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A IDENTIFICAÇÃO DE CRISTO COM A HUMANIDADE 
Hebreus 2.10-18 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do 
capítulo dois de Hebreus. Vamos estudar o texto de Hebreus 2.10-18. Este é um 
dos textos mais importantes, pois nos mostra de maneira muito clara o grande 
amor de Jesus Cristo por nós quando ele se identificou plenamente com nossa 
humanidade, experimentando as nossas dores e dificuldades e, assim tornou-se 
um senhor compreensivo e compassivo com as nossas fraquezas. 

 
Aqui temos um retrato cristológico, propriamente dito, 

mostrando-nos quem é Jesus Cristo. 
 
Necessitamos ter bem claro em nossas mentes quem é Jesus Cristo 

para percebermos o valor da sua identificação conosco. 
 
Esse sentido de “humilhação” dado em 2:9, conforme vimos no 

programa passado, é o de abaixar-se ao nível dos homens como Paulo descreveu 
que ele “...as si mesmo se esvaziou...” (conf. Fl 2:7). Como em Fl 2, aqui 
também o “ser feito menor” carrega o sentido da preexistência do Filho. 
Portanto pelo uso do Sl 8:4-6 o autor de Hebreus não quer dizer que Jesus foi 
“criado” inferior aos anjos e sim que o Filho preexistente entrou na história da 
raça humana.  
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O ato da kenosis, palavra grega que significa humilhação, é 
estritamente ligada à tarefa da redenção. 

 
Neste texto, verificamos que o Filho assumiu a natureza humana 

totalmente (2:17). A palavra “semelhante” mostra a diferença devido à 
ausência do pecado (4:15). Como o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, não 
identifica a natureza humana de Jesus, com a natureza caída dos homens (Rm 
8:3). 

 
Jesus, então, é visto como verdadeiramente homem, tendo 

passado através de todos estágios normais de desenvolvimento. Assim, Ele foi 
tentado (2:18); foi aperfeiçoado pelo sofrimento (conf. veremos em 5:8); e, 
aprendeu obediência (conf. veremos em 5:8-9).  

 
Por isso, diante disso, por Jesus ter se envolvido totalmente 

conosco, o título para esse trecho final do capítulo dois de Hebreus é: 
 

A IDENTIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO COM A NOSSA HUMANIDADE 

 
Hebreus 2.10-18 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, essas palavras inspiradas do autor de Hebreus nos 

transmitem a verdadeira bênção que podemos usufruir com Jesus: “... Por isso, 
é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos ...” (2:11) Sim! Conforme 
o texto, Jesus foi feito como seus irmãos. 

 
Conforme vimos no programa passado, os primeiros quatro 

versículos também introduzem outro padrão encontrado neste livro. Enquanto 
o autor argumenta de um modo muito lógico, ele interrompe periodicamente 
seu raciocínio com as advertências aos seus leitores.  

 
Ele escrevia aos cristãos que estavam pensando em voltar ao 

judaísmo. Como mencionamos há sete advertências, espalhadas através de todo 
o livro. E, estas advertências são duras e mostram que é possível haver 
condenação se abandonarem o Senhor, veja especialmente 6:4-6 e 10:26-29: 

 

4. Não adianta nada procurar novamente trazê-los de volta ao 
Senhor, se já uma vez vocês compreenderam a Boa Nova e 
experimentaram por si próprios as coisas boas do céu, e 
participaram do Espírito Santo, 
5. e sabem como é boa a Palavra de Deus, e sentiram as forças 
poderosas do mundo que está para vir, 
6. e depois vocês se voltaram contra Deus. Vocês não podem 
tornar a se arrepender se pregaram novamente o Filho de Deus na 
cruz ao rejeitá-lo, exibindo-O à zombaria e à vergonha pública. 
Hebreus 6.4-6 
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26. Se alguém pecar deliberadamente rejeitando o Salvador 
depois de ter conhecido a verdade do perdão, este pecado não é 
coberto pela morte de Cristo; não há meio de livrar-se dele. 
27. Não restará mais nada para aguardar, a não ser um terrível 
castigo e a tremenda ira de Deus, que consumirá todos os seus 
inimigos. 
28. O homem que se recusasse a obedecer às leis dadas por Moisés 
era morto sem misericórdia se houvesse duas ou três testemunhas 
do seu pecado. 
29. Imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles 
que espezinharam o Filho de Deus e trataram seu sangue 
purificador como se fosse comum e profano, e insultaram e 
ultrajaram o Espírito Santo, que traz a misericórdia de Deus ao seu 
povo. Hebreus 10:26-29 

 
E, para que possamos entender o argumento do autor ao 

apresentar a humanidade de Jesus, ao apresentar a sua plena identificação 
conosco, o autor citou o Salmo 8 (2:6-8), uma passagem que observa que o 
homem foi criado um pouco mais baixo do que os anjos. Mas, ao citar essas 
palavras inspiradas, provavelmente, levantou uma questão na mente de seus 
leitores. Se Jesus é superior aos anjos, por que ele tomou a forma de um 
homem, que foi feito inferior aos anjos? 

