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JESUS
Por que 

é importante? 

Jesus: Belo? 

Talvez sua experiência com o cristianismo não tenha sido muito boa 
devido a cristãos que só fazem julgar — que tentam lhe impor seus 
valores, que fazem você se sentir um “pecador”, ou cristãos hipócritas 
que são tão corruptos quanto qualquer outra pessoa (ou ainda mais). 
Mas deixemos essa questão de lado por um momento e olhemos para 
Jesus, que está no cerne da fé cristã. Feito isso, observemos que 
tipo de pessoa Ele foi, o que fez e falou, para ponderarmos se vale a 
pena segui-lo.
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Introdução

Por que Jesus é 
importante? 

Por 10 anos, depois que me tornei cristão 
na universidade, estive debatendo com meu 
tio. Ele realmente não queria que eu fosse 

cristão, e eu desejava muito que ele se tornasse um.
Esse era um debate amigável, mas também 

bastante sério. Enquanto eu crescia na defesa da 
minha fé, descobri que, com o tempo, poderia 
responder a todas as objeções dele e fornecer 
um argumento convincente para a verdade do 
cristianismo.
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Nunca esquecerei o fim de um debate certa 
tarde. Por duas horas permanecemos sentados na 
cozinha discutindo a respeito da ressurreição de 
Jesus. O debate de uma década finalmente chegou a 
uma conclusão dramática quando meu tio declarou: 
“Mesmo que você me convencesse que Jesus 
ressuscitou dos mortos, ainda assim não me tornaria 
cristão”. Perguntei o porquê, e ele respondeu: 
“Porque não quero mudar meu estilo de vida”.

Naquele momento, percebi a verdade. Mesmo 
depois de toda argumentação e discussão sobre 
evidência, lógica e verdade (por 10 anos), a 
realidade era que meu tio não se tornaria cristão 
simplesmente porque ele não queria. Mesmo se 
pudesse persuadir meu tio a respeito da verdade da 
ressurreição de Jesus, da confiabilidade da Bíblia e da 
visão de mundo logicamente sólida do cristianismo, 
no final tal persuasão não fariam efeito. 

Isso acontece porque nossos desejos são mais 
fortes que nossa razão. Aquilo no que queremos 
acreditar sempre triunfará sobre o que nós podemos 
racionalizar. Se for honesto comigo mesmo, sei que 
isso é a verdade sobre mim. Se você for honesto 
consigo mesmo, suponho que chegará à mesma 
conclusão.



Apesar de toda a nossa racionalidade e do alto 
valor que colocamos na lógica e no argumento 
persuasivo, nós, humanos, somos frequentemente 
impulsionados por elementos mais profundos. Os 
desejos de nosso coração são mais poderosos que as 
convicções de nossa mente.

Com frequência, convencemo-nos a acreditar 
em coisas simplesmente porque queremos acreditar 
nelas. Racionalizamos nossas decisões porque 
queremos que nossos desejos pareçam razoáveis. 
Tendemos a nos apegar aos argumentos que 
defendam o que sentimos ser o certo, em vez de 
submeter nossos sentimentos à luz de evidências e 
da persuasão. Por isso é realmente difícil convencer 
qualquer um de qualquer coisa que eles não queiram 
aceitar — assim como meu tio.

Se você não quer se tornar cristão, não há nada 
que eu possa dizer que mudará sua mente. Então, 
este livro não tentará persuadi-lo em nada. Em vez 
disso, ele buscará atraí-lo para a beleza da fé cristã.

Nas páginas que seguem, tudo que peço é que 
mantenha a mente aberta. E o mais importante, o 
coração aberto — pois a beleza atrai mais o coração 
do que a mente. Se você for cativado pela beleza de 
Jesus, sua mente acompanhará mais tarde. 



Começaremos analisando por que os cristãos 
consideram Jesus “belo” e perguntando por que 
Ele é tão intrigante. A partir disso, consideraremos 
que tipo de pessoa Jesus era, e o que Ele fez e 
disse. E concluiremos perguntando por que Jesus é 
importante hoje.

Con Campbell 
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Jesus: Belo?

