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O FILHO - A PALAVRA FINAL DE DEUS PARA O HOMEM 
 

G. Campbell Morgan 
 

“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes 

últimos dias pelo Filho”. (Hebreus 1:1) 
 

 
A carta aos hebreus tem um valor especial para os dias de hoje 

porque existe uma difundida concepção de Cristo que é mais baixa do 
que aquela do Novo Testamento. Ao nos voltarmos para a carta aos 
hebreus vemos a separação de Cristo de todas as outras coisas, e a 
razão disso é Seu ser e Sua obra. Duas vezes na carta o escritor 
chama seus leitores para “considerá-Lo”. Na primeira ocasião ele diz: 
“Considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão”, e mais 
tarde acrescenta: “Considerai, pois, aquele que suportou tal 
contradição dos pecadores”. 

É evidente que essa carta foi escrita para os hebreus, porém 
seus ensinamentos são para todos os cristãos. O escritor estava 
supremamente consciente do fato de que o povo hebreu foi criado e 
escolhido por Deus a fim de ser Seu instrumento para alcançar todas 
as nações; e quando trata dessa grande verdade do ponto de vista 
dos hebreus assim fazia no interesse de todos aqueles que estavam 
no propósito de Deus.  

Portanto, embora a carta seja um documento hebreu, ela 
também é preeminentemente um documento humano; e, embora 
Cristo seja apresentado a nós tendo como pano de fundo o que 
aconteceu com os hebreus, Ele permanece em primeiro plano 
claramente revelado como relacionado ao propósito de Deus para a 
humanidade. 

Nas sentenças de abertura do livro somos conduzidos a estar 
frente a frente com uma declaração decisiva. Ali há dois fatos 
definidos: o primeiro: Deus, o segundo: Deus fala. O primeiro 
indica a realidade de que Deus é a verdade de toda a literatura bíblica. 
Não podemos ler a primeira sentença em Hebreus sem sermos 
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lembrados da primeira frase em Gênesis: “No princípio Deus”. Aqui, e 
na verdade em qualquer outro lugar da Bíblia, a realidade de Deus é 
reconhecida e referida sem nenhum argumento. O segundo fato 
definido é que Deus se faz conhecido a nós, que Ele fala. Isso 
imediatamente apresenta Deus como mais do que uma energia ou 
uma ideia, antes como tendo inteligência e fazendo-nos conhecido 
Seu pensamento. Posteriormente na carta, o escritor diz: “Todo aquele 
que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é 
galardoador dos que o buscam”. Essa declaração acompanha as 
declarações a que nos referimos, isto é, a existência de Deus e o fato 
de que Ele se aproxima da humanidade para se fazer conhecido. 

As declarações são de que Deus falou na história de duas 
maneiras. Lembremo-nos novamente que a carta foi dirigida aos 
cristãos hebreus. Necessariamente sua perspectiva é limitada por 
esse fato. Podemos parar por um momento e ter um panorama mais 
amplo. Não há dúvida que Deus falou a outras pessoas, e de outras 
formas, as quais prestarão contas por certos elementos da verdade a 
serem descobertos em cada forma de pensamento religioso. Todavia, 
cremos que Seu discurso supremo e central a todas as pessoas veio 
por meio do povo hebreu. Desse ponto de vista o escritor, olhando a 
história humana, diz: “Havendo Deus antigamente falado muitas 
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas”, referindo-se a 
toda a economia passada, e continua: “A nós falou-nos nestes últimos 
dias pelo Filho”. Se pesquisarmos a literatura do Antigo Testamento, 
que nos dá uma ideia daquilo a que o escritor se refere pela frase “no 
passado”, descobriremos que em Seu tratamento com a humanidade 
está registrado que Deus falou primeiro por intermédio de anjos - 
nenhum profeta ou sacerdote é encontrado em Gênesis. 

Então Ele falou pelos líderes Moisés e Josué. Ele nunca falou 
aos homens diretamente, com respeito a Seu governo, por meio de 
reis. Então vieram os profetas, e devemos encontrar todas estas 
referências ao longo dessa carta. Devemos pesquisar a carta 
imaginando ser um hebreu cristão lendo-a e encontrando uma 
resposta às coisas que ele pode estar inclinado a dizer, se fosse 
tentado a pensar que, na passagem do esplendoroso ritual da 
economia mosaica para a simplicidade encontrada em Cristo, algo 
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vital fosse perdido. “As coisas de nossa religião foram ministradas por 
anjos”, ao que o escritor responde: “Isso é verdade, mas o Filho é 
superior aos anjos”. “Mas”, diz o hebreu cristão, “tivemos um grande 
líder dado por Deus, Moisés”. “Isso”, diz o escritor, “é igualmente 
verdadeiro, mas ele foi um servo na casa, e o Filho é maior que o 
servo, e, além disso, ao guiar o povo para sair, Moisés foi incapaz de 
guiá-los para a possessão”. “Que sendo confirmada”, diz o hebreu, 
“Josué nos guiou para a terra”. “Ele o fez”, diz o escritor, “mas não 
pôde dar descanso. O Filho não somente guia para sair, mas guia 
para entrar, e dá descanso.” Continuando, o hebreu poderá se referir 
ao sacerdócio e ao sistema ritualístico do passado. Isso, responde o 
escritor, é verdade, e foi divinamente arranjado, mas não tornou nada 
perfeito, e a vinda do Filho foi a vinda do Sacerdote com a melhor 
aliança e melhor adoração. “E ainda”, o hebreu pode dizer, “tivemos 
profetas que nos falaram a palavra de Deus”. “Isso é verdade”, é o 
argumento do escritor da carta, “mas tudo o que eles falaram foi 
parcial. A Palavra de Deus por meio do Filho é completa e final”. Por 
isso, vemos que a declaração de que Deus falou em tempos 
passados, de várias formas, é reconhecida por toda parte como sendo 
verdadeira. Deus certamente estava fazendo a Si mesmo e a Seu 
caminho conhecidos através de todo este período, mas finalmente 
falou em Seu Filho. 