 
A resposta a esta pergunta é encontrada no papel redentor que 

Jesus desempenha. O homem precisa de um mediador entre Deus e si mesmo. 
Porque Jesus sofreu e foi tentado como são os homens neste mundo, ele pode, 
portanto, ajudar os homens como um misericordioso e fiel Sumo Sacerdote 
(2:17-18). 

 
O autor de Hebreus voltará ao assunto do sumo sacerdócio de 

Jesus para uma extensa discussão, mais tarde neste livro. 
 
Neste capítulo, contudo, ele afirma que Jesus tinha que se tornar 

como seus irmãos, de modo a servir como Sumo Sacerdote. Ele tinha que tomar 
um corpo humano para experimentar a morte por todos os homens. Através de 
sua morte e ressurreição, ele derrotou Satanás, que tem o poder da morte 
(2:14).  

 
Ele tinha que se tornar como os homens, isto é, partilhar da carne 

e do sangue (2:14), porque o seu ministério era ajudar, era socorrer aos 
homens, e não ajudar ou socorrer os anjos (2:16). 

 
Querido amigo, que possamos entender essa manifestação da 

graça do Senhor! Que Deus seja louvado por termos um Sumo Sacerdote que 
entende nossa situação!  

 
Assim, a frase que podemos extrair desse texto como princípio 

aplicável a nós é esta: 
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A IDENTIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO CONOSCO É COMPROVADA 
POR TER ELE ASSUMIDO PLENAMENTE A NOSSA HUMANIDADE. 

 
Nestes versos encontramos sete comprovações da identificação de 

Jesus Cristo com nossa humanidade. 
 
Como temos feito nesses estudos no livro escrito aos hebreus, 

vamos primeiro ler esse texto para apreendermos melhor o seu conteúdo. 
 

10. E era justo e conveniente que Deus, que fez todas as coisas 
para a sua própria glória, permitisse que Jesus sofresse, porque ao 
fazê-lo Ele estava levando para o céu grandes multidões do povo 
de Deus; porquanto esse sofrimento dele fez de Jesus um Líder 
perfeito, e capaz de conduzi-las para a sua salvação. 
11. Nós que fomos santificados por Jesus, temos agora o mesmo 
Pai que Ele. É por isto que Jesus não Se envergonha de nos chamar 
seus irmãos. 
12. Porque Ele diz no livro dos Salmos: "falarei aos meus irmãos a 
respeito de Deus meu Pai e juntos cantaremos seus louvores". 
13. Noutra ocasião Ele disse: "Porei minha confiança em Deus, 
juntamente com os meus irmãos". E ainda numa outra vez - 
"Vejam, aqui estou Eu, e os filhos que Deus me deu". 
14. Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos - feitos 
de carne e sangue - Ele se tornou carne e sangue também pelo 
nascimento em forma humana; pois somente como ser humano Ele 
poderia morrer, e morrendo esmagar o poder do diabo, que tinha 
o poder da morte. 
15. Só dessa maneira é que Ele poderia libertar aqueles que, pelo 
medo da morte, têm passado a vida toda como escravos de um 
permanente temor. 
16. Todos nós sabemos que ele não veio como um anjo; mas sim 
como um ser humano, aliás, como judeu. 
17. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a 
fim de que Ele pudesse ser, diante de Deus, o nosso Supremo 
Sacerdote, misericordioso e fiel, um sacerdote que tanto fosse 
misericordioso para conosco como fiel para Deus, ao lidar com os 
pecados do povo. 
18. Pois visto que Ele próprio agora já passou pelo sofrimento e 
pela tentação, quando sofremos e somos, tentados, Ele sabe como 
é isso, e assim é maravilhosamente capaz de nos ajudar. Hebreus 
2:10-18 

 
Querido amigo, depois dessa leitura e dessas afirmações tão 

marcantes para todos nós, agora sim, podemos detalhar essas sete 
comprovações da identificação de Jesus Cristo conosco: 