Já na introdução, eu disse que tentaria 
lhe apresentar “a beleza da fé cristã”. Você 
deve achar essa frase um pouco estranha. Eu 

percebo que, para muitas pessoas, o cristianismo 
pode ser tudo, menos belo. Se esse é o seu 
pensamento, sei o que você quer dizer.

Talvez sua experiência com o cristianismo tenha 
sido ruim devido a cristãos que somente julgam 
— aqueles que tentam lhe impor seus valores, que 
fazem você se sentir como um “pecador”, ou aqueles 
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cristãos hipócritas que são tão 
corruptos quanto qualquer 
outra pessoa (ou ainda mais).

Entendo como você 
se sente, pois no país 
onde nasci, a Austrália, a 
sociedade tem se voltado, 
quase totalmente, contra o 
cristianismo e o categorizado 
como algo “péssimo” para 
se acreditar. A sociedade 
secular está nos chamando 
de imorais, intolerantes ou 
anti-intelectuais.

Essas críticas não existem 
sem motivo. Mas este livro não se trata disso, pois 
as pessoas realmente criticam os cristãos em vez de 
a fé cristã. Às vezes, admito, os cristãos me deixam 
louco — e eu sou um deles!

Mas minha fé não é baseada nos comportamentos 
e atitudes de cristãos. Em vez disso, está alicerçada 
em Jesus. A beleza da fé cristã está fundamentada na 
beleza de Jesus, e é disso que se trata este livro.

Mas minha 
fé não é 

baseada nos 
comportamentos 

e atitudes 
de cristãos. 

Em vez disso, 
está alicerçada 

em Jesus.
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De que maneira Jesus é belo?
Não costumo chamar outro homem de “belo”, mas 
no caso de Jesus acredito que seja justificado. É 
claro, não me refiro a Sua aparência física (mesmo 
porque não temos nenhuma descrição de Sua 
aparência). Refiro-me ao Seu caráter, Seu jeito 
com as pessoas, Seu ensino, Suas habilidades e Seu 
propósito. “Belo” é a melhor maneira que posso 
descrever Jesus. 

Neste livreto, espero apresentar-lhe a beleza 
de Jesus.

Talvez você não o ache belo — afinal, a beleza 
está nos olhos de quem vê — mas acredito que 
você o perceberá. Muitas vezes, mesmo os céticos 
ao cristianismo reconhecem a impressionante 
bondade de Jesus, como, por exemplo, ao observar 
que alguns de Seus ensinamentos eram moralmente 
edificantes e justos. Eles inclusive avaliam os cristãos 
com base no fato destes estarem ou não cumprindo 
o ensino e o exemplo de Jesus.

Na verdade, os incrédulos frequentemente 
criticam os cristãos por estes não serem mais 
parecidos com Jesus! E isso é justo. Essa boa crítica 
é compreensível. Todos os cristãos querem se 
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parecer mais com Cristo, simplesmente, porque Ele 
é belo. E quem não quer ser belo?

Bem, para que você entenda por que afirmo 
que Jesus é belo, permita-me apresentá-lo, Suas 
ações e Seu caráter. Acredito que, por fim, você o 
considerará intrigante, talvez até chocante.
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Jesus: Intrigante…  
ou chocante?

Quando Jesus esteve na Terra, muitas 
vezes Ele ensinava uma sabedoria 
não convencional e desafiava o 

status quo. Muitas pessoas o veem como uma figura 
controversa — e intrigante. Mas por que fariam isso?

Devemos nos lembrar que estamos falando de um 
habitante do Oriente Médio que não tinha educação 
formal, nem riqueza e nenhum poder político. Ele 
não publicou nada e nem viajou mais do que 300 km 
durante toda a Sua vida adulta. Como um homem 
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assim se tornou tão famoso? Como alguém como 
Ele afetou tanto a história da humanidade? De que 
maneira passou a ter uma influência tão dominante 
na cultura, política, moralidade e religião? Como 
isso aconteceu? Como foi possível?

Permita-me fornecer uma possível resposta a 
essas perguntas: tudo isso aconteceu porque Jesus 
foi chocante.

