
Palavra e compartilhar
Meu amigo é santo

Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas 
sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado.  
Hebreus 4:15

O texto nos diz que Jesus, nosso sumo sacerdote, teve compaixão por nós, e ainda que tenha se feito 
humano e sido tentado, como qualquer um de nós, não havia nenhum pecado em Jesus! Temos inúme-
ras referências bíblicas que nos garantem isso. Jesus enfrentou situações terríveis, tentações fortíssi-
mas e momentos de muita dificuldade, mas ainda assim, permaneceu sem pecar! Vale lembrar que, 
pecado, segundo a bíblia, é “errar o alvo”, transgredindo a lei de Deus. Jesus nunca fez isso! 

No texto que lemos, podemos ver a santidade de Jesus sendo demonstrada de duas maneiras claras:

Pureza  
Quando dizemos que Jesus é santo, nos referimos ao fato que Ele esteve “separado” do pecado. Em-
bora estivesse exposto as mesmas tentações e lutas que nós, nosso amigo permaneceu puro, “sepa-
rado” de todo pecado. Caminhou neste mundo, como nós, sem ser dominado ou corrompido por ele! 

Jesus também tratou e restaurou pecadores, sem precisar da “experiência” para isso. Muitos pensam 
que apenas pessoas que tiveram “vivência” com o pecado tem condição de compartilhar testemunhos 
ou ajudar pessoas. Perceba que Jesus não foi assim, a pureza e o conhecimento de Deus bastaram 
para que Ele tratasse e mudasse a vida de pecadores. Mais que “vivência”, Jesus tinha pureza e isso 
basta!

Benignidade 
Quando dizemos que Jesus é santo, também dizemos que Jesus é benigno. Veja, benignidade é um 
dos “gomos” do fruto do Espírito (Gl. 5). Espera-se que quem tem o Espírito Santo, produza esse fruto 
por completo, inclusive, a benignidade! Alguém benigno é o oposto de alguém maligno. O benigno, ain-
da que seja sábio e vigilante, escolhe olhar com bons olhos e procurar o bem, em todos e em todas as 
circunstâncias. Assim como Jesus, que escolhe acreditar em nós, dia após dia, ainda que conheça to-
das as nossas falhas.

Muitas vezes, pensamos que alguém santo é alguém distante, inatingível e até um tanto soberbo em 
seu olhar para com as demais pessoas. Na verdade, Jesus nos prova que Ele, nosso sumo sacerdote 
é sim santo, mas é misericordioso e benigno. A santidade verdadeira implica em benignidade de cora-
ção.

Conclusão  
Talvez alguns de nós nos sintamos constrangidos ao ouvir uma palavra como essa. Todos temos erros 
e falhas, e a própria bíblia diz que “todos pecaram” (Rm 3:23), mas hoje podemos olhar, mais uma vez, 
para nosso grande amigo, Jesus! 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3

Ele não é somente santo e puro, mas também é misericordioso e benigno para nos ensinar a ser como 
Ele, e acreditar em nós para isso! 

Se existe algo em que você percebe que “tem errado o alvo”, olhe para Jesus agora e escolha ser 
puro, como Ele! Não ceda as pressões e tentações, Jesus te fortalece para vencer! 

Se você percebe que precisa ter bons olhos e um bom coração em relação as pessoas, aprendamos 
com Jesus, que mesmo sendo perfeito e irrepreensível, continua olhando para nós com olhos de amor 
e bondade.

Perguntas:

1. Como podemos nos fortalecer em santidade? Compartilhe estratégias vitoriosas que você tem 
vivido!

2. Benignidade é, talvez, um dos grandes desafios para que tenhamos o caráter de Cristo. Você 
acredita que pode procurar ter uma ótica melhor para alguma situação que tem enfrentado?

 
 
 


