De Quem falam estes antigos Profetas Judeus?
O Servo Sofredor
Isaías 52:13-15: 13 Eis que o meu servo procederá com prudência; será exaltado, e elevado, e
mui sublime. 14 Como pasmaram muitos à vista
dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado,
mais do que o de outro qualquer, e a sua figura
mais do que a dos outros filhos dos homens. 15
Assim borrifará muitas nações, e os reis
fecharão as suas bocas por causa dele; porque
aquilo que não lhes foi anunciado verão, e
aquilo que eles não ouviram entenderão.
Isaías 53: 1 Quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou o braço do SENHOR? 2
Porque foi subindo como renovo perante ele, e
como raiz de uma terra seca; não tinha beleza
nem formosura e, olhando nós para ele, não
havia boa aparência nele, para que o desejássemos. 3 Era desprezado, e o mais rejeitado entre
os homens, homem de dores, e experimentado
nos trabalhos; e, como um de quem os homens
escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por
aflito, ferido de Deus, e oprimido. 5 Mas ele foi
ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados. 6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o SENHOR fez
cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7 Ele foi
oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca;
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e
como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. 8 Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo
da sua vida?

Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela
transgressão do meu povo ele foi atingido. 9 E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico
na sua morte; ainda que nunca cometeu injustiça,
nem houve engano na sua boca. 10 Todavia, ao
SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar;
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias;
e o bom prazer do SENHOR prosperará na sua
mão. 11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e
ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu
servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si. 12 Por isso lhe darei
a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele
o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele
levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.

Miquéias 5:2,4: 2 E tu, Belém Efrata, posto que
pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o
que será Senhor em Israel, e cujas origens são
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 4 E ele permanecerá e apascentará o povo
na força do SENHOR, na excelência do nome do
SENHOR, seu Deus; e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da
terra.
Zacarías 12:9-10: 9 E acontecerá, naquele dia,
que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. 10 E sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o
Espírito de graça e de súplicas; e olharão para
mim, a quem traspassaram; e o prantearão como
quem pranteia por um unigênito; e chorarão
amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito.

O Filho

O Messias será Luz para os gentios

Isaías 9:6-7: 6 Porque um menino nos nasceu, um
filho se nos deu, e o principado está sobre os seus
ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 7 Do aumento deste principado e da
paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no
seu reino, para o firmar e o fortificar com juizo e
com justiça, desde agora e para sempre; o zelo do
SENHOR dos Exércitos fará isto.

Isaías 42:6: Eu, o SENHOR, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para luz dos gentios.

Salmos 2:7-8: 7 Recitarei o decreto: O SENHOR
me disse: Tu és meu Filho; eu hoje te gerei. 8 Pedeme, e eu te darei as nações por herança e os confins
da terra por tua possessão.
Provérbios 30:4: Quem subiu ao céu e desceu?
Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem
amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu
todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome,
e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?

Isaías 11:10: E acontecerá naquele dia que a raiz
de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos
povos, será buscada pelos gentios; e o lugar do
seu repouso será glorioso.
Isaías 49:6: Disse mais: Pouco é que sejas o
meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e
tornares a trazer os preservados de Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres a
minha salvação até à extremidade da terra.
O Tempo da Vinda do Messias
Daniel 9:26: E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais; e o
povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão

determinadas assolações. (O Messias que virá
será cortado antes da destruição do segundo
Templo, (Santuário), que foi destruido por Tito
em 70 E.C.)
O Messias Não Foi Deixado No Tumulo
Salmos 16:10: Pois não deixarás a minha alma
no inferno, nem permitirás que o teu Santo veja
corrupção.
Zacarías 9: 9-10: 9 Alegra-te muito, ó filha de
Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu
rei virá a ti, justo e Salvador, pobre e montado
sobre um jumento, sobre um asninho, filho de
jumenta. 10 E destruirei os carros de Efraim e
os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra
será destruído; e ele anunciará paz às nações; e
o seu domínio se estenderá de um mar a outro
mar e desde o rio até às extremidades da terra.
Levítico 17:11: Porque a alma da carne está no
sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pela vossa alma, porquanto
é o sangue que fará expiação pela alma.
O Novo Pacto
Jeremías 31:31-34: 31 Eis que dias vêm, diz o
SENHOR, em que farei uma aliança nova com
a casa de Israel e com a casa de Judá. 32 Não
conforme a aliança que fiz com seus pais, no
dia em que os tomei pela mão, para os tirar da
terra do Egito; porque eles invalidaram a
minha aliança apesar de eu os haver desposado,
diz o SENHOR. 33 Mas esta é a aliança que
farei com a casa de Israel depois daqueles dias,
diz o SENHOR: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o
seu Deus e eles serão o meu povo. 34 ...porque
lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me
lembrarei dos seus pecados.

 וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִר, וְאַ ְחזֵק ְבּיֶָד ָך; וְ ֶא ָצּ ְר ָך,ו ֲאנִי יְהוָה ְקרָאתִי ָך ְב ֶצדֶק
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר
ֶ  אֵת א,ֵאלַי

A Bíblia Hebraica

ִשׂ
ְ  ְבּנֵי י- יְשׁוּבוּן עַל,עֵת יוֹ ֵלדָה יָָלדָה; וְיֶתֶר ֶאחָיו- עַד,ָלכֵן יִ ְתּנֵם
, ַה ָבּאִים,הַגּוֹיִם-כָּל-ַשׁמִיד אֶת
ְ  ְלה, בַּיּוֹם הַהוּא; ֲא ַבקֵּשׁ,ט וְ ָהיָה
ֶ  אֵת א,ֵאלַי
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר

