
O evangelho de João

Deus em carne e osso  
Jo. 1. 14 
Assim, a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio 

de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. 

Vamos fazer uma dinâmica por um momento. Feche seus olhos e se concentre. Depois você irá 
responder no papel à sua frente quais foram suas impressões. 

Você sentiu algum cheiro diferente no ambiente? 
Ouviu algum som que não era para ter tocado nesse momento? 
Algo tocou sua pele? O que foi? 
Pôde experimentar algum sabor desde que chegou na igreja hoje? Conte.  

Deus em carne e osso! 

O que você pensa quando pensa em Deus? Pensa em Deus no céu? Numa luz brilhante que cega 
nossos olhos? Em uma voz de trovão? Eu penso em tudo isso e penso em muitas outras coisas 
também. Mas João nos diz algo incrível, diz que assim como você e eu, Deus veio a esse mundo e 
foi como ser humano! 

Quais foram suas impressões?  

Jesus sendo Deus veio ao mundo e não deixou de ser Deus, mas veio como homem e também foi 
plenamente (por completo) ser humano! Somente Deus poderia ser completamente Deus e 
completamente homem. 

Existem pelo menos três motivos porquê Jesus se tornou homem: 

Ele veio em carne e osso para salvar o pecador 

a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. 



O Filho de Deus veio ao mundo como homem e habitou entre nós! Precisamos ter a real compreensão 
do que isso significa. Deus veio ao mundo e se tornou homem, mas não deixou de ser Deus. Isso pode 
parecer repetitivo e não é por acaso. 
Se Jesus não fosse Deus-Homem ele não seria qualificado para ser nosso Salvador, sabe porquê? Ele 
precisava ser Deus para satisfazer as exigências que o próprio Deus fez, por ser perfeito, santo e justo, 
um sacrifício feito de qualquer maneira não pagaria o preço do pecado que Deus exigia. Ele também 
tinha que ser completamente humano, só assim seria um representante da raça humana, e seu sacrifício 
teria validade para os seres humanos. 

Um Pastor do passado escreveu:  
“Que muitas almas têm sido levadas à ruína. A união indivisível e constante das duas 

naturezas da pessoa de Cristo é exatamente o que atribui infinito valor à sua mediação e que 
também o qualifica a ser o Mediador que os pecadores carecem [para a salvação].”  J. C. Ryle 

Entendeu? Muitas pessoas tem sido enganadas com respeito à sua salvação por não aceitar que 
Jesus era completamente Deus e completamente Homem. Somente Jesus pode ser nosso mediador 
(aquele que nos conduz a Deus, por meio do seu sacrifício na cruz)  e salva o pecador. 

Ele veio em carne e osso para ter comunhão com a gente 

…habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. 

Para as pessoas da época de João isso era uma loucura! Se Jesus era Deus então não podia ser 
homem, dizia os gregos. Uma mente divina e superior não pode habitar um corpo mortal. Para os judeus 
também era loucura, pois Deus não viria e habitaria no meio povo simples e comum, deveria vir como 
um rei majestoso e habitar em um lugar especial e governar seu povo à distancia. 

Mas a verdade é que Jesus, Deus-Homem veio a este mundo e viveu uma vida simples e habitou no 
meio de pessoas simples. João porém, ressalta duas coisas importantíssimas para que este 
relacionamento entre nós e Deus aconteça:  
Cheio de Graça- Deus veio até nós, se mostrou a nós e nos deu salvação por meio de Jesus. Nós só 
podemos ter comunhão com ele por meio da salvação que ele nos dá de graça, por meio da fé em 
Jesus. 
Verdade: Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Ele é a verdade. Somente ele pode nos dar 
salvação, nosso relacionamento com Deus só é possível porque Jesus pagou o preço com seu sangue. 



Amor igual não existe! 

Ele veio em carne e osso para exaltar a Deus 

Assim, a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio 
de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. 

Amor igual não existe! Isso é verdade, porém, não devemos nunca pensar que a razão principal pela 
qual Deus se tornou carne e osso foi por causa do ser-humano, isso não corresponde ao ensino de 
João, não é o ensino da Palavra de Deus, se assim fosse Deus deixaria de ser Deus e o ser-humano 
passaria a ser o centro, passaria a ser deus. 

O único que é merecedor de adoração, aquele que deve ser honrado, que deve ser elogiado por tudo o 
que aconteceu sobre a nossa salvação é Deus, isso é o que significa ser glorificado. Jesus demonstrou 
a glória do Pai. 

O amor de Deus por nós é real e verdadeiro, mas nunca devemos roubar a sua glória. Sempre devemos 
adorá-lo, por sua graça e por ter dado seu Filho em carne e osso para ser o nosso Salvador! 

Ele veio em carne e osso 

Deus em carne e osso, é Jesus no meio do povo! Vivendo e fazendo coisas comuns. Assim como você 
e eu, separando um tempo do seu dia para ler a Palavra de Deus e conhecer a vida de Jesus, seu 
nascimento, seu ministério, sua morte, ressurreição e partida para o céu. Você poderá se identificar 
com ele, sentir, como ele sentiu, se alegrar com ele, sentir suas dores, e ficar alegre e esperançoso 
com sua volta. Tudo isso, porque ele é o Emanuel! O Deus Conosco! 

Senhor Deus, 

Te agradeço por ser o único e verdadeiro Deus! Te agradeço por vir ao mundo em carne e osso, assim 
como eu sou, se humilhando e se fazendo fraco, para ser meu Salvador e Senhor. Te exalto e te 
glorifico. 

Em nome de Jesus, 

Amém.


