Estudo 73 – Um de nós
 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos um pouco mais a respeito do Deus que se fez
um de nós. Veremos como isso pode afetar e transformar a nossa vida.
Texto: João 3.16 e Hebreus 4.15

Introdução: Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Saber que todo ser humano não está
imune aos problemas, de certa forma, nos consola. A Palavra de Deus diz que os irmãos que
temos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que passamos (1 Pe 5.9). Se
o luto chegar em nossa família, geralmente nos sentiremos mais confortáveis para ouvir pessoas
que também tiveram a mesma experiência. Se enfrentarmos lutas financeiras, provavelmente
teremos compaixão daqueles que também a enfrentarem, etc. A empatia é gerada em nossos
corações à medida que nos colocamos no lugar uns dos outros.

1. Você acredita que Deus sabe como nos sentimos?
Quantas vezes, ao passarmos por crises, temos a sensação de que Deus está longe de entender o
que sentimos? Perguntamos a nós mesmos: “Onde está o Senhor?”.
Nós não devemos agir assim. Deus, quando enviou o Seu único filho para a terra, decidiu
que seria UM DE NÓS, ou seja, a Sua divindade veio habitar na vida de um homem, chamado
Jesus, e Ele viveu nesta terra como um ser humano comum. Ele tinha as mesmas necessidades
que nós, sentia sono, cansaço e fome. Além disso, suas emoções também eram como as nossas.
Ele sentiu tristeza (tanto que chorou algumas vezes), dor, sentiu-se abandonado e traído.
Diante disso, não podemos mais olhar para Deus e pensar que Ele não nos entende ou não sabe
pelo que estamos passando. Ao contrário disso, é maravilhoso saber que o Deus Todo-Poderoso,
o Senhor dos Senhores se esvaziou a ponto de se tornar um de nós. A Bíblia diz que um dos
nomes para Deus é Emanuel, que significa “Deus conosco” (Mateus 1.23).
A partir de hoje, permita que esta revelação entre em seu coração e faça diferença em sua vida.
Nunca mais se sinta sozinho ao sofrer dificuldades. Lembre-se: Jesus já sentiu o que você está
sentindo hoje. Ele é um Deus e Pai presente.
2. Você sabe porque Deus enviou Jesus para ser um de nós?
A maioria das pessoas sabe que Jesus nasceu de Maria, uma mulher virgem, que cresceu e viveu
entre nós e que morreu em uma cruz. Porém, poucas sabem o porquê de tudo isso. A seguir,
veremos alguns propósitos de Deus em ter enviado Jesus para a terra:
I – Ele queria revelar-se a nós. Há muitas coisas sobre Deus que não sabíamos ou não
entendíamos. Por isso, o Senhor resolveu que chegaria mais perto da humanidade, a fim de que
pudéssemos conhece-Lo intimamente. Então, Deus enviou Seu filho Jesus para viver entre nós e
para nos mostrar quem Deus realmente é. Um dia, Jesus disse aos Seus discípulos: “Quem me
vê, vê o Pai! [...] As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece

em mim e realiza suas obras por meio intermédio” (João 14.9-10). Andar com Jesus e seguir
os Seus passos significa fazer a vontade de Deus.
II – Ele queria nos deixar um modelo. Jesus viveu nesta terra como um ser humano comum,
enfrentou as mesmas dificuldades e foi tentado da mesma forma que nós, porém, NÃO PECOU
(Hebreus 4.15). Ele veio para nos mostrar como devemos nos comportar, agir e reagir vivendo
num mundo corrompido pelo pecado. Se Ele, sendo homem, venceu o pecado, então nós
também, se seguirmos os Seus passos, também venceremos. A Palavra de Deus diz: “Aquele
que diz que está nele (em Jesus) deve andar como ele andou” (1 João 2.16).
III – Ele queria nos salvar. Não há como não perceber o plano de salvação na vida de Jesus. A
Bíblia diz que Deus enviou Jesus à terra para nos dar a vida eterna (João 3.16) e para que Jesus
destruísse as obras do diabo (1 João 3.8). Jesus veio para ser o último sacrifício a fim de, de uma
vez por todas, derrotar o pecado e rasgar o véu que separava o ser humano de Deus. Por causa
de Sua morte na cruz, hoje temos livre acesso ao trono da graça (Hebreus 4.15). Além da vida
eterna, Jesus conquistou para nós tudo o que precisamos. Nele, temos o suprimento para as
nossas necessidades, a cura para as doenças e para as nossas dores (Isaías 53.4).

Conclusão: Que maravilhoso é saber de tudo isso, não é mesmo? Porém, mais do que saber,
devemos permitir que este conhecimento gere mudanças em nossas vidas. Aprendemos que não
precisamos nos sentir sozinhos em nossas lutas, pois Jesus entende o que sentimos. Ele veio
para a terra para mostrar quem Deus realmente é; veio também para mostrar que é possível viver
uma vida de santidade apesar das tentações e, finalmente, veio para nos salvar e abrir o acesso
ao trono da graça (ao relacionamento íntimo com Deus). Ele completou a obra de Deus aqui na
terra! Você deseja fazer o mesmo? Deseja viver aqui na terra para obedecer e realizar a vontade
do Senhor? Se sim, feche os olhos e vamos orar.
Desafio: Pense a respeito de alguma situação que gera dentro do seu coração um sentimento
ruim, que te faça mal. Vá até Jesus e abra o seu coração, crendo que Ele, certamente, já passou
pelo mesmo que você. Agradeça a Ele por ter aceitado vir para a terra viver os planos de Deus.
Agradeça a Ele por ser a expressão exata de Deus e por ter nos salvado e nos livrado da morte
eterna. Viva de acordo com estas verdades a partir de hoje!

