
Quando Jesus veio à terra, Ele viveu como 
as outras pessoas viviam naquele tempo.

Ele não veio parecendo Deus, nem mesmo 
um anjo.

Jesus Viveu o Amor

Em vez disso, Jesus nasceu como um 
neném e cresceu até tornar-Se adulto, 
exatamente como aconteceu com cada 
pessoa desde o início dos tempos. Ele 
se tornou um de nós ao viver como um 
humano. 



Jesus também se tornou como o povo judeu com quem vivia, e viveu do 
mesmo jeito que eles. 

Comia o mesmo tipo 
de comida que os 

outros comiam.

Usava o mesmo tipo 
de roupa que eles 

usavam.

Morava no mesmo tipo de casas em 
que morava o povo ao Seu redor.

Falava o mesmo 
idioma que as 

pessoas no país 
onde vivia, que era 

o aramaico. 

Shlama 
alookh!1
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1 Shlama alookh!: A paz esteja com você (Aramaico).

Jesus seguiu muitos dos costumes locais do povo judeu.
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Jesus não desprezou as pessoas por não serem tão boas quanto 
Ele. Ele lhes demonstrou amor, gentileza e paciência. 

(Ver João 4:5-42, a história de quando Jesus encontrou uma mulher 
junto a um poço.)

Outro exemplo da 
humildade de Jesus e 
o respeito que mostrou 
pelos outros, foi quando 
Ele lavou os pés dos 
Seus discípulos. Na 
época de Jesus, como 
as pessoas usavam 
sandálias, e não 
sapatos fechados, elas 
sujavam os pés. Lavar 
os pés de uma visita 
importante era uma 
maneira de honrar a 
pessoa e demonstrar 
respeito por ela. (Ver 
João 13:4–5.)

Jesus quer que façamos 
as coisas de um jeito 
que ajude as pessoas 
a saberem que nós as 
respeitamos, assim como 
suas necessidades, 
cultura, crenças e 
pontos de vista.

“Amemos uns aos outros, 
pois o amor procede de 
Deus.” (1 João 4:7 NVI).