Jesus chocava as pessoas
Jesus fez e disse muitas coisas que chocaram 
pessoas, todo lugar em que Ele entrava, impactava 
quem ali estivesse. Algumas das coisas que Ele fez 
que impressionaram as pessoas foram: andar com 
prostitutas; expulsar comerciantes do Templo; curar 
pessoas de suas doenças; chamar líderes religiosos 
de hipócritas; transformar água em vinho; perdoar 
pecados; curar os cegos; ressuscitar mortos; e Ele 
próprio ressuscitar da morte. 

Algumas das coisas que Ele disse que chocaram 
as pessoas incluem: ame seus inimigos, ore e oferte 
em segredo, que Deus ama também os ladrões e 
trapaceiros, que Ele era o único Filho de Deus, que 
aquele que acredita nele viverá para sempre, que Ele 
seria traído e crucificado e, enquanto estava na cruz, 
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orou a Deus pedindo que perdoasse as pessoas que 
o estavam crucificando.

Jesus chocava pessoas, vilarejos e cidades, 
chocava multidões e indivíduos, impressionava 
pescadores e ricos, judeus e gentios, os amigos 
mais próximos e a família, e os líderes religiosos e 
soldados romanos. Jesus “escandalizou” as pessoas. 
Mas Ele não o fez simplesmente por fazer, porque 
era divertido, ou apenas para chamar a atenção.

Muito pelo contrário, Jesus chocava as pessoas 
porque o que Ele fez e disse veio acompanhado 
com incrível autoridade e poder. Ele virou tudo de 
cabeça para baixo. Suas palavras eram repletas de 
sabedoria e conhecimento transformadores. Ele 
não seguia os influenciadores de Seu tempo ou 
os líderes religiosos; em vez disso, influenciava os 
pensamentos das pessoas e lhes ensinava sobre Deus.

Jesus também não temia ninguém. Sua autoridade 
parecia vir do próprio Deus — e Ele poderia 
sustentar isso com as coisas impactantes que fazia. 
Cristo definitivamente não era um homem comum.

Jesus ainda é chocante hoje, mesmo tendo se 
passado mais de 2.000 anos para nos acostumarmos 
com Ele. Algumas coisas que Ele disse são menos 
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chocantes agora do que foram em Sua época, pois 
se tornaram muito familiares para nós. Outras são 
menos chocantes agora porque nossa cultura já 
absorveu essas ideias e as tomamos como certas. 
Porém, ainda hoje há muito sobre Jesus que 
causa espanto.

Uma coisa que Ele disse que ainda é 
surpreendente — ou pelo menos difícil de 
aceitar — é que Ele é o único caminho para Deus. 
Jesus deixou claro que rejeitá-lo é rejeitar Deus, e 
aceitá-lo é aceitar Deus. Algo que Ele fez que ainda 
é chocante hoje — ou pelo menos difícil de aceitar 
ou acreditar — é que Ele ressuscitou dos mortos.

Jesus transformou pessoas
Jesus não somente chocou as pessoas, mas Ele 
também as transformou. Ocorreu por meio de 
acontecimentos dramáticos, como fazer um 
homem aleijado andar. Mas também aconteceu 
através da interação pessoal, como quando Ele 
encontrou uma mulher samaritana. Essa mulher 
se tornou uma pessoa diferente após um breve 
momento de conversa com Jesus. Muitas pessoas 
foram transformadas em instantes depois de 
encontrar Jesus.
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Outros foram transformados gradualmente 
por estarem com Jesus, como ocorreu aos Seus 
discípulos. Simão, um pescador que se tornou um 
seguidor, é um exemplo clássico. Na verdade, Jesus 
lhe deu um novo nome, Pedro, pois estava pronto 
para se tornar uma pessoa totalmente diferente 
através do relacionamento com Jesus. Ele foi de fato 
dramaticamente transformado durante um período 
de três anos ou mais, tornando-se até mesmo o 
líder da igreja nos anos seguintes.

É fácil compreender como Jesus transforma 
pessoas por meio da cura e outras intervenções 
espetaculares. Se você fosse curado de uma 
doença incurável, cegueira, ou até mesmo da 
morte, certamente sua vida seria permanentemente 
transformada para melhor! Ou se você visse Jesus 
andando sobre as águas, acalmando a tempestade, 
ou alimentando 5.000 pessoas, acredito que 
você também seria transformado por esses 
acontecimentos.

