
O MESSIANISMO
E OS TÍTULOS CRISTOLÓGICOS



MUITOS TÍTULOS CRISTOLÓGICOS 
no Novo Testamento 

• Senhor

• Profeta

• Filho do Homem
• Filho de David

• Messias

• Bom Pastor

• Servo

• Filho de Deus

• Sumo Sacerdote



Estes títulos são dados a Jesus após a morte e 
ressurreição ou durante a sua vida pública ?

• Certamente que estes títulos querem dizer que Jesus era o 
Messias, o enviado de Deus ao mundo, mas são interpretações 

(catequeses-teologias) pós-pascais…!

• Mas não será que Jesus sabia que era o Messias e sentia que era o 
Messias? E os seus discípulos: desconfiavam ser Ele o Messias?

• Como era o Messias esperado pelo povo ao tempo de Jesus… ? 
Uns esperavam um Profeta pacífico, outros um Juíz escatológico, 

mas a maior parte das gentes esperava um Libertador de tipo 
político-guerreiro…



Muitas dúvidas e interrogações sobre Jesus

«Então os judeus rodearam-n’O e disseram: ‘Até quando nos vais trazer em 
suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente’» (Jo.10,24)

«Jesus, sabendo que viriam para o fazer rei, retirou-se sozinho» (Jo.6,15)

« Jesus perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu 
sou?» Responderam-lhe: «João Baptista; outros, Elias; outros, um dos 
antigos profetas ressuscitado.» Disse-lhes Ele: «E vós, quem dizeis que Eu 
sou?» Pedro tomou a palavra e respondeu: «O Messias de Deus» (Luc.6,18ss)

 «Manda que estes meus dois filhos se sentem, no teu reino, um à tua direita 
e outro à tua esquerda» (Mt 20,20-21)

«Nós pensávamos que fosse ele quem viria libertar Israel…» (Luc.24,21)

«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?» (Act.1,6)



Como reage Jesus às esperanças messiânicas?

• Com a imposição de segredo messiânico

- «Livra-te de falar nisto a alguém» (Mc 1,44); «Tu és o 
Filho de Deus! Jesus, porém, proibiu severamente que o 
dessem a conhecer» (Mc 3,11s); «Recomendou-lhes que 
ninguém soubesse da ocorrência» (Mc 5,43); cfr Mc 7,36; 
8,26; 8,30…

• Identificando-se com o título de FILHO DO HOMEM :

- É talvez o único que se encontra na boca do Jesus pré-
pascal (… sem contar com o de Bom Pastor…)

- É apresentado como um Juíz universal
- É associado ao título de Servo Sofredor



OS PRINCIPAIS TÍTULOS DE JESUS

SENHOR (Kyrios)

-É o primeiro título dado a Jesus e é sobretudo 
S.Paulo que o faz

-É um título de ‘EXALTAÇÃO’: Jesus foi morto, sim,
mas ressuscitou e foi elevado ao céu e constituído 

SENHOR



PROFETA

• JESUS PARECE NÃO TER RECUSADO O TÍTULO DE PROFETA: 
«Nenhum profeta é bem recebido na sua terra»… «Jerusalém que 
matas os profetas»… Jesus é perseguido e assassinado como os 
outros profetas…

• O título de Profeta aponta para Jesus como ENVIADO de Deus, o 
que comunica a Palavra de Deus, que anuncia a vontade de Deus 
na história dos homens.



SUMO SACERDOTE

• É um título que aparece muito… mas quase só na 
Carta aos Hebreus.

•Aponta para um Messias que se põe ao serviço dos 
homens e até é capaz de se sacrificar por eles (não é 
como os ‘sacerdotes’ que oferecem sacrifícios 
externos…)



FILHO DE DEUS

•O título de Filho do Homem foi o mais usado pelo próprio Jesus; 
mas porque era algo incompreensível para os pagãos, o título 
que foi mais usado para a evangelização destes foi o título de 
Filho de Deus.
• ‘Filho de Deus’ aponta para uma relação única de Jesus com 

Deus («Ele é Meu Pai e vosso Pai»; «Pai nas tuas mãos entrego 
o meu espírito»; «O Pai permanece em Mim e Eu n’Ele»; «Só o 
Filho único é que viu o Pai»-Jo.1,18).

• ‘Filho de Deus’ aponta para a eternidade divina de Jesus: Ele é o 
Filho enviado do Pai, «No princípio era o Verbo e o Verbo era 
Deus»… Por Ele tudo foi criado (Credo).


