
6. Jesus Se Misturava com as Pessoas (3T 2016—O papel da igreja na comunidade) 
 
Material bíblico: Mateus 1:22, 23; João 1:14; Lucas 15:3–24; Mateus 9:10–13; Salmos 
51:17; 1 João 2:16; Filipenses 2:13–15; Lucas 15:1, 2. 
 
Citações 

• Faça o que é certo. Isso irá agradar alguns e surpreender o resto. Mark Twain 
• Não há respeito pelos outros se não houver humildade no indivíduo. Henri 

Frederic Amiel 

• Foi o orgulho que transformou anjos em demônios; mas é a humildade que faz 
de homens anjos. Agostinho 

• Se desejas o amor de Deus e do homem, seja humilde, pois um coração 
orgulhoso, não ama senão a si mesmo. A humildade prevalece onde nem a 
virtude, nem a força,nem a razão podem subsistir. Francis Quarles 

• Eu serei um homem entre os homens; e não mais um sonhador entre as sombras. 
Longfellow 

• Meu pai disse que há dois tipos de pessoa no mundo: doadores e tomadores. Os 
tomadores podem até se alimentar melhor, mas os doadores dormem 
melhor.Marlo Thomas 

 
Perguntas 
 O que podemos aprender com o fato de que Jesus se misturava com as pessoas? 
O que isso diz sobre Sua natureza e caráter? Os fariseus reclamavam da associação dEle 
com pessoas que eles viam como “pecadoras” – não deveríamos também evitar 
interpretações erradas relacionadas às pessoas com as quais nos envolvemos? Como 
podemos nos “misturar com as pessoas” da melhor maneira e ainda assim evitar 
problemas? 
 
Resumo bíblico 
 Em Mateus 1:22, 23 o anjo anuncia o nascimento de Emanuel: Deus conosco. A 
Palavra tornou-se carne e viveu entre nós (João 1:14). Jesus ensina a parábola da ovelha 
perdida em Lucas 15:3-24. Jesus diz àqueles que criticam Suas associações que Ele veio 
para salvar os pecadores, não os “certos”! (Mateus 9:10-13. Veja também Lucas 15:1, 
2). Em Salmos 51:17, Davi diz que Deus não despreza um coração partido e 
arrependido. O pecado faz parte de nós por vivermos nesse mundo (1 João 2:16). 
Enquanto estivermos nesse mundo, devemos nos tornar puros e irrepreensíveis 
(Filipenses 2:13-15). 
 
Comentário  

 Jesus dedicou Seu tempo a pessoas de qualquer comunidade em que Ele 
estivesse presente. Ele era familiarizado com a bagunça da experiência humana. 
Consequentemente “as pessoas comuns o ouviam com prazer” porque Ele se encontrou 
com eles aonde eles estavam. Além disso havia a simplicidade de Seus ensinamentos. 
Ele não usava palavras difíceis. Suas palavras, simples, porém profundas, eram 
ilustradas por histórias e marcadas com dizeres fáceis de serem lembrados. Ele não tinha 
desejo algum por poder ou posição – Ele era “o Filho do Homem” – apenas um homem 
entre homens, que se misturava com a humanidade, que tentava ajuda-los a sair de uma 
situação fatal e serem restaurados para a eternidade. 

 Quando Jesus refere-se a Si mesmo, Ele o faz sempre de uma maneira discreta 
assim como poderíamos esperar do Deus que Ele veio revelar. Na verdade Jesus toma 



para si a identificação de “Filho do Homem”, que na época significava “qualquer um”. 
Apenas um homem, um membro da raça humana, um ser humano. Essa é a escolha 
própria de identificação de Jesus – 80 vezes nos evangelhos Jesus refere-se a si mesmo 
por essa expressão: exemplos em Lucas 9:58; 19:10; Mateus 16:13. 