Jesus também transformou pessoas por meio 
de Seus ensinamentos. De certa forma, Seu ensino 
transformou outros de maneira ainda mais profunda, 
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pois alterou o modo como as pessoas enxergavam a 
vida, o mundo e Deus.

O ensino de Jesus confrontava de forma 
revolucionária o pensamento aceito na época, e 
fazia as pessoas reavaliarem suas crenças bem como 
tudo que estimavam. O ensino de Jesus teve um 
efeito permanente no mundo: Suas histórias ainda 
são amplamente conhecidas, e a maneira como 
Ele desafiou a cultura, religião e costumes de Sua 
época tem influenciado a vida moderna de forma 
incomensurável.

Finalmente, é certo dizer que os atos de Jesus 
mais transformadores e que mudaram o mundo 
foram Sua morte e Sua ressurreição. Na verdade, 
Sua morte e ressurreição são consideradas por 
muitos como os acontecimentos mais significativos 
em toda a história humana. Se eles são entendidos 
do jeito que Jesus queria que fossem compreendidos, 
podemos entender por que eles os consideram assim. 
Falaremos mais sobre isso adiante.

Jesus influenciou significativamente 
as pessoas
A influência é medida pelo quanto alguém afeta 
outras pessoas. Pense em pessoas como Madre 
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Teresa, Confúcio, Bao Zheng e Gandhi — pessoas 
que mudaram o mundo para melhor.

Jesus impactou profundamente milhares de 
pessoas, na verdade a vida de muitas pessoas foi 
transformada porque acreditavam em Sua morte 
e ressurreição. Não há dúvidas de que o nome 
de Jesus estaria na lista de pessoas que tiveram 
uma influência positiva sobre a humanidade. Há 
incontáveis evidências da “bondade” influenciadora 
de Jesus. Quando as pessoas foram transformadas 
por encontrarem-se com Jesus, elas mudaram 
para melhor. 

Como o cobrador de impostos, que decidiu 
pagar quatro vezes mais a todos aqueles de quem 
ele havia roubado dinheiro e doou metade de suas 
posses aos pobres. Como Pedro, que queria atacar 
violentamente os romanos e mais tarde aprendeu a 
amar seus inimigos. Como Paulo, que também era 
violento (contra os cristãos), mas depois praticava a 
não-violência mesmo quando foi fisicamente atacado.

Ao longo da história, inúmeras outras pessoas 
aprenderam com Jesus como amar, como colocar os 
outros à frente de si mesmas, como perdoar, como 
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se reconciliar, como demonstrar compaixão e como 
manter a paz. 

Poderíamos dizer que a própria influência e 
importância dessas pessoas é simplesmente um 
trabalho mais aprofundado da influência e da 
importância de Jesus . 

Neste ponto, você deve estar questionando: 
Por que Jesus foi uma influência tão significativa? 
Que tipo de pessoa Ele era?
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Que tipo de pessoa 
era Jesus?

Se você tiver que pensar em alguém que 
choca a todos que conhece, que tipo de 
pessoa vem à sua mente?

Suponho que você não pensará em alguém 
humilde, gentil, compassivo e bondoso — como 
a avozinha que mora ao lado. Mas Jesus era 
exatamente assim. Sim, Ele era chocante, Seu ensino 
era radical, e Ele enfrentou pessoas agressivas.

Entretanto, para as pessoas comuns, Jesus era 
amoroso e acessível. Para os doentes, Ele era gentil 
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e reconfortante. Para com os rejeitados e excluídos, 
Ele era acolhedor e encorajador. Para os culpados, 
Ele era misericordioso e perdoador.

Jesus não desprezava ninguém, mas ajudava 
aqueles que precisavam. Era paciente quando as 
pessoas não o entendiam, nunca foi egoísta nem 
arrogante. Ele não era vaidoso nem orgulhoso, era 
uma mescla notável de qualidades — forte, confiante 
e desafiador, ao mesmo tempo em que era humilde, 
gentil e bondoso.

