
1 
 

O Messias (Cristo) esperado.  

(Mateus 16.16; 26.63-66) 

 

 

Por toda parte, as pessoas sentiam que se aproximava o fim de uma era e 

estava prestes a chegar um rei messiânico. Jesus era um dos candidatos, mas a 

sua morte parecia condenar o movimento que crescera à sua volta. A notícia 

da sua Ressurreição mudou tudo. 

 

Introdução. A morte de Jesus não foi o fim, mas o princípio. Um grupo de judeus, 

crentes num Messias que acabaria por ser rejeitado até pelo seu povo. Tratados 

como ralé supersticiosa pelos gregos e romanos cultos, começou a propagar uma 

mensagem estranha e diferente. Quase automaticamente, o poderio imenso do 

Império Romano postou-se contra a “seita” que aumentava e, dentro em pouco, o 

simples fato de ser cristão constituía um crime digno de morte.  

Perseguições erráticas, mas quase sempre ferozes, atacavam o movimento, 

obrigando os seus membros a defender-se, tanto no seu modo de vida quanto 

naquilo que escreviam. O cristianismo, contudo, expandiu-se e sobreviveu às 

injúrias, aos ódios e às dissensões in ternas, ganhando poder e respeitabilidade e, 

após cerca de trezentos anos, conseguiu mesmo dominar o seu inimigo de outrora, 

o Império Romano. 

O triunfo do cristianismo trouxe consigo a consciência de que tinha nascido um 

mundo novo, moderno, distinto do anterior. A própria palavra "moderno" vem 

dos escritos de Cassiodoro, estadista do século VI.  

O cristianismo passaria a representar não só uma quebra com o passado, mas um 

meio de transmissão da herança greco-romana às gerações posteriores. A 

preservação da civilização pagã pode ser igualmente considerada um triufo do 

cristianismo. 

Mantém-se contudo o mistério: por que neste drama o pano subiu exatamente 

quando Jesus teve o seu fim sobre uma cruz em Jerusalém? Os historiadores 

discutem o decurso exato dos acontecimentos durante as semanas cruciais depois 

da sua morte, mas não há dúvida de que, quando começa a história Depois de 

Jesus, os seus discípulos estavam mudados pelas experiências vividas — 

miraculosamente mudados, assim acreditavam — e encontravam-se preparados 

para continuar a missão de Jesus. Poder-se-ia pensar que, uma vez que Jesus 

provocara tanta oposição e fora crucificado, os discípulos deixariam para trás a sua 

pessoa, concentrando-se apenas nos seus ensinamentos. Mas, ao contrário, eles 

apontavam o próprio Jesus como o Messias há tanto anunciado pelas profecias.  

Os judeus, na sua maioria, pensavam no futuro Messias em termos gloriosos: Ele 

seria um grande rei, como Davi, seu antepassado. Derrubaria os seus opressores, 

destruiria a idolatria, instituiria a justiça, traria a paz. Em vez de tão grandes 

expectativas, os discípulos proclamavam que um carpinteiro de aldeia crucificado 

pelo governador romano era o Messias. 
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Falar num só fôlego do Messias e da Crucificação parecia uma contradição 

escandalosa e louca. É muito difícil para as pessoas de hoje, depois de a morte de 

Cristo na cruz ter sido glorificada por tantos séculos, imaginar o aviltamento ligado 

à Crucificação nos tempos romanos. 

Os primeiros cristãos enfrentavam estas objeções afirmando que Deus mostrara 

que Jesus era o Messias precisamente ao ressuscitá-lo dos mortos. Na verdade, a 

Ideia de um Messias crucificado era uma realidade tão espantosa que derrubou 

muitas das doutrinas religiosas e muitas expectativas que aquelas doutrinas 

anteriormente sustentavam. Mas só depois de alguns séculos os cristãos se 

sentiriam à vontade para representar pictoricamente Jesus crucificado. Nos tempos 

antigos, preferiam representações mais positivas dele, como a do Bom Pastor com 

um cordeiro aos ombros. 

O Caleidoscópio da imagem de Cristo. 

Jesus não nos deixou uma única palavra escrita pelo seu punho: apenas ficou 

conhecido pelas tradições baseadas nas recordações dos discípulos. Contudo, a fé 

que ele fez nascer nesses discípulos provocou dentro deles uma explosão de 

reflexões criativas sobre os desígnios de Deus e do papel de Jesus nos mesmos. 