A questão que se levanta é: por qual razão Deus adotou esse 
método de tratar com o povo? Podemos encontrar ajuda nas palavras 
que o nosso Senhor ofereceu a Seus discípulos no final de Seu 
ministério: “Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis 
suportar agora”. Dessas palavras vemos que o método divino 
caracteriza-se sempre por um processo e uma progressão. Deus tinha 
coisas para dizer no passado, porém somente as falou quando o povo 
foi capaz de suportá-las. Isso continuou até o tempo em que Deus 
falou em Seu Filho, e a diferença entre o passado e este é a diferença 
entre o processo e o final. A finalidade da fala de Deus por meio de 
Seu Filho é assim sugerida nas sentenças inicias e argüidas ao longo 
de toda a escrita. Aqui deveria ser dito que, porquanto a fala do Filho 
fosse final, o povo não compreendeu completamente aquela fala. 
Apesar de o ainda ser conforme estamos capacitados a suportar, 
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agora o, sob a liderança do Espírito da verdade, é o da interpretação 
da fala final de Deus. 

Agora voltemos a considerar Aquele referido como “o Filho”. No 
parágrafo de abertura (Hb 1.2,3) temos uma sétupla descrição. 
Primeiro Ele é declarado ser apontado por Deus “herdeiro de todas as 
coisas”, e em conexão a isso é feita uma declaração de que por meio 
Dele o universo foi moldado (“por quem fez também o mundo”), uma 
declaração revelando-O como o que rege todos os movimentos na 
história humana. Passando dessa declaração concernente a Sua 
posição, o escritor fala do fato essencial de Seu ser, e declara que Ele 
é “o resplendor da glória de Deus”, ou seja, Aquele mediante o qual 
houve a manifestação daquela glória. Assim sendo, Ele é descrito 
como “a expressa imagem do Seu ser”. A ideia é que o mistério 
fundamental da divindade que não pode ser compreendido ou 
completamente interpretado pelo intelecto humano foi visto no Filho. 
Voltando dessa sublime referência, o autor então diz do Filho: 
“Sustentando todas as coisas pelo poder da Sua palavra”. Isso pode 
se referir à ordem material do universo, como na referência de Paulo 
de que todas as coisas se fundamentam ou convergem Nele, mas 
eu tendo a crer que a referência é antes ao mundo da autoridade 
moral. Uma vez mais, naquilo que é apenas uma referência 
passageira, o mistério redentor da cruz é reconhecido nas palavras: 
“Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados”, até que, por 
fim, é declarado que tendo Ele feito isso, “assentou-se à direita da 
Majestade nas alturas”. 

Este é o Cristo; este é o Filho; este é Aquele por quem Deus 
agora falou. Tendo assim descrito o Filho, o escritor diz: “Ao introduzir 
no mundo o Primogênito". Aqui os tradutores verteram uma palavra 
grega como “mundo”, mas há quem sugira que, em vez de “mundo”, 
deveria ser “a terra inabitada”. Sugiro que seria muito melhor 
transliterar a palavra grega: “Ao introduzir na economia o Primogênito”. 
Esta palavra, “economia”, era de uso comum nos tempos de nosso 
Senhor e dos escritores do Novo Testamento, e referia-se ao Império 
Romano. Agora, diz o escritor, o Filho é vindo à economia que Ele 
estabeleceu, e quando Ele vem todos os anjos O adoram. Este é o 
Filho por quem Deus falou, e ainda está falando. 



Portal Atos 2:42  atos242.com.br 

 
G. Campbell Morgan 5  
 

Quando Deus falou ao povo em Cristo, Ele disse tudo o que 
tinha a dizer, o que significa que Ele disse tudo o que precisamos ouvir 
para nossa vida terrena. Sou cuidadoso em colocar isso dessa forma 
porque existem coisas não ditas em Cristo durante a vida presente. 
Paulo, escrevendo aos coríntios, disse: “Agora conhecemos em parte”, 
e o que é certo é que em Cristo podemos saber tudo o que 
precisamos para os dias de hoje. Para retornar àquela ideia limitada, 
pergunto: “Quais são as coisas que precisamos saber? Quais coisas 
são essenciais para o bem-estar da natureza humana?” A primeira é a 
autoridade. Não há nada de que o mundo mais precise hoje do que 
autoridade, porém deve ser uma autoridade que traga o 
consentimento do governado. Os métodos humanos 
constantemente têm sido de coação às pessoas para fazerem coisas 
sem seu consentimento. No final, isso sempre falha. Quando Deus 
falou no Filho Ele nos deu um Rei, no qual, sendo conhecido em Si 
mesmo e cujas palavras sendo corretamente compreendidas, 
encontraremos a autoridade à qual podemos nos render em 
perfeito acordo. 

Esse mesmo caráter final da autoridade traz consigo um senso 
de deficiência, e, além disso, suscita o próximo elemento da 
necessidade humana. É a de um mediador ou árbitro, que deve estar 
entre Deus e a humanidade e agir de forma a provocar uma 
reconciliação. Isso é perfeitamente provido no Filho. 
 
Do livro, de G. Campbell Morgan. God's Last Word to Man 
 