Jesus não era como um daqueles líderes 
carismáticos que aparentam ser incríveis na frente 
de uma multidão, mas são realmente distantes e 
hostis pessoalmente. Conheci algumas celebridades 
que eram exatamente assim — elas poderiam 
brilhar na frente da multidão, mas eram tímidas e 
reservadas pessoalmente. Alguns até eram um pouco 
rudes e esnobes. Para ser honesto, é um pouco 
decepcionante.

Jesus, no entanto, era incrível na frente de uma 
multidão, bem como nos encontros individuais. As 
pessoas sentiam o afeto e a genuína preocupação 
dele para com elas. Ele nunca usou o Seu intelecto 
para envergonhar as pessoas, mesmo que estivesse 
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em um nível superior ao da elite religiosa da época. 
Apesar de todo o Seu poder e sabedoria, Ele não se 
exaltou nem buscou Sua própria glória. Embora Ele 
pudesse ter usado Suas habilidades para Seu próprio 
benefício, serviu aos outros em vez de a si mesmo. 

Logo, não é de admirar que as pessoas amavam 
Jesus. Muitos realmente o adoravam. Porém, a 
bem da verdade, algumas pessoas também o 
rejeitaram e até o odiaram. Algumas das coisas 
que Ele disse sobre si mesmo foram altamente 
ofensivas para muitos em Sua época — porque não 
acreditavam nele.

Com certeza, se Jesus não estivesse dizendo a 
verdade, Suas alegações o fariam parecer grandioso 
e talvez até um pouco psicótico —, mas apenas 
se fossem falsas. Se Jesus estava falando a verdade 
sobre si mesmo, então é uma situação totalmente 
diferente.

Como o romancista cristão C. S. Lewis (autor 
da série As crônicas de Nárnia – Ed. Martins 
Fontes, 2010) escreveu certa vez, Jesus só poderia 
ser um mentiroso, um lunático ou o Senhor. Essa é 
uma maneira útil de avaliar as afirmações de Jesus 
sobre si mesmo. Se Ele não era o único e verdadeiro 
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Deus que veio ao mundo como homem para 
revelar Deus para nós, então Ele estava mentindo 
ou estava delirando. De qualquer forma, Ele não 
poderia ser confiável. Mas e se fosse a outra opção — 
Ele estava falando a verdade sobre si mesmo, sobre 
ser Filho de Deus, enviado por Seu Pai do Céu?

A pergunta certa a se fazer é: O que parece mais 
provável? Pelo que vimos até agora sobre Jesus, Ele 
parecia um mentiroso? Parecia louco? Ou parecia 
alguém que falava a verdade, estava no controle de 
Suas faculdades, e realmente poderia ser alguém 
além deste mundo?

O que Jesus fez e disse?
O que Jesus fez e disse? Bem, Ele fez e disse mais 
do que podemos explorar aqui, mas, por enquanto, 
destacaremos alguns dos Seus feitos, afinal Jesus 
realizou milagres incríveis, e certamente ainda somos 
céticos quanto a eles até hoje. Até podemos chegar 
a pensar que os antigos foram facilmente enganados 
ou que acreditaram em magia. Mas aqueles que 
testemunharam não podem negar as extraordinárias 
obras do Senhor — até mesmo Seus inimigos as 
reconheceram no passado.
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Jesus, no entanto, não fazia milagres para se 
exibir, Ele os realizava para ajudar as pessoas (curou 
os aleijados ou aqueles que sofriam de doenças, deu 
visão aos cegos, até mesmo ressuscitou mortos), 
ou para revelar Sua natureza divina (acalmou uma 
tempestade, caminhou sobre as águas, alimentou 
5.000 pessoas). João, um seguidor de Jesus, chamou 
esses milagres de “sinais” por causa do que eles 
revelaram: Jesus era Deus e por isso manifestou o 
poder de Deus.

Jesus também ensinou muito sobre o “reino de 
Deus”. Seus ouvintes esperavam pela restauração 
do reino de Israel; na época, eles estavam sob 
o domínio romano e não tinham liberdade para 
adorar seu Deus sem ter que lidar com a opressão 
estrangeira. Porém, o reino do qual Jesus falava não 
era uma entidade política ou econômica. Era um 
reino espiritual no qual as pessoas ficariam sob a 
autoridade de Jesus, o Rei advindo de Deus, e que é 
realmente diferente dos vários reinos deste mundo.

