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2. O Filho (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus)  
 
 
Material bíblico Mt. 24:30; Dn. 7:13, 14; Mt. 11:27; Lc. 5:17–26; Jo. 8:58; Mt. 
20:28, Mc. 10:45. 
 
Citações 

• O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar os homens de se tornarem 
filhos de Deus. C.S. Lewis 

• O ponto mais urgente do problema da fé é se um homem, como um ser 
civilizado, ... pode crer na divindade do Filho de Deus, Jesus Cristo, pois nele 
repousa toda a nossa fé. 

• Jesus Cristo é Deus em forma de homem; tão Deus como se não fosse homem; 
mas também tão homem como se não fosse Deus. A.J.F. Behrends 

• Jesus tornou-se tão semelhante a nós quanto Deus pode ser. Donald English 
• Bondoso Filho de Deus, Salvador dos homens, o teu nome / será o abundante 

assunto de minha Música / Doravante e nunca a minha harpa do teu louvor / 
Esqueça, e nem do louvor do Pai irá separar. John Milton 

• Se quer saber o que Deus tem a dizer para você, veja o que Cristo era e o que 
é. C.H. Spurgeon 

 
Perguntas 
 Por que o Filho de Deus veio à terra? Como Deus pôde se tornar um homem? 
Se Jesus nos mostra o Pai, o que devemos aprender? O que Deus está dizendo através 
do “Emanuel”? De que forma somos livres se temos o Filho? Como é que o Filho está 
relacionado com os outros dois membros da Trindade? Se Jesus é o nosso mediador, 
ele está entre nós e Deus? 
 
Resumo bíblico 

Mateus 24:30 nos dá referências sobre a vinda do Filho do homem sob as 
nuvens do céu, o que se cumpre em Daniel 7:13, 14.  O Filho revela o Pai, a quem o 
Pai confiou todas as coisas (ver Mateus 11:27). A história da cura do paralítico em 
Lucas 5:17-26 revela a divindade de Jesus e como, de forma especial, perdoa os 
pecados.  Em João 8:58 Jesus diz: “Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu 
Sou!” Jesus veio para servir e dar a vida para resgatar muitos (ver Mateus 20:28 e 
Marcos 10:45). 

 
Comentários  
 Quando Jesus fala de si mesmo, é sempre de uma maneira discreta, como é de 
se esperar de Deus, o qual veio para revelar! Na verdade Jesus toma para si o título de 
“Filho do homem”, que na época realmente significava “qualquer um.” 
 A palavra aramaica barnasha foi usada como uma expressão comum para “um 
homem”, a humanidade em geral. Se você fosse contar uma história que começasse 
com “uma vez havia um homem”, você diria “uma vez havia um barnasha”. Ou como 
no grego do Novo Testamento diz, “Certo homem ...” Apenas um homem, um 
membro da raça humana, um ser humano. Essa é a identificação que Jesus escolheu 
para si mesmo; oitenta vezes nos evangelhos Jesus refere a si mesmo por esta 
expressão: “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. Lucas 
19:10 (FBV). “...o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça”. Lucas 9:58 
(FBV). “Quem os homens dizem que o Filho do homem é? “  Mateus 16:13 (FBV).  
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Barnasha - Jesus é o Filho do homem. Ele prova sua humanidade conosco em 
nossa própria humanidade. Ele não reivindicou nada mais do que ser um homem entre 
os homens, igual toda a raça. Em hebraico o termo é ben adam; filho de Adão, e Adão 
significa homem. Caim, Abel e Seth “ben adam,” não eram os únicos filhos de Adão. 
Nós também somos. Jesus também era filho de Adão, um “Filho do homem”. 

Filho do homem significa homem. O salmista usa isso em seu paralelismo: 
“Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o 
visites?” Salmos 8:4. Quando Deus fala com Ezequiel, muitas e muitas vezes (de fato 
93 vezes)! Ele usa o termo “filho do homem” para enfatizar a fraqueza do homem 
comparado à grandeza de Deus. 

Então Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem”. Mas apesar dEle ser 
humano, Ele é mais do que apenas um homem. Jesus usou o título de “Filho do 
homem” intencionalmente, pois esse título também significava uma figura divina: 
“Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com 
as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele 
foram dados autoridade, glória e reino e todos os povos, nações e homens de todas as 
línguas O adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino 
jamais será destruído”. Daniel 7:13-14.  

O Filho do homem é o reflexo das expectativas messiânicas e Jesus sabia 
disso. Ao usar este termo, “Filho do homem”, em referência a si mesmo, Jesus chama 
a atenção e encoraja a investigação. Através do termo “Filho do homem” Jesus não só 
se identifica como “apenas um homem”, mas também como o “Filho do homem” 
apocalíptico, a figura futura da intervenção divina. Apesar de Jesus, como o Filho 
divino do homem, Ele nega as perversões políticas e nacionalistas de messianismo, 
enfatiza os aspectos do tempo do fim da vinda do Filho do homem: “Mas eu digo a 
todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à direita do 
Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu”.  “Porque assim como o relâmpago sai do 
Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do homem”. “Quando o 
Filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na 
glória celestial”. Mateus 26:64, 24:27, 25:31 (FBV). Jesus é o ser divino e glorioso, o 
Messias, o Filho do homem. 

