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INTRODUÇÃO: 
 
“E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os 
espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que 
diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.” 
 
Existe uma diferença fundamental teológica e gramatical entre TOMAR e LEVAR sobre si as nossas 
enfermidades e doenças. O vocábulo grego astenheia significa enfermidade psicológica, as quais ele 
tomou consigo. Diferente de doença físiológicas, que ele levo-a sobre si, na cruz! 
 
 
ESBOÇO: 
 
 

1. Ele tomou sobre si as nossas TRISTEZAS: (Mc 14.34) “E disse-lhes: A minha alma está 
profundamente triste até a morte; ficai aqui e vigiai.” 

 
2. Ele tomou sobre si as nossas SOLIDÕES: (Mt 27.46) “E, perto da hora nona, exclamou Jesus em 

alta voz, dizendo: Eli, Eli, lemá sabactâni, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” 
 

 
3. Ele tomou sobre si os nossos DESPREZOS: (Mt 23.11) “E Herodes, com os seus soldados, 

desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos.” 
 
4. Ele tomou sobre si as nossas DORES: (Is 53.7) “Ele foi oprimido, mas não abriu a boca; como um 

cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a 
boca.” 
 

 
CONCLUSÃO 
 

Incarnatio, do latim, ato de assumir um corpo de carne; forma pela qual o Filho de Deus se revestiu de 
um corpo e se tornou homem (Jo 1.1-4,14). Ao adotar este título, Jesus não somente se identifica com o 
homem, mas admite ser o Messias prometido. A encarnação de Cristo é o ponto culminante da 
revelação e manifestação de Deus ao homem. O anúncio do nascimento a José e a Maria conota a 
mesma verdade e define a razão de sua encarnação. A José é declarado: "porque ele salvará o seu povo dos 
seus pecados" (Mt 1.21). Aí o mistério debatido por muitos e compreendido por poucos: 
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si;” ( Is 53.4). 
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