Nesse reino, os pobres e humildes seriam 
exaltados, enquanto os ricos e poderosos seriam 
derrubados e humilhados. O valor de tudo seria 
medido por bondade e compaixão. Nele não haveria 
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inimigos, apenas amor e aceitação. E, finalmente, 
esse reino estava “escondido” — seria necessário 
olhos espirituais para vê-lo e um coração rendido a 
Deus para adentrá-lo.

Jesus ensinou que regras religiosas e aparências 
exteriores não tornariam alguém justo diante de 
Deus. O Senhor enfatizou que não se tratava de 
comer o alimento certo ou errado, mas sim do que o 
coração da pessoa abriga, pois o que sai dele mostra 
quem de fato ela é. A verdadeira devoção a Deus, 
disse Ele, é vista na maneira como tratamos outras 
pessoas, e na forma como agimos com compaixão, 
justiça e verdade.

Deus despreza hipócritas e ama perdoar aqueles 
que sinceramente se arrependem de seus erros. 
Ele exalta aqueles que se humilham, e humilha 
aqueles que se exaltam. Jesus ensinou que a índole 
de Deus é sempre demonstrar misericórdia. Ele 
também ensinou que foi enviado para revelar Deus à 
humanidade, e que conhecer o Filho era conhecer o 
Pai. Jesus disse que Ele era o caminho para Deus, e 
que Ele era um com Deus, e que aqueles que creem 
nele recebem o dom da vida eterna.
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Finalmente, Jesus ensinou que seria traído, 
entregue aos romanos, crucificado, e depois de três 
dias ressuscitaria. Ao morrer como um sacrifício em 
nosso lugar, pagou por nossos erros e pecados, mas 
Sua ressureição nos fez aceitos e considerados como 
justos perante Deus.

Quando Jesus foi traído, ridicularizado, açoitado 
e crucificado, não revidou nem se defendeu. 
Durante alguns desses momentos, Ele sequer falou 
rispidamente com aqueles que o tratavam como um 
criminoso. Ele se submeteu a Deus e pacificamente 
seguiu para a Sua morte, sabendo que era para o bem 
dos outros. Por nos amar, Jesus morreu de maneira 
cruel e torturante.

Depois de três dias na tumba, Jesus ressuscitou. 
E esse milagre extraordinário não é uma fábula 
que Seus discípulos criaram para que pudessem 
salvar a própria pele. É tão historicamente crível 
quanto qualquer acontecimento na antiguidade e foi 
testemunhado por centenas de pessoas — muitas 
das quais não eram simpatizantes de Jesus, mas 
se tornaram Suas seguidoras como resultado do 
que viram.
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Um exemplo notável foi Paulo, um intelectual 
religioso cujo trabalho era perseguir e prender os 
seguidores de Jesus. Depois de encontrar o Jesus 
ressuscitado, ele próprio se tornou um seguidor 
de Cristo. E não qualquer seguidor, mas um dos 
maiores apóstolos, teólogos e missionários que o 
mundo já viu. Paulo acabaria por escrever 13 livros 
do Novo Testamento na Bíblia. Para Paulo, o que 
Jesus fez e disse importava extremamente. Logo, a 
questão é: Tudo isso ainda é importante hoje?
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Por que Jesus é 
importante? 

Há muitas razões pelas quais Jesus é 
importante hoje. Primeiramente, pela 
razão histórica. Sendo Jesus uma das 

pessoas mais influentes de toda história humana, 
qualquer curioso gostaria de saber algo sobre quem 
Ele era, por que era tão impactante, e que influência 
Ele realmente exercia. Mesmo que você nunca 
tenha ouvido falar de Jesus, pode descobrir que Ele 
contribuiu indiretamente para a sua compreensão 
da vida no mundo, por meio dos Seus ensinamentos 
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de amor, perdão, caridade 
e justiça que permeiam a 
sociedade.

Segundo, pela razão 
religiosa. Quer você se 
considere ou não uma pessoa 
religiosa, não há como negar 
que a religião compõe uma 
grande parte deste mundo. 
É importante lembrar que 
Jesus é o fundamento de 
uma das maiores religiões 
do mundo (e da história), o 
cristianismo. Diante desse 
fato, vale a pena tirar um 
tempo para se familiarizar 
mais com Cristo. Quem sabe, 
você conheça alguém que seja 

cristão — talvez um amigo, algum familiar ou colega. 
Provavelmente, essa pessoa amaria falar com você 
sobre Jesus e o porquê de acreditar nele.

