
Jesus
 Totalmente Deus e Totalmente Homem

Jesus, a Palavra, sempre foi parte de Deus 
desde o princípio.

“No princípio, antes de existir qualquer outra 
coisa, a Palavra] já existia. A Palavra estava 
com Deus. A Palavra era Deus. Aquele 
que era a Palavra estava no princípio com 
Deus. Por meio dele tudo o que existe foi 
criado. Não existe nada que não tenha sido 
feito por ele.” (João 1:1–3 VFL).

Quando Jesus, o Filho de Deus, veio à terra 
como um bebê, Ele se tornou totalmente 
humano. Contudo, apesar de ser  
totalmente humano, também  
continuou a ser Deus.

“A Palavra se tornou um ser humano e 
viveu entre nós” (João 1:14 VFL).



Jesus veio até nós em um 
corpo humano. Começou 
por ser um bebê, cresceu e 
se tornou criança e por fim 
um homem adulto.

O anjo disse ao pastor “E isto 
lhes servirá de sinal: Vocês 
encontrarão um menino 
enrolado com panos e 
deitado numa manjedoura.” 
(Lucas 2:12 VFL).

“Quando Jesus tinha doze 
anos, foram todos para a festa, 
como de costume” (Lucas 
2:42 VFL). (A história completa 
encontra-se em Lucas 2:41-52).

A maioria dos relatos bíblicos 
da vida de Jesus é da Sua vida 
adulta e do tempo que passou 
ensinando os Seus discípulos.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/41-52+


Jesus tinha as mesmas 
necessidades humanas 
que você e eu temos. Por 
exemplo, ficava cansado e 
com fome.

“No dia seguinte, bem 
cedo, quando Jesus 
estava voltando para a 
cidade de Jerusalém, 
teve fome.” (Mateus 
21:18 VFL).

“Jesus, cansado da 
viagem, sentou-se à 
beira do poço” (João 
4:6 VFL).

Apesar de Jesus ter 
morrido à 2.000 anos, e 
por conseguinte não estar 
mais entre nós na terra no 
Seu corpo humano, Jesus 
ainda é humano.  
E ainda é Deus. 

Depois de 
Jesus morrer e 
ressuscitar, Ele 
continua sendo 
humano e 
também Deus. 



“Elas (as mulheres) 
saíram depressa do 
túmulo, pois estavam 
com muito medo, 
mas também muito 
felizes, e correram para 
contar aos discípulos o 
que havia acontecido. 
De repente, Jesus 
apareceu diante delas 
e disse: “Olá!” E elas 
se aproximaram dele, 
abraçaram seus pés 
e o adoraram. Jesus, 
então, lhes disse: 
“Deixem de ter medo! 
Vão e digam aos 
meus irmãos para se 
dirigirem à Galileia. 
Lá eles me verão 
novamente”. (Mateus 
28:8–10 VFL).

Nós sabemos que Jesus ainda é humano porque depois que 
morreu e ressuscitou, Ele apareceu a algumas mulheres que O 
seguiam, e mais tarde apareceu a alguns dos Seus discípulos. 
Ambas as vezes no corpo que eles reconheceram.
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“Nesse mesmo domingo, ao anoitecer, os discípulos se reuniram. Como tinham medo 
dos judeus, trancaram as portas. Jesus apareceu no meio deles e disse: ‘A paz esteja 
com vocês!’ Depois de ter dito isto, Jesus mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. 
Ao verem o Senhor, os discípulos ficaram muito alegres” (João 20:19–20 VFL).

Essa é a verdade incrível sobre Jesus, Ele é tanto 
Deus como homem.  E por toda a eternidade, Ele 
continuará a ser totalmente Deus e totalmente 
homem. Por causa disso, Jesus consegue entender 
as nossas vidas e os nossos desafios. Ele entende as 
nossas necessidades, e sabe  
como melhor nos ajudar. 

Podemos sempre confiar 
que Jesus entende e 
manifestará o Seu grande 
amor no Seu cuidado terno 
e amoroso por nós!

https://mywonderstudio.com

