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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 
 

Apontamos que existem cinco verdades que precisam ser cridas sobre a 
natureza humana de Cristo: que ela era real, completa, sem pecado, fraca e 
centralmente procedente da linha do pacto. 

Olhemos agora para a verdade maravilhosa que Cristo tinha uma 
natureza humana completa, significando que quando Cristo nasceu em nossa 
carne, não nasceu simplesmente com um corpo humano. Ele tinha também 
uma alma ou espírito humano (Lucas 23:46; João 12:27), uma mente humana 
(Fp. 2:5), uma vontade (João 6:38), um coração (Mt. 11:29) e tudo o mais que 
pertence à nossa natureza humana. 

Ele não era metade homem e metade Deus, mas plenamente homem e 
plenamente Deus; todavia, ele é um Cristo somente. Essa é a maravilha, o 
mistério e a glória de sua encarnação. 

Essa verdade tem sido negada na história da igreja. Alguns tentaram 
explicar a encarnação dizendo que Cristo tinha somente um corpo humano, e 
que sua natureza divina tomou o lugar da mente ou alma humana. Por 
analogia, portanto, ele seria como uma criatura que tinha uma mente humana 
num corpo de um animal. Nesse caso, Cristo não teria uma natureza humana 
completa, mas somente parte dela. 

Contudo, é de extrema importância crermos que Cristo tinha uma 
natureza humana completa. Nossa salvação depende disso! 

Cristo tinha que tomar cada parte da nossa natureza humana, pois cada 
parte precisava ser redimida. A verdade bíblica da depravação total diz que 
somos corrompidos e depravados em cada parte. 

Nosso corpo é vil (Fp. 3:21), nossa arma é perdida (Mt. 16:26), nossa 
vontade está em cativeiro (Rm. 6:16), nossa mente é carnal, cheia de inimizade 
contra Deus, que forma que não pode ser sujeita à lei de Deus (Rm. 8:7,8), e 
nosso coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente 
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corrupto (Jr. 17:9). Não existe nenhuma parte da nossa natureza humana que 
seja boa. 

Portanto, Cristo tomou sobre si nossa natureza humana completa, para 
que pudesse sofrer nela, fazendo expiação pelo pecado em cada parte. Dessa 
forma, ele nos redimiu – coração, mente, alma e força – do domínio e poder 
do pecado e nos fez, com tudo o que somos, servos e filhos do Deus vivo. 

Cristo é um Salvador completo. Graças a Deus por ele. Certamente não 
existe outro além dele. 

 

 

Fonte (original): Doctrine according to Godliness, Ronald Hanko, 
Reformed Free Publishing Association, p. 130-131. 
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