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Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus (Marcos 1:1) 
 
Hoje, em nossa cultura suspeito que muitos provavelmente pensem que 

“Cristo” era simplesmente o último nome de Jesus. Isso é totalmente errado, 
sem dúvida. Cristo vem da palavra grega para “ungido”. É o equivalente do 
termo hebraico para “Messias” – o rei prometido de Deus. 

Esse é um título real. Embora outros oficiais na sociedade de Israel 
fossem ungidos com óleo para exercer o seu ofício, a unção dos reis ganhava 
proeminência especial. Samuel ungiu a Saul com óleo a fim de separá-lo para o 
reinado de Israel (1 Samuel 10:1). Davi foi então ungido por Samuel quando 
Deus decidiu tomar o reino de Saul e dar a ele. É importante observar que 
essa unção não era precisamente a mesma coisa que a cerimônia de coroação, 
visto que tanto Saul como Davi não foram capazes de assumir o trono 
imediatamente após a unção. Todavia, ela era considerada o ponto de partida 
no chamado do rei e a base do seu governo. Dessa forma, o Salmo 89:20 
enfatiza: “Achei a Davi, meu servo; com santo óleo o ungi”. E no Salmo 2:2, 
Davi ou o rei Davídico é mencionado como o “ungido” do Senhor. Quando 
Samuel disse a Saul, “o SENHOR te ungiu rei sobre Israel” (1Sm. 15:17), ele 
estava dizendo que Deus tinha feito dele rei de Israel. A unção foi o elemento 
essencial em dar a Saul sua identidade como aquele chamado para ser rei. 

Portanto, se você quiser explicar o que o termo “Jesus Cristo” significa, 
talvez uma boa paráfrase seja “Rei Jesus”. Essa certamente seria uma boa 
forma de começar tal explicação. A palavra “Cristo” é um termo para seu 
status real como um descendente de Davi. 

 
 

Fonte: The Victory According to Mark: An Exposition 
of the Second Gospel, Mark Horne, p. 12. 
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