	IGREJA BATISTA DO BACACHERI – ESCOLA BÍBLICA DINÂMICA
TEOLOGIA DO EVANGELHO — Nomes de Jesus 
Prof. Eliseu GP (eliseugp@yahoo.com.br) — site: www.ebdonline.com.br 


LIÇÃO 4 — JESUS (Yeshua)

INTRODUÇÃO
Nome: caráter e conteúdo; revelação. 
	Jesus: nome latino, derivado do grego Iesou, transliteração do hebraico Yehoshua e Yeshua; é o nome mais antigo formado a partir de Iavé. 
	Nomes primitivos e derivados
	Josué: sucessor de Moisés; governador da cidade (2 Rs 23.8); sacerdote com Zorobabel (Ed 2.2; 3.2; Ne 7.7; 10.10; Ag 1-2; Zc 3); genealogia de Jesus (Lc 3.29).
	Outros: Jesua, descendente de Aser (Gn 46.17; 1Cr 7.30); chefe levita (2Cr 24.11); levita (dias do Rei Ezequias 2Cr 31.15); judeu (dias de Neemias, Ne 3.19); Jesui, filho de Saul (1Sm 14.49); Jesias, de Issacar (1Cr 7.3); aderiu a Davi (1Cr 12.7); levita dos dias de Davi (1Cr 23.20; 24.21); casou com estrangeira (Es 10.31).  
	Homônimos de Jesus: Jesus filho de Siraque, autor do Eclesiástico (séc. III a.C.); Barrabás (Mt 27.16); Barjesus, falso profeta (At 13.6); companheiro de Paulo, o crente Jesus, chamado Justo (Cl 4.11); Josefo menciona 19 homens com nome Jesus.
	Nome próprio: para distinguir Jesus, ele é chamado Nazareno ou Cristo.
	Reverência: os cristãos logo pararam de usar o nome Jesus para seus filhos.  

ESPERANÇA DE SALVAÇÃO NO AT 
Jesus: significa Iavé salva; do v. heb. yâsâ, salvar; aparece em nomes como Isaías (salvação de Iavé), Eliseu (Deus é salvação) e Oseias (salvação); Filon de Alexandria: interpreta Josué como “salvação mediante o Senhor”.
	Iavé: nome derivado do tetragrama sagrado YHWH: "EU SOU". 
	yâsâ: salvar, ajudar, livrar, defender, soltar: “o SENHOR, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar” (Dt 20.4); “Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo SENHOR, escudo que te socorre, espada que te dá alteza” (33.29);
	Deus Salvador: ref. à libertação do Egito, êxodo, conquista da terra. 
	“Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que, no Egito, fizera coisas portentosas” (Sl 106.21; Is 17.10); “Deus é o meu rochedo, nele confiarei; o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas” (2 Sm 22.3; Sl 18.2; 17.7); “Porque eu sou o SENHOR, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador” (Is 43.3); “Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há salvador” (Is 43.11; 45.21-22); “SENHOR, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó” (49.26; 60.16); 
	Promessas de Salvação: 
	“Naquele dia, se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará; este é o SENHOR, a quem aguardávamos; na sua salvação exultaremos e nos alegraremos” (Is 25.9; 33.22); “Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. ele vem e vos salvará” (Is 35.4; 45.17; 51.5). 
	Renovo: “Eis que vem dias diz o SENHOR, em que levantarei a Davi um Renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; será este o seu nome, com que será chamado: SENHOR, Justiça Nossa” (Jr 23.6; 33.15-16).
	Rei humilde: “eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta” (Zc 9.9).

A SALVAÇÃO — NASCIMENTO DE JESUS 
Contexto: no AT, Deus sempre enviara homens que salvavam o povo de seus inimigos, mas eles voltavam a cometer pecado e novamente eram oprimidos. Agora Deus promete um Salvador [Soter] que irá libertar o povo do pecado. 
	Interpretação particular: o anjo anuncia o nome e o significado a José e Maria: Jesus, “porque ele salvará o seu povo dos seus pecados” (Mt 1.21; Lc 1.31); assim a obra salvífica que o AT atribuía somente a Deus agora é atribuída a Jesus. 
	Cântico de Maria: “e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador” (Lc 1.47).
	Cântico de Zacarias: “e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo... para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam... Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados" (Lc 1.69, 71, 76-77);
	Anúncio do natal: “Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria...: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.10-11).
	Missão: “o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido” (Lc 19.10; cf. 15); “Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele” (Jo 3.17); “Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo” (10.9); “Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo; porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo” (12.47).

A SALVAÇÃO — MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS 
Como Jesus salvou? dilema entre salvar os outros x salvar a si mesmo: “Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora” (Jo 12.27); 
	Provocações na cruz: “Ó tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas! Salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, e desce da cruz! Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel! Desça da cruz, e creremos nele” (Mt 27.40-42; Mc 15.30-31; Lc 23.35-37).
	Conclusão: se Jesus tivesse salvado a si mesmo, ele não poderia nos salvar.

A SALVAÇÃO — PREGAÇÃO DOS CRISTÃOS PRIMITIVOS 
Jesus Salvador: 
	“Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Fp 3.20); 
	“manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual... trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho” (2Tm 1.10); 
	“de Deus, nosso Salvador, graça e paz, da parte de Deus Pai... e de Cristo Jesus, nosso Salvador... a doutrina de Deus, nosso Salvador... aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus... se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador... [Espírito Santo] que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador” (Tt 1.3-4, 2.10, 13; 3.4, 6). 
	Ver também 2Pe 1.1, 11; 2.20; 3.2, 18; Jd 25.
	Testemunho dos samaritanos: “porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo” (Jo 4.42).
	Teologia petrina: 1Pe 1.10; At 2.21 (cf. Rm 10.9ss); 4.12 (cf. Fp 2.9); 5.31; 15.11.
	Teologia paulina: At 13.23; Rm 1.16; 5.9-10; 1Co 1.18; Ef 1.13; 2.5; 1Tm 1.15. 
	Teologia hebraísta: Hb 2.3; “Autor da salvação deles” 2.10; 5.9; Hb 7.25. 
	Teologia joanina: 1Jo 4.14; Ap 7.10; 12.10; 19.1.


PARA REFLETIR 
Salvação completa: “Por isso, [Jesus] também pode salvar totalmente os que por ele [Jesus] se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles” (Hb 7.25). 
	Nome de Jesus: não é um mantra, ou uma palavra mágica, é Deus em pessoa. Por isso, não se deve usar o nome de Jesus como se fosse um código a ser colado no final das orações. A oração que agrada a Deus é aquela feita “em Jesus”, ou seja, conforme a vontade de Deus, ou uma oração que Jesus faria ao Pai. Usar o nome de alguém para fazer algo não autorizado pela pessoa é estelionato. Assim, também usar o nome de Jesus em orações contrárias à vontade de Jesus é tomar o nome de Deus em vão. 
	Se sabemos a vontade de Deus, então oraremos em nome de Jesus. 
	Se não sabemos a vontade de Deus, então devemos orar com humildade e sinceridade, submetendo-se à vontade de Deus. 
	Se orarmos assim, estaremos orando em nome de Jesus, mesmo que a gente não diga “em nome de Jesus”. Se não orarmos assim, não terá nenhuma eficácia pronunciar o nome de Jesus.


