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LIÇÃO 6 — FILHO DO HOMEM 

INTRODUÇÃO
Filho do Homem: 69 vezes (Sinóticos) Cfe. J. JEREMIAS (2008, p. 374): em Mateus, 30 vezes; em Marcos, 14 vezes; em Lucas, 25 vezes. e 13 vezes (Ev. João); além dessas, a única ref. no NT está em At 7.56 (as ref. em Hb 2.6, Ap 1.13 e 14.14 não são título).
	Auto designação: a expressão é usada quase sempre pelo próprio Jesus para se referir a toda sua obra: atividade terrena, morte e exaltação futura. 
	3 fatos importantes: 
	é o título mais usado por Jesus para referir a si mesmo nos Evangelhos Sinóticos; 
	o título não usado por mais ninguém para se referir a Jesus; 
	não há evidência de que a igreja primitiva tenha usado o título para ref. a Jesus;
	Problemas: o que significa Filho do Homem? Como os contemporâneos de Jesus entenderam essa expressão? De que modo Jesus usa o título? O que ele quis dizer? 

FILHO DO HOMEM NO ANTIGO TESTAMENTO — origem
ben adam (heb.) ou bar nasha (aram.) lit. filho de homem (ou filho de Adão);
	sinônimo de humanidade: uma expressão comum se tornar título não é incomum, quando usada de modo especial para se referir a alguém por um motivo especial; exemplos: Nm 23.19; Jó 16.21; 25.6; 35.8; Sl 8.4; 80.17; 144.3; 146.3; Is 51.12; 56.2.
	vocativo de Deus para o profeta: Ezequiel (93 vezes); Daniel (8.17): 
	mostra a pequenez e da dignidade do homem diante de Deus; o homem não pode ser altivo diante de seus semelhantes; ele deve ser humilde, mas não servil;
	“Filho do homem, põe-te de pé que vou falar contigo" (Ez 2.1) — o homem é levado a sério por seu Criador; o homem em pé diante de Deus não precisa se curvar ante qualquer poder deste mundo.
	personagem da visão de Daniel (Dn 7:21-27): 
	visão de 4 animais que representam impérios mundiais, depois dos quais surge “um como o Filho do Homem” que recebe “o domínio, e a honra, e o reino” e o “seu domínio é um domínio eterno” e o seu reino “não será destruído”. 
	Daniel não explica quem é o Filho do homem, mas o contexto leva a entender que se trata de figura escatológica messiânica divina que reinará na terra; nesse sentido, o título filho do homem não fala apenas de humanidade, mas de divindade. 
	Objetivo: contrastar as os impérios das bestas com um futuro reino de paz. 

FILHO DO HOMEM NA LITERATURA INTERBÍBLICA — desenvolvimento
A partir de Daniel, a expressão passou a ter aplicação individual. 
	As profecias de Daniel foram muito estudadas no período interbíblico e deram origem a muitas interpretações — (apocalíptica), sendo que alguns mencionam o Filho do Homem. Em 4º Esdras, ele é visto como o Messias, Salvador, enviado pelo Altíssimo; nos escritos de Enoque, o Filho do Homem é um ser belicoso, mas não é possível saber se todos os escritos enoqueanos são da era pré-cristã (Baldwin, p. 162).  
	A expressão ‘filho do homem’, de Dn 7.13, “tornara-se um título messiânico” na literatura apocalíptica e é assim que Filho do Homem deve ser entendido no NT.


FILHO DO HOMEM NOS EVANGELHOS SINÓTICOS — 3 aplicações 
huiòs tou anthròpou (gr). tradução literal do heb.; não tem sentido em grego. 
	Algumas pessoas dizem que Jesus usou a expressão no lugar de ‘eu’.
	Aplicações: 
	no ministério terreno: uso do título causava perplexidade; exemplos: 
	Mc 2.10: “o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados” — associa o título com uma prerrogativa divina — perdoar pecados. 
	Mc 2.28: “O Filho do Homem é senhor também do sábado” — o sábado foi instituído por Deus, e afirmar autoridade sobre uma instituição divina é uma reivindicação de autoridade (MORRIS, 2003, p. 122). 
	Salvação: “Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos!... O Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido” (Mt 18.10-14; NVI).
	no sofrimento e morte: representante dos homens na cruz; após a confissão de Jesus como o Messias, ele começou a falar sobre seu sofrimento, morte e ressurreição (Mt 16; Mc 8.29-31. Passagens ref. aos sofrimentos do Filho do Homem: Mt 12.39-40; 17.12, 22-23; 20.18-19; 26.1-2, 24, 45; Mc 8.31, 9.12, 31; 10.33; 14.41; Lc 9.22, 44; 18.31; Jo 3.14; 6.53.  Ver: “Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos” (Mc 10.45).  
	na glória escatológica: compare Dn 7.9-10 com Ap 1.12-16 e 5 11-12.
	 Resposta de Jesus ao sacerdote quanto à sua identidade: “Tu o disseste” (Mt 26:64) ou “Eu o sou” (Mc 14:62) e acrescenta:  “Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu”. 
	Sermão profético: Jesus associa claramente sua pessoa à figura de Daniel — “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus” (Mt 24.30-31). 

FILHO DO HOMEM NO EVANGELHO DE JOÃO 
Confusão: o título despertava certa confusão; como relacionar a figura do Filho do Homem glorioso com o sofrimento e morte do Messias? Exemplos: 
	“É chegada a hora em que o Filho do homem há de ser glorificado... E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim..." "Nós temos ouvido da lei, que o Cristo permanece para sempre; e como dizes tu que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem?” (12.23, 32, 34).
	“Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem” (1.51); ref. à visão de Jacó em Gn 28.12 pode sugerir que a missão de Jesus foi “restabelecer a comunicação entre os céus e a terra” (ou a “ponte”). 
	“Que seria... se vísseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava?” (6.62)
	Julgamento e salvação: 
	Julgamento: o Filho do Homem tem autoridade para julgar (5.22, 27, 30; 9.38). 
	Salvação: Jesus diz que não veio para julgar, mas para salvar o mundo (3.17). 
	Conclusão: o objetivo principal de Jesus é salvar o mundo, mas a rejeição do Salvador implicará em julgamento e condenação (3.18-19).  

PARA REFLETIR 
Filho do Homem indica natureza e missão de Jesus: 
	Natureza: a encarnação de Jesus representa profundo compromisso com o ser humano, porque agora ele é chamado "Cristo Jesus, homem" (1Tm 2.5)
	Missão: a encarnação de Jesus é a condição para efetuar a obra da salvação e reconciliar o homem com Deus. Apenas como homem, Jesus poderia assumir o lugar de Adão e nos representar diante de Deus (1Co 15.45-47).
	Grandeza e humilhação de Jesus: Ao mesmo tempo em que Jesus é apresentado como o Filho glorioso, “sua grandeza não consiste em poder, majestade e coisas assim; ela é vista em sua morte para salvar pecadores” (MORRIS, 2003, p. 124).  