Ainda assim, e aqui está algo que os discípulos simplesmente não conseguiam 
entender, esse Filho do homem é, também, uma figura trágica e sofredora. “Então ele 
começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do homem sofresse muitas 
coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos 
mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse.” Marcos 8:31 (FBV). 
“Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do homem será 
entregue para ser crucificado”. Mateus 26:2 (FBV). “o Filho do homem sofra muito e 
seja rejeitado com desprezo?” Marcos 9:12 (FBV). 

O Filho do homem não é apenas um ser divino glorioso. Ele também é o servo 
sofredor, o homem que veio para morrer nas mãos dos homens. O Filho do homem 
que morreu era alguém totalmente inimaginável. Mas Ele é tudo isso, e usando esse 
título, Jesus resumiu todo o significado e propósito de Sua vida e ministério. 

Então por quê Ele veio? Qual era Sua missão? Ao expressar tantos de seus 
ensinamentos mais profundos, Jesus veio como a ação de Deus para nós: “Pois o 
Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. Lucas 19:10 (FBV); 
“Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida em resgate por muitos”. Marcos 10:45 (FBV); “pois o Filho do homem não veio 
para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los” Lucas 9:55. Jesus veio com um 
propósito: “Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a 
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vontade daquele que me enviou.” João 6:38 (FBV).  “Veio para o que era seu, mas os 
seus não o receberam.” João 1:11 (FBV), uma vinda fora dos termos de um terrível 
julgamento de Deus, mas para nos salvar (ver João 12:47).  

O coração da mensagem do amor de Deus, na qual Jesus é o Filho de Deus 
que veio até nós para nos mostrar o caminho, era nos contar sobre Deus e para morrer 
por nós para que Ele pudesse nos salvar. Ele veio do céu (João 3:13, 6:38, “de cima” 
João 8:23), Ele veio para a terra e para a humanidade caída. Essa é a maior verdade do 
evangelho. Nós não temos que nos aproximar de Deus, mesmo porque isso é 
impossível em qualquer caso. Ele é que vem até nós. Ele vem até nós onde quer que 
estejamos. Ele vem para que Deus possa estar conosco e nos salvar. Jesus diz que veio 
para chamar os pecadores ao arrependimento (ver Lucas 5:32). Essa é a verdade de 
aproximação de Deus para nós na pessoa de Jesus Cristo. 

O próprio Jesus, através do Deus encarnado, não procurou ter seguidores por 
causa de Sua própria personalidade. Ele se recusou aceitar qualquer coisa que era uma 
“adoração ao herói”, só aceitou a apreciação da verdade que Ele tinha vindo revelar. 
Infelizmente, e por muitas vezes, tais “professores” carismáticos exploram o seu 
papel, procuram ser reverenciados pessoalmente e buscam a adulação de seus 
discípulos. Jesus não tinha nada disso, e não havia nenhuma beleza que pudesse fazer 
que o desejássemos, nenhuma atratividade pessoal que poderia ficar no caminho de 
uma apreciação clara da verdade. Deus quer apenas discípulos da verdade, e não 
discípulos por qualquer outra razão. Esta foi a missão de Jesus: revelar a natureza e o 
caráter do Pai. 
 
Comentários de Ellen White 
 Em Sua vida Jesus de Nazaré diferiu de todos os outros homens. ... É Ele o 
único modelo verdadeiro de bondade e perfeição. Desde o princípio de Seu ministério 
os homens começaram a compreender mais claramente o caráter de Deus. ... A missão 
de Cristo na Terra foi revelar aos homens que Deus não é um déspota, mas um Pai 
celestial, pleno de amor e misericórdia para com Seus filhos. {Nos Lugares Celestiais, 
9} 
 Quando o propósito de sua missão, revelar Deus ao mundo, foi alcançado o 
Filho de Deus declarou que seu trabalho estava cumprido e que o caráter do Pai fora 
manifestado aos homens. {ST, janeiro 20, 1890} 
 Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos 
anjos. Ele era a Palavra de Deus — o pensamento de Deus tornado audível. Em Sua 
oração pelos discípulos, diz: “Eu lhes fiz conhecer o Teu nome” — misericordioso, 
piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade — “para que o amor 
com que Me tens amado esteja neles, e Eu neles esteja”. João 17:23. Mas não somente 
a Seus filhos nascidos na Terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o 
livro de estudo do Universo. O maravilhoso desígnio de graça do Senhor, o mistério 
do amor que redime, é o tema para que “os anjos desejam bem atentar”, e será seu 
estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão 
na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na 
face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário se patenteará que 
a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a Terra e o Céu, que o amor que “não 
busca os seus interesses” (1 Coríntios 13:5) tem sua fonte no coração de Deus e que 
no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter dAquele que habita na luz 
inacessível ao homem. {O Desejado de Todas as Nações, 9} 
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 Em todos os atos de benignidade praticados por Jesus, Ele procurou 
impressionar os homens quanto aos atributos benévolos e paternais de Deus. ... Jesus 
deseja que compreendamos o amor do Pai, e procura atrair-nos para Ele apresentando 
a Sua graça paternal. Deseja que todo o âmbito de nossa visão se encha com a 
perfeição do caráter de Deus. ... Era unicamente vivendo entre os homens que Ele 
podia revelar a misericórdia, compaixão e amor de Seu Pai celeste, pois apenas por 
atos de beneficência podia Ele salientar a graça de Deus.  Cristo veio para manifestar 
o amor de Deus ao mundo, para atrair a Si o coração de todos os homens. {A 
Maravilhosa Graça de Deus, 95} 
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