Essa explosão ecoou ao longo dos séculos de que trata a Bíblia, e continua 

ressoando ainda hoje.  

A imagem de Jesus passa por transformações caleidoscópicas à medida que 

seguimos a evolução do pensamento cristão através dos tempos. Controvérsias, 

cismas e até confrontos violentos têm sido levantados sobre a natureza de Cristo. 

Gerações após gerações de crentes olharam para a grande figura de Jesus, vendo-a 

através das lentes daquilo que, em cada época, mais as preocupava 

especificamente. 

O Novo Testamento mostra que mesmo na época do ministério de Jesus havia 

entendimentos divergentes sobre ele. Jesus perguntou aos discípulos: "Quem 

dizem os homens que Eu sou?" Eles responderam, especulando aparentemente à 

toa, que ele poderia ser Elias ou João Batista ressuscitado dos mortos. Como se lê 

em Marcos 8.29, Simão Pedro falou em nome dos discípulos, dizendo a Jesus: "Tu 

és o Cristo." Mas o próprio Jesus foi imediatamente além dessa confissão, 

predizendo os seus sofrimentos e morte iminentes. 

Durante as primeiras décadas que se seguiram ao ministério de Jesus, as memórias 

dos seus ensinamentos, das suas curas, da sua forma de viver, tiveram de ser 

integradas ao conhecimento da sua morte e Ressurreição. 

Aqueles que seguiam "as pegadas de Jesus" recordavam a sua vida, interpretavam 

essas memórias à luz das Escrituras e aplicavam o resultado às suas próprias vidas. 

Todos tinham a certeza de que Cristo abrira um novo caminho para a salvação, mas 

uns tiravam conclusões mais radicais que outros. Homens como Estevão, descrito 

nos Atos como "cheio do Espírito Santo", provocavam a ira ao proclamarem que 

Jesus tornara obsoletos o Templo de Jerusalém e todos os seus sacrifícios. A 

interpretação de Jesus feita por Estevão foi explosiva, pois desafiou profundamente 

a Lei de Moisés e, consequentemente, lançou o tema para a primeira grande 



3 
 

controvérsia sobre o significado de Jesus. As declarações de Estevão conduziram 

ao seu martírio e à perseguição aos irmãos que pensavam como ele. 

Seria Jesus o Messias que confirmava a Lei Mosaica e dava força aos seus 

discípulos para cumprirem aqueles mandamentos antigos, ou ele simplesmente 

prometia o perdão e a salvação fora da Lei, dos sacrifícios no templo e da 

circuncisão, oferecendo-os tanto aos judeus como aos não judeus?  

Ironicamente foi um fariseu rigoroso chamado Paulo, quem se tornou o advogado 

da visão de Estevão quando a nova fé se propagava de Jerusalém às grandes 

cidades, como Roma e Antioquia.  

Paulo retratava vigorosamente a imagem de Cristo na cruz como o próprio 

sacrifício de Deus para remir o pecado, sacrifício que beneficiaria toda a 

Humanidade, independentemente da Lei de Moisés. A memória da morte de Cristo 

na celebração, alegre e séria, da Ceia do Senhor tornou-se o centro do culto cristão. 

As Cartas de Paulo mostram, contudo, que através de toda a sua vida, cristãos 

igualmente fervorosos apresentavam a visão oposta de um Cristo que traz a 

salvação aos gentios, ensinando-lhes a observância da Lei Mosaica, incluindo o 

mandamento da circuncisão. 

Conclusão. Essas Cartas mostram também que alguns cristãos achavam a ênfase 

de Paulo na Crucificação pelo menos pouco inspiradora e advogavam uma 

imagem de Jesus que sublinhasse não a sua execução aviltante, mas os seus 

poderes miraculosos, poderes que eles mesmos afirmavam continuar a manifestar. 

Contudo, outros primeiros cristãos concentraram-se não tanto nos milagres de 

Jesus ou na sua Crucificação, mas nos seus ensinamentos proféticos e na coragem 

com que assumiu um modo de vida de auto-sacrifício. 
 

(Pastor João Firmo – Maio/2014.1) 

 

 


