
Jesus Entende Quando 
Estamos Doentes

Sinto muito, Jesus. 
Estamos orando 

por Você.

Alguma vez se 
perguntaram se 
Jesus sabe o que é 
estar doente?

A Bíblia diz:
“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.”

“Assim, aproximemo-nos do trono 
da graÇa com toda a confianÇa, 
a fim de recebermos misericórdia 
e encontrarmos graÇa que nos 
ajude no momento da necessidade.” 
(Hebreus 4:15-16 NVI).



Como a Bíblia nos diz que, durante Sua vida na terra, Ele foi 
tentando exatamente como nós, sabemos que compreende nossas 

necessidades e o que sentimos.

Jesus comeÇou sua vida terrena 
como um bebê, exatamente como 
nós. E é provável que, quando 
era rapazinho, tenha sofrido 

arranhões e machucados como 
qualquer outro garoto.

Também é muito 
provável que 
tenha ficado 

doente, 
exatamente 

como vocês...

...tenha tido 
resfriados e 

tosses...

...e dores 
de barriga.

Pode falar. 
Diga-me o que 
você precisa.

Atchim!

Ai!



Eu gosto de ir 
buscar água com 

você, mamãe!

Obrigada por vir 
me ajudar, Jesus.

Em certas coisas, a vida foi mais difícil para Jesus do que é 
para vocês hoje. Por exemplo, durante Sua vida, Ele não tinha 
água encanada, ou seja, saindo de uma torneira na pia. A água 

era tirada de um poÇo e levada para as casas. 



Ok. Vejamos 
o que temos 

aqui...

Eu coloquei unguento, 
mas agora você vai ter 
que cuidar para manter 
seu machucado limpo.

No tempo de Jesus, não existiam ataduras simples como 
Bandaids ou curativos, como vocês têm.

Por isso, quando 
alguém se cortava 

ou arranhava, 
era mais difícil 

cuidar bem desses 
machucados para 

não infeccionarem.



Geralmente, 
Israel era 

bem quente e 
seco durante 

o dia...

...principalmente 
no inverno.

...e frio à 
noite…

Não existia 
aquecedores 
para o frio...

...nem 
ventiladores 
para quando 
fazia calor.

As casas 
simples em que 
moravam, eram 
construídas de 
forma a serem 
o mais frescas 

possível 
durante o dia.



As casas, portanto, não conservavam calor durante a noite, e as 
noites eram frias.

Para cozinhar, eles faziam um fogo lá fora ou tinham um espaÇo para 
isso no meio de um pátio grande.

Jesus, meu filho, 
Você gostaria de 

me ajudar a cortar 
lenha para o fogo?

Claro, 
Papai!



“As raposas têm suas 
tocas e as aves do 

céu têm seus ninhos, 
mas o Filho do 

homem não tem onde 
repousar a cabeÇa” 
(Mateus 8:20 NVI).

Quando Jesus e os Seus discípulos viajavam para testemunhar, muitas 
vezes tinham que passar a noite nos campos, ou em abrigos e celeiros. 

Desculpem, mas 
não tenho espaÇo 

para ficarem todos 
dentro de casa.



Mas o meu filho 
arrumou esta 

área com alguns 
colchões e 
cobertores.

Ficamos 
muito 

agradecidos.

Obrigado, 
Pai.

Que a paz de 
Deus desÇa 
sobre sua 

casa!



Umm ... deixa 
eu ver...

Estamos 
agradecidos por 

uma refeiÇão 
quente. Muito 

obrigado.

Oh, Jesus, 
sinto muito.

Estamos preparando 
um lugar para você 
deitar e descansar.

Não há de 
quê.

...sobras.

As casas não tinham geladeira para conservar a comida.
Isso quer dizer que tinham que preparar comidas que 

aguentassem muito tempo, até mesmo nos dias quentes, 
ou comer a comida logo depois de ser feita.

Do mesmo jeito que é trabalhoso vocês se manterem saudáveis, 
também era trabalhoso para Jesus se manter saudável o tempo todo.



Estou com você 
quando está 

saudável e quando 
está doente.

Obrigada Jesus, 
por estar perto 

de mim!

Pai, entrego o Meu 
espírito nas Suas 

mãos.

Está terminado.

Obrigado pai, por 
cuidar de Mim quando 

estou doente.

Porque Jesus não 
quer que você passe 

por dores ou doenÇas 
sem ter ajuda. Quando 

morreu, Ele deu 
Seu corpo para lhe 
dar dois presentes: 

salvaÇão e cura.



“Quem perdoa todas as 
tuas iniquidades [doenÇas], 
quem sara todas as tuas 

enfermidades” (Salmo 103:3 AA).
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Quando 
estiverem doentes ou 

machucados, confiem em Mim 
para curá-los, sabendo que 
eu sei o que é estar doente.

Na próxima 
vez que 

celebrarem 
comunhão, 
lembrem-se 
que Jesus 
sabe o que 
é a vida na 

terra.
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