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LIÇÃO 5 — CRISTO (Messias)

INTRODUÇÃO
Tradução: do gr. Christos, lat. Christus, traduz o heb. Mesiha ou Masiah, que significa “ungido” para um cargo; transliterado Messias, ocorre apenas 2 vezes no NT — André: “Achamos o Messias (que, traduzido, é o Cristo).” (Jo 1.45 e 4.25).
	Septuaginta: traduz Messias ou Ungido por Cristo, portanto a palavra ‘cristo’ já era bem conhecida e usada pelos judeus.

UNGIDO NO AT 
Etimologia: 
	v. heb. masah, significa ungir ou untar com óleo (azeite) ou gordura; usado para ungir objetos (pedra Gn 31.13; altar Ex 29.36) ou pessoas (Ex 28.41; 29.7; 30.30).
	v. gr. chrien, significa “esfregar levemente”, “espalhar” qualquer coisa, isto é, óleo, tinta, veneno, etc.; assim, ‘cristo' era palavra comum para se ref. a qualquer coisa untada ou esfregada; havia um v. específico para significar ungir (eleimmenos).
	Ungido: sacerdote (Lv 4.3; 6.22); rei (Saul, 1Sm 12.3; Davi 16.12s); profeta (1Rs 19.16); indica a presença do Espírito do Senhor e confere cargo e carisma a alguém; “não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas” (Sl 105.15).
	Cântico de Ana: o uso mais primitivo — “O SENHOR julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido” (1Sm 2.10).
	Status de Saul: “ungido do Senhor” (1Sm 24.7,11; 26.9,11,16,23; 2Sm 1.14,16).
	Status de Davi: “É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre” (2Sm 22.51).
	Posteridade de Davi: Sl 18.50; 20.6; 28.8; 84.9; 89.38,51; 132.10,17. 
	Rei messiânico: “Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o SENHOR e contra o seu Ungido” (Sl 2.2).
	Ciro: “Assim diz o SENHOR ao seu ungido, a Ciro” (Is 45.1) – sem uso de óleo.
	Visão de Daniel: “Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas... E depois... será cortado o Messias” (Dn 9.25-26, ACF).
	Conclusão: o óleo era usado para ungir sacerdote, profeta e rei; especialmente o rei; com o tempo, ungido passou a designar alguém escolhido para uma missão independente de unção com óleo. 

EXPECTATIVA MESSIÂNICA 
Antigo Testamento: desenvolvimento a partir de textos do AT, em especial a aliança com Davi: “estabelecerei para sempre o trono do seu reino” (2Sm 7.12ss); quando Judá foi levado cativo, a interpretação passou para um personagem futuro.
	Novo Testamento: o povo esperava a chegada de um Messias (Jo 1.20,41; 4.29; 7.31; Lc 3.15); deveria ser Filho de Davi (Mt 21.9; 22.42), nascer em Belém (Jo 7.40-42); Mt 2.5) ou poderia aparecer de repente no meio do povo (Jo 7.26-27); ele deveria permanecer para sempre (Jo 12.34); rei dravídico ou filho de Davi; os magos vieram do oriente procurando o rei dos judeus (Mt 2.1-18); 
	Jesus Messias: se tivesse proposto um reino político, os judeus teriam aceito Jesus e seguido até a morte; o povo desejava um libertador político e não um salvador para redimir dos pecados; as autoridades temiam as consequências de Jesus ser aceito como Messias (Jo 11.47-48); as multidões tentaram fazer dele um rei (Jo 6.15). 
JESUS CRISTO — O UNGIDO DE DEUS 
Cumprimento: no NT, Jesus é sempre tratado como o cumprimento das profecias. 
	Mateus: “Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi” (1.1); “Jesus que se chama o Cristo” (1.16); “o nascimento de Jesus Cristo foi assim” (1.18).
	Marcos: “Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus” (1.1).
	Lucas: “que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.11); 
	Simeão: “não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor” (Lc 2.26).
	Batismo: ungido pelo Espírito Santo (Mt 3.16; Mc 1.10; Lc 3.22; Jo 1.32-34). 
	João: “a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo” (1.17); “para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus” (20.31).
	Jesus: “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos” (Lc 4.18; c/c Is 61.1; At 4.27; 10.38). 
	Auto-revelação: “Eu o sou [o Cristo], eu que falo contigo” (Jo 4.25-26).
	Dúvidas: “És tu o Cristo?” João Batista (Mt 11.2); fariseus (Lc 3.15; Jo 1.20; 3.28; 10.24; 12.34); sacerdotes (Mt 26.63; Mc 14.61; 15.32; Lc 22.67); local de nascimento (Mt 2.4); obras (Jo 4.25-29); testemunho (7.26-31, 41-42); morte (12.34); 
	Milagres messiânicos: cura do leproso (Mc 1.40-45), expulsão do demônio surdo-mudo (Mt 9.32; 12.22-28), cura do cego de nascença (Jo 9).
	Confissão: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt 16.16; Mc 8.29; Lc 9.20). 
	Segredo messiânico: “Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo” (16.20; Mc 8.30; 9.9); Jesus não queria que as pessoas confundissem sua missão com as expectativas políticas dos judeus.
	Choque: a discussão entre Jesus e Pedro em Mt 16 indicam a divergência entre a expectativa dos judeus e a missão de Jesus como Messias.
	Entrada triunfal: Jesus cumpre a profecia de Zc 9.9 como rei pacífico e é aclamado pelo povo como “o reino do nosso pai Davi” (Mc 11.10; Mt 20.9,15) e “rei que vem em nome do Senhor” (Lc 19.38).
	Filho de Davi: genealogia (Mt 1.1); vocativo (Mt 9.27; 12.23; 15.22; 20.30; Mc 10.47-8; Lc 18.38-9); dilema (Mt 22.42-45; Mc 12.35ss; Lc 20.41ss; ver At 15.16). 
	Acusação: quando Jesus foi acusado diante de Pilatos havia a suspeita que ele reivindicava poder político como Messias e Rei (Mt 27.17, 22; Mc 15.32; Lc 23.2). 
	Morte e ressurreição: os eventos que poderia refutar o messiado de Jesus foram justamente os que confirmavam ser ele o Messias de Deus (Lc 24.19-26). Depois da ressurreição, o nome Cristo passou a ser associado definitivamente a Jesus (Jo 20.31). 
	Conclusão: Jesus aceita o título de Messias, mas lhe novo significado; nEle habita a plenitude da divindade (Cl 2.9); Ele é o Salvador de todos os que creem (Rm 4.24-25); Ungido por Deus para trazer e ser mediador da Salvação. Jesus uniu os 3 ofícios: ele é nosso Sacerdote, Rei e Profeta (Zc 6.13; cfe. Hb).

CRISTÃOS — UNGIDOS POR DEUS 
De título a nome próprio: inicialmente título ‘Jesus, o Cristo’; os discípulos não chamam Jesus diretamente de Cristo; os nomes ‘Jesus Cristo’ e ‘Cristo Jesus’ aparecem em Atos e nas epístolas, especialmente no mundo não-judaico.
	Paulo: “Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras” (1 Co 15.1-4).
	Anticristo: “Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho” (1Jo 2.22; 4.2; 5.1; 2Jo 7).

PARA REFLETIR 
Antioquia: “foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos” (At 11.26), ou seja, semelhantes a Cristo; também ungidos pelo Espírito Santo com uma missão.