 
1. A identificação de Jesus Cristo se vê na sua disposição de ser 

aperfeiçoado para nos salvar, vs. 10-11: 
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10. E era justo e conveniente que Deus, que fez todas as coisas 
para a sua própria glória, permitisse que Jesus sofresse, porque ao 
fazê-lo Ele estava levando para o céu grandes multidões do povo 
de Deus; porquanto esse sofrimento dele fez de Jesus um Líder 
perfeito, e capaz de conduzi-las para a sua salvação. 
11. Nós que fomos santificados por Jesus, temos agora o mesmo 
Pai que Ele. É por isto que Jesus não Se envergonha de nos chamar 
seus irmãos. Hebreus 2:10-11 

 
Certamente Jesus nunca foi acusado de nada, ele não tinha 

nenhum desvio moral ou foi espiritualmente imperfeito. Não! Longe disso! 
Porém na sua encarnação ele se tornou perfeito, quando experimentou o 
sofrimento que os homens experimentam.  

 
Jesus se identificou no nível mais profundo da angústia e assim 

tornou-se perfeito para pagar o preço da nossa imperfeição pecaminosa. Essa 
disposição de Jesus ser aperfeiçoado para que se tornasse o nosso substituto 
revela tremendo e grandioso amor! 

 
2. A identificação de Jesus Cristo se vê na plenitude de sua 

irmandade para conosco, vs. 11-13: 
 

11. Nós que fomos santificados por Jesus, temos agora o mesmo 
Pai que Ele. É por isto que Jesus não Se envergonha de nos chamar 
seus irmãos. 
12. Porque Ele diz no livro dos Salmos: "falarei aos meus irmãos a 
respeito de Deus meu Pai e juntos cantaremos seus louvores". 
13. Noutra ocasião Ele disse: "Porei minha confiança em Deus, 
juntamente com os meus irmãos". E ainda numa outra vez - 
"Vejam, aqui estou Eu, e os filhos que Deus me deu". Hebreus 
2:11-13 

 
Se ainda um judeu estivesse com dúvidas a respeito de Jesus, o 

autor enfatiza e destaca esse ponto mostrando como Jesus atuou para que 
pudesse ser nosso irmão.  

 
Certamente para os hebreus, uma das “pedras de tropeço” para 

entenderem claramente a superioridade de Jesus e do cristianismo, era a sua 
humilhação e sofrimento. Mas é justamente nesse texto que o autor nos mostra 
que essa humilhação foi necessária para que ele sentisse e experimentasse as 
condições do ser humano e assim se identificasse plenamente como nosso 
irmão. Jesus é de fato, além de Senhor e Salvador, sim, ele é nosso irmão.  

 
Como menciona a Benvi, (200, p. 2096), nossa fraternidade com 

Jesus é a fraternidade entre o redentor e os redimidos. Você participa dessa 
redenção? Jesus é seu irmão? 

 
3. A identificação de Jesus Cristo se vê na derrota que ele impôs 

ao diabo pelo seu precioso sacrifício na cruz, vs. 14: 
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14. Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos - feitos 
de carne e sangue - Ele se tornou carne e sangue também pelo 
nascimento em forma humana; pois somente como ser humano Ele 
poderia morrer, e morrendo esmagar o poder do diabo, que tinha 
o poder da morte. Hebreus 2:14 

 
O autor prossegue levantando argumentos para comprovar a total 

identificação de Jesus Cristo conosco, e ao desenvolver o seu raciocínio, além 
de mostrar como Jesus sofreu como irmão (10-13; cf. Mc 3:35; Jo 20:17); além 
de mostrar que Jesus, o santificador e os cristãos, posicionalmente santificados 
têm o mesmo Pai (cf. Sl 22:22; Is 8:17-18) ele mostra também que pela cruz, 
somos libertados do poder do diabo.  

 
Jesus veio exatamente para isso: derrotar o diabo, que tinha o 

poder da morte (cf. Cl 2:15; 1Jo 3:8). A vitória de Jesus Cristo na cruz traz 
implicações para nós, pois ela foi um duro golpe que quebrou os grilhões dos 
corações dos homens e mulheres, tornando-os livres. 

 
4. A identificação de Jesus Cristo se vê na libertação que ele 

concede a quem estava escravizado, vs. 15: 
 

15. Só dessa maneira é que Ele poderia libertar aqueles que, pelo 
medo da morte, têm passado a vida toda como escravos de um 
permanente temor. Hebreus 2:15 

 
Sim! Jesus nos libertou! Antes de nos conduzir à glória, ou melhor 

ainda, para que pudesse nos conduzir à Glória Jesus teve que primeiramente 
nos libertar. Antes que Moisés pudesse conduzir Israel para a Terra Prometida 
ele teve que libertá-los da escravidão do Egito. 

