloca à nossa 

disposição para oferecer ajuda imediata e amorosa quando somos tentados ou enfrentamos 

as lutas inerentes à natureza humana. Ele oferece misericórdia e graça a todos os que se 

aproximam de seu trono, que não é um trono de condenação, mas de graça perdoadora e ao 

mesmo tempo capacitadora. E ainda em 1 João 2.1 lemos que, por ter “vestido a nossa pele 

humana”, não só nos compreende, mas também intercede por nós como nosso advogado 

diante de Deus, apresentando o sangue que derramou como propiciação pelos nossos 

pecados. Veja o texto: “Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, 

porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação 

pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 



A grande pergunta que precisamos fazer é: Se Jesus veio em carne, se esvaziou-se de sua glória 

e tornou-se perfeitamente homem, como viveu uma vida sem pecado, totalmente obediente 

a Deus e tão cheia de virtude e poder? Como podemos ser como Jesus? Podemos encontrar a 

resposta em Atos 10.37-38 (leia também Mateus 12.28, Lucas 4.1,14, Lucas 5.17 e João 14.12): 

“Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João 

pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por 

toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele.”  

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Nunca estamos sozinhos em nossas lutas e dificuldades. Jesus nos entende e se compadece 

de cada um de nós. Ele intercede sempre junto a Deus em nosso favor. O Espírito Santo foi a 

fonte de todo o poder de Jesus durante o seu ministério terreno, por isso Jesus enviou-nos o 

Espírito Santo para estar conosco, nos transformar e nos encher do poder do alto. Devemos 

expressar nossa gratidão por tudo o que Jesus fez por nós ao vir à terra como homem, 

reconhecendo-o como nosso único Senhor e Salvador, vivendo de um modo digno do que Ele 

é e realizou por nós, adorando-o sem temor e assumindo publicamente o testemunho de 

sermos discípulos e servos dele. Por receber tanto amor da parte de Jesus, devemos levar o 

seu amor a quem sofre. 
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