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LIÇÃO 7 — FILHO DE DEUS

INTRODUÇÃO
Filho de Deus: título conhecido no mundo antigo por gregos e judeus; 
	Problema: o que significa a expressão "Filho de Deus" na Bíblia? E no mundo antigo? Qual o significado teológico do título em Jesus? Quais as implicações para nós?

'FILHO DE DEUS' NO ANTIGO TESTAMENTO 
Anjos: chamados filhos de Deus em Gn 6; Jó 1,2 38.7, etc;
	Povo eleito: Israel, povo da aliança (Ex 4.22; Dt 32.8; Sl 29.1; Os 11.1). 
	Aliança c/ Davi: "Eu lhe serei por pai e ele me será por filho" (2Sm 7.14). 
	Fornalha em Babilônia: "vejo um como filho de deuses" (Dn 3.92)
	Literatura apócrifa: "Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele" (Sb 2.18); "recebesse uma população digna, formada por filhos de Deus" (12.7); há ref. a filho de Deus como o Messias nos livros de Enoque e 4º Esdras.

'FILHO DE DEUS' NO MUNDO ANTIGO 
Título de Alexandre: ele era considerado filho de Zeus, semidivino.
	Título do imperador romano: em 42 a.C. Julio Cesar foi deificado como Divus Iulius; seu filho Augusto foi chamado Divi Iuli Filius em 27 a.C. A expressão usada para Jesus não é divi filius ('filho de um deus'), mas Dei filiu, 'Filho de Deus'. O grego não difere entre deus e divino, por isso Jesus é chamado de 'ho huios tou theou', 'o Filho de Deus' e não 'theou huios', ou 'filho de Deus'. 
	Mitologia: huios theou era aplicado a diversos personagens divinos. 
	Quando Jesus nasceu o posto de "filho de deus" já estava ocupado.

'FILHO DE DEUS' NOS EVANGELHOS SINÓTICOS 
Anúncio do nascimento em Lucas: o anjo anuncia a Maria que Jesus seria chamado de "Filho do Altíssimo" (Lc 1.32) e "Filho de Deus" (1.35). 
	Jesus, o Filho em Mateus: "Do Egito chamei o meu filho" (2.15).
	Identificação com Deus Pai em Marcos: 
	Início: "Principio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus" (1:1). 
	Meio: "Tu és o Cristo" (8.29); Mt entende a confissão como uma declaração da divindade de Cristo: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus" (16.16).
	Fim: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus" (15.39). 
	Autodesignação: Jesus fala de si como Filho, mas nunca usa o título Filho de Deus para se referir a si mesmo LADD (2003, p. 215). 
	Designação: esta é a designação mais usada para se referir a Jesus. 
	Testemunho de Deus: "Este é o meu Filho amado" (Mc 1.11; 9.7). 
	Diabo na tentação: "se tu és Filho de Deus" (Mt 4.3,6; Lc 4.3,9). 
	Demônios: "Tu és o Filho de Deus" (Lc 4.41; Mc 3.11; 5.7) 
	Sacerdote: pergunta se Jesus é o "Filho do Deus bendito" (Mc 14.61).
	Discípulos: raramente usam o título para Jesus diretamente; confissão no caso da tempestade: "Verdadeiramente és Filho de Deus (Mt 14.33).
	Jesus reivindicou ser o Filho de Deus: "Confiou em Deus; livre-o agora, se o ama; porque disse: Sou Filho de Deus" (Mt 27.40,43). 
	Relação: "ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar" (Mt 11.27).

'FILHO DE DEUS' NO EVANG DE JOÃO — implicações trinitárias
Propósito: crer "que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus" (20.31); 
	Filiação: Jesus aplica o título a si mesmo; p.ex., 3.18; 5.25; 9.35; 11.4; embora não use muito Filho de Deus, Jesus fala muito de sua filiação a Deus. 
	Sinóticos: Jesus se refere a Deus como Pai 36x (23x Mt; 4x Mc; 9x Lc), quase sempre, Jesus está falando em particular com seus discípulos. 
	João: Jesus se refere a Deus como seu Pai 106x e ele o faz em público. 
	"meu Pai": a expressão aparece 27 vezes nos Sinóticos (18x Mt; 6x Mc; 3x Lc), mas apenas em João aparece 24 vezes. 
	1.14: "vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai". 
	1.34: no batismo, João Batista confessa Jesus como "o Filho de Deus".
	1.18: Jesus é o "Filho Unigênito" (gr. monogenes); também em 3.16, 18. 
	20.17: "Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus" — Jesus nunca diz "nosso Pai", equiparando sua filiação a nossa em relação a Deus, mas coloca a sua relação com o Pai em um nível exclusivo. 
	Acusação de blasfêmia: chamar a si mesmo de Filho de Deus implica em fazer-se igual a Deus — "Àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou Filho de Deus?" (10.36).
	Acusação penal: uma das acusações levantadas contra Jesus em seu julgamento é que "a si mesmo se fez Filho de Deus" (19.7).
	Significado e implicações de ser Filho de Deus: 
	Amor do Pai: Jesus fala de si mesmo como objeto do amor do Pai (5.20; 10.17) e ele compartilha esse amor com os discípulos (15.9).
	Obras do Pai: as obras que Jesus faz são divinas: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também" (5.17) e "porque tudo quanto ele [o Pai] faz, o Filho o faz igualmente" (5.19; ver 10.32; 14.10).
	Igualdade: Os judeus entenderam que Jesus estava se colocando em igualdade com Deus (5.18). Jesus é digno da mesma honra que o Pai (5.23). 
	Autoridade: Jesus diz que as suas palavras também são a Palavra de Deus (8.26) e que ele fala somente o que o Pai lhe ensinou (8.28,40; 14.24). O Pai confiou todas as coisas ao Filho (3.35).
	Conhecimento: o conhecimento que o Pai tem do Filho é o mesmo conhecimento direto, não mediado, que o Filho tem do Pai (6.47; 10.15).
	Unidade essencial: a unidade do Pai e do Filho é de identidade absoluta, pois o Pai está no Filho e o Filho está no Pai (10.38; 14.10-11).
	Glória: o Pai é glorificado no Filho (14.13). Jesus ora ao Pai: "glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti" (17.1; 11.4).

PARA REFLETIR 
Jesus é o Filho de Deus: Jesus não é apenas "um filho de Deus", mas "o Filho de Deus", o único (ver At 8.37; 9.20; 1Jo 4.15; 5.5; Jo 20.31); isso implica em igualdade em essência com Deus Pai e revelação completa de Deus.
	'filhos de Deus': A expressão 'filhos de Deus' aparece 12 vezes no NT: Mt 5.9; Lc 20.36; Jo 1.12; 11.52; Rm 8.14,16, 19,21; 9.8, 26; Gl 3.26; Fp 2.15; Hb 2.13; 1Jo 3.1, 2, 10; 5.2. a revelação de Jesus como Filho de Deus abriu o caminho para que os que creem nele sejam adotados como filhos de Deus, ou, nas palavras de Paulo, recebam o 'espírito de adoção' (Rm 8.15; Gl 4.5; Ef 1.5).