 
Nesses versos 14 e 15 fica claro que pela morte é que ele derrotou 

o diabo e nos libertou. A cruz foi a derrota de Satanás. Sem a morte de Cristo 
nenhum homem poderia iniciar a sua jornada para a glória, pois é escravo do 
diabo. Só quando Jesus liberta o ser humano ele pode iniciar sua jornada de 
volta a Deus! 

 
5. A identificação de Jesus Cristo se vê no socorro que ele 

concede aos seres humanos, vs. 16: 
 

16. Todos nós sabemos que ele não veio como um anjo; mas sim 
como um ser humano, aliás, como judeu. Hebreus 2:16 

 
Jesus socorre a descendência de Abraão (16; cf. Sl 22:22-24), isto 

é, os descendentes espirituais de Abraão (Rm 2:28-29; Gl 3:29), os crentes, 
aqueles que creem no seu sacrifício por nós.  

 
Se você ainda não crê desta maneira essa é uma oportunidade 

especial para fazê-lo. Faça uma oração, converse com Deus e diga-lhe que quer 
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ser liberto dos laços do diabo, que não quer ter mais medo da morte e que quer 
iniciar a sua jornada de volta ao lar celeste. Certamente ele te atenderá. 

 
E, ainda nesse verso 16 o autor demonstra que Jesus tem uma 

relação especial com os cristãos, assumindo a natureza humana, pois ele veio 
para nos resgatar. Jesus não assumiu uma natureza angelical, pois ele não veio 
para resgatar nenhum dos anjos! (16; cf. 1:14). 

 
6. A identificação de Jesus Cristo se vê na sua total semelhança 

conosco a ponto de ser a nossa propiciação diante de Deus, vs. 17: 
 

17. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a 
fim de que Ele pudesse ser, diante de Deus, o nosso Supremo 
Sacerdote, misericordioso e fiel, um sacerdote que tanto fosse 
misericordioso para conosco como fiel para Deus, ao lidar com os 
pecados do povo. Hebreus 2:17 

 
Jesus Cristo se tornou semelhante a nós, para que nós nos 

tornássemos semelhantes a ele (17). Jesus participou de carne e sangue. Ele 
participou da nossa vida terrestre, do sofrimento e da morte. Jesus se tornou 
nosso fiel sumo sacerdote e a função dEle era dupla: sacrificar e interceder.  

 
Algumas pessoas ensinam que Jesus é uma criatura gerada por 

Deus e dizem que ele merece honra, mas não merece adoração porque ele não 
é Deus. Essa é uma heresia e precisa ser rejeitada. A Bíblia ensina que ele se 
tornou a nossa propiciação, isto é, o seu sacrifício desviou a ira de Deus dos 
pecados e removeu-os (cf. Rm 3.25); isso é a propiciação.  

 
Mas, em segundo lugar, Jesus se tornou nosso intercessor, como 

veremos na sétima comprovação da sua identificação conosco. 
 
7. A identificação de Jesus Cristo se vê na sua sofrida vitória 

contra as tentações para que assim pudesse nos socorrer, vs. 18: 
 

18. Pois visto que Ele próprio agora já passou pelo sofrimento e 
pela tentação, quando sofremos e somos, tentados, Ele sabe como 
é isso, e assim é maravilhosamente capaz de nos ajudar. Hebreus 
2:18 

 
Jesus se tornou nosso intercessor, pois ele experimentou as nossas 

dores e aflições. Conhecedor do que é viver como ser humano, tendo que lutar 
contra o próprio desejo humano para o pecado, somente com um intercessor 
poderoso como Jesus Cristo, podemos encontrar socorro na vitória maior que 
ele conquistou na cruz do Calvário. 

 

CONCLUSÃO 
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Querido amigo, minha oração é feita pedindo a Deus as suas 
preciosas bênçãos sobre você e todos os seus. Reconheça que Jesus se 
identificou plenamente com você para que você pudesse se identificar com ele. 
Por isso, louve e glorifique a Deus por tão grande salvador. 

 
Deus te abençoe e até o próximo programa! 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-identificacao-de-cristo-com-a-
humanidade/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-identificacao-de-cristo-com-a-humanidade/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-identificacao-de-cristo-com-a-humanidade/

