
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus não mudou! 
Por Elben César 

 

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.” (Hb 13.8) 

 

Jesus foi assunto aos céus. 

Desde então, ele está à direita 

de Deus. Vinte séculos nos 

separam dele. Não o vemos 

desde a ascensão, ele ainda 

não voltou. Nossa geração não 

o conhece pessoalmente. 

Temos nos conectado com 

Jesus a partir das Escrituras e, 

depois, por meio do 

relacionamento puramente 

espiritual que mantemos com ele. A pergunta é grave e pertinente: o Jesus de hoje 

é o mesmo Jesus dos Evangelhos? E a resposta é exata e taxativa: “Jesus Cristo 

ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre” (Hb 13.8). 

 

Importa-me Jesus não ter mudado? Claro que sim, isso me afeta profundamente: 

me anima, me conforta, me encoraja, me dá segurança. Se Jesus, ontem, 

conhecia a todos, como os Evangelhos mostram sobejamente (Jo 1.47-50; 4.17-

18; Lc 7.39-50; 19.5), hoje ele me conhece também: meu nome, meus problemas, 

minhas angústias, minhas dúvidas, meus temores, meus pecados e até minhas 

incógnitas. 

 

Se Jesus, ontem, se condoía do sofrimento humano (Mt 9.36; 11.28; 14.14; 20.34), 



hoje, mesmo na glória do Pai, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos 

falhos: “Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 

fraquezas” (Hb 4.15; 5.2). 

 

Se Jesus, ontem, amava profundamente a ponto de dar a sua vida pelas ovelhas 

(Jo 10.11; 15.13), hoje ele ainda ama e com a mesma intensidade. 

 

Se Jesus, ontem, transformava os pescadores de peixe em pescadores de 

homens, os boanerges em mestres de amor e tolerância, a mulher samaritana e 

outras mulheres em exemplos de piedade, hoje ele continua transformando todo 

aquele que aprende com ele e toma o seu jugo (Mt 11.29). 

 

Jesus não mudou. Ontem e hoje ele é o mesmo e o será para sempre. Quando ele 

voltar, nós o reconheceremos logo e ficaremos à vontade diante dele. Aleluia pelos 

séculos dos séculos! 

 

Extraído do livro Não Perca Jesus de vista (Editora Ultimato, 1995). 
 
Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/379/jesus-nao-mudou 
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