 Jesus é o Filho do homem. Ele se identifica conosco em nossa humanidade. Ele 
não alega ser nada além de um homem entre os homens, um tipo comum de toda a raça. 
Em hebraico o termo é ben adam – filho de Adão, e Adão significa homem. Não eram 
apenas Caim, Abel e Sete os filhos de Adão (ben adam). Nós também somos filhos de 
Adão. Jesus também foi um filho de Adão, um “Filho do homem”. 

 Filho do homem significa homem – o Salmista usa isso em seu paralelismo: 
“Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele 
te preocupes?” Salmos 8:4 NVI. Quando Deus fala com Ezequiel, várias vezes (93 
vezes!) Ele utiliza o termo “filho do homem”, enfatizando a fraqueza do homem em 
contraste à grandeza de Deus. 

 É interessante notar que o termo “Filho do homem” é também utilizado em 
Daniel 7 para fazer referência à um ser divino, assim expandindo o conteúdo do termo. 
Jesus também ressalta o aspecto de “servo sofredor” do Filho do homem (Marcos 8:31, 
9:12). 

O Filho do homem não é apenas o glorioso ser divino. Ele também é o servo 
sofredor, o homem que foi entregue à morte pelas mãos dos homens. Pensar que o Filho 
do homem havia de ser assassinado estava absolutamente fora de questão. Mas Ele foi, e 
ao usar esse título, Jesus resumiu todo o significado e propósito de Sua vida e 
ministério. 

 Por qual motivo Ele veio? Qual era Sua missão? Ao expressar tantos de Seus 
ensinamentos profundos, Jesus diz que Ele veio – o movimento de Deus à nós: “Pois o 
Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido” (Lucas 19:10 NVI); “Pois 
nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 
em resgate por muitos” (Marcos 10:45 NVI); “O Filho do homem não veio para destruir 
a vida dos homens, mas para salvá-los” (Lucas 9:55 NVI). Jesus veio com um 
propósito: “Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a 
vontade daquele que me enviou” (João 6:38 NVI). “Veio para o que era seu, mas os 
seus não o receberam” (João 1:11 NVI). Ele não veio através de um mal julgamento de 
Deus, mas para nos salvar (veja João 12:47). 

 Na essência da mensagem do amor de Deus em Jesus está que o Filho de Deus 
veio do céu (João 3:13, 6:38, “de cima” João 8:23), Ele veio à terra e à humanidade 
caída. Essa é a verdade mais grandiosa do evangelho. Nós não precisamos abordar Deus 
– o que é impossível em qualquer caso. Ele vem à nós. Ele vem à nós onde quer que 
estejamos. Ele vem para que então Deus esteja conosco para nos restaurar/salvar. Jesus 
diz que veio para convidar os pecadores a se arrependerem (veja Lucas 5:32). Essa é a 
verdade sobre a abordagem de Deus à nós através da pessoa de Jesus Cristo. A missão 
de Jesus foi a de revelar a natureza e caráter do Pai. 

  
 

Comentários de Ellen White 
 Cristo veio para pregar o evangelho aos pobres. Ele alcançou as pessoas onde 
elas estavam. Ele trouxe uma simples e clara verdade para a compreensão do 
povo.Como Sua linguagem era simples! Até mesmo os mais pobres, os sem educação e 
ignorantes, podiam entende-Lo. Ninguém precisava de um dicionário para entender o 
significado das palavras que saíam dos lábios do melhor e maior Professor que o mundo 
já teve. {RH, July 19, 1887 – traduzido do original} 



 A única maneira pela qual Ele poderia manter os homens no caminho certo era 
fazer-se visível e familiar aos olhos deles. Para que os homens pudessem ser salvos Ele 
veio diretamente ao homem, e se tornou participante de sua natureza.{ST, January 20, 
1890 – traduzido do original} 
 Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. 
O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. 
Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeava-lhes a 
confiança. Ordenava então: “Segue-Me.” João 21:19. {CBV 92} 
 
Preparado em 17 de Setembro, 2015 © Jonathan Gallagher 2015 
Tradução: Lucas R. M. Schmidt 


