3º Trimestre de 2018: Cristologia Contemporânea

LIÇÃO 3

O CRISTO QUE SE FEZ CARNE

#conectou?
O QUE A ENCARNAÇÃO MODIFICOU EM CRISTO E O QUE ELA NÃO MUDOU
Jesus quando veio a terra em forma de homem, adquiriu alguns atributos humanos, características que são inerentes ao
homem, mas por outro lado, ao se fazer carne não interferiu
em outros aspectos. Faremos uma divisão para entendermos
esse tema.

1º - O que mudou em Jesus antes de se fazer carne?
Antes de se fazer carne, Jesus era 100% Deus, vivendo todos os seus atributos de Deus, sua Onipotência, sua Onipresença e sua Onisciência.
A Bíblia relata que Jesus para vir a terra aniquilou-se a si
mesmo, tomando forma de servo (Fl 2.7a), deixando sua glória
para viver como homem, mas sem pecado.
Os aspectos físicos e materiais foram mudados drasticamente, pois Jesus teve sentimentos humanos, dores físicas,
cansaços físicos, e tantos mais como veremos abaixo:
Jesus se tornou semelhante aos homens (Fl 2.7);
Jesus teve fome (Mt 4.2);
Jesus chorou (Jo 11.35);

Jesus se cansou (Jo 4.6);
Jesus teve sede (Jo 4.7);
Jesus se irou (Mt 21.12);
Jesus se angustiou (Lc 22.44);
Jesus sentiu-se desamparado (Mt 27.46).

2º - O que não mudou em Jesus após se fazer carne?
Jesus, mesmo vindo ao mundo como homem, não mudou
suas convicções, sua conduta, seu caráter, seu posicionamento, sua santidade e seu amor por Deus Pai.
• Jesus não se corrompeu com riquezas e glória humana
(Mt 4.8-10);
• Jesus não tentou a Deus (Mt 4.6-7);
• Jesus não caiu em nenhum tipo de tentação (Hb 4.15);
• Jesus não deixou de fazer a vontade do Pai (Mt 26.39, Jo 4.34).
O Senhor Jesus veio ao mundo, porém o mundo não o conheceu, Ele nunca mudou suas convicções e certezas para
satisfazer a carne, pelo contrário, trouxe mensagens de amor,
reverência, santidade, juízo e salvação para toda humanidade.