Terceiro, pela razão pessoal. Jesus vem mudando 
a vida de pessoas há mais de 2.000 anos, e Ele ainda 
continua fazendo isso. Você não está interessado em 

Jesus vem 
mudando a 

vida de pessoas 
há mais de 

2.000 anos, e Ele 
ainda continua 

fazendo isso. 
Você não está 

interessado 
em ver como 

Ele pode mudar 
a sua?

28  POR QUE JESUS É IMPORTANTE? 



ver como Ele pode mudar a sua? No que Ele pode 
fazer por você? 

Talvez Jesus forneça profundas percepções sobre 
sua humanidade, em sua luta contra a injustiça, e 
em sua busca por amor. Talvez Jesus desafie suas 
suposições sobre a vida, sobre outras pessoas, e 
sobre Deus. Talvez Jesus lhe ofereça uma visão do 
que é realmente importante nesta vida. Talvez Ele 
lhe dê uma sensação de liberdade com relação as 
regras e opressão religiosa. Talvez Ele o apresente a 
você mesmo. E talvez Ele o apresente a Deus. 

Essas são apenas algumas das maneiras que 
Jesus transformou literalmente bilhões de vidas. 
A possibilidade de você experimentar tudo isso e 
muito mais está a sua disposição. 

O que vem depois?
Agora, qual é o próximo passo? Assim como você 
faria para saber a respeito de qualquer personalidade 
histórica, a melhor maneira de conhecer Jesus é ler 
uma biografia sobre Ele. 

A Bíblia inclui quatro biografias de Jesus, cada 
uma oferecendo uma visão do Senhor sob certa 
perspectiva.1 Isso significa que você pode ler um 
delas para ter uma ideia de quem Jesus é, ou você 
 Por que Jesus é importante hoje? 29



pode ler todos os quatro evangelhos para obter uma 
visão mais ampla sobre Ele. 

O evangelho segundo Marcos é a biografia mais 
curta de Jesus e o apresenta como um homem de 
ação. O evangelho segundo Mateus nos apresenta 
Jesus como o cumprimento da profecia e da 
promessa. O evangelho segundo Lucas apresenta 
Jesus como um homem de ação social que está 
profundamente preocupado com os pobres, 
rejeitados e excluídos. E o evangelho segundo João 
apresenta Jesus como uma pessoa divina que veio do 
Céu para revelar Deus para nós.

Todos esses elementos citados estão presentes 
nas quatro biografias de Jesus, mas cada um 
dos evangelhos acrescenta algo de especial 
e único em sua narrativa. Assim, você verá o 
mesmo Jesus em todos os quatro, mas o verá sob 
diferentes ângulos. 

1As biografias de Jesus na Bíblia foram escritas por pessoas que conheceram o 
Senhor pessoalmente ou que conheciam pessoas que o conheceram, e foram 
escritas no primeiro século da Era Cristã — no mesmo século que Jesus viveu 
na Terra. Existem outras biografias, mas elas não foram escritas de acordo com 
o relato de testemunhas oculares, e foram escritas muito tempo depois.
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Seja qual for a sua atual concepção de Jesus, 
acredito que o achará mais interessante, mais 
surpreendente, mais desafiador e mais convincente 
do que imagina. Acredito que você perceberá o 
quão belo Jesus é. 
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Reflexões
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Jesus: Belo? 

Talvez sua experiência com o cristianismo não tenha sido muito boa 
devido a cristãos que só fazem julgar — que tentam lhe impor seus 
valores, que fazem você se sentir um “pecador”, ou cristãos hipócritas 
que são tão corruptos quanto qualquer outra pessoa (ou ainda mais). 
Mas deixemos essa questão de lado por um momento e olhemos para 
Jesus, que está no cerne da fé cristã. Feito isso, observemos que 
tipo de pessoa Ele foi, o que fez e falou, para ponderarmos se vale a 
pena segui-lo.
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