70 principais Escrituras do Tanakh – “Quem é o Messias?”
Sabe que estes são os dias das dores de parto,
os dias que antevêem o Messias, mas sabe quem Ele é?
Este pequeno livro contém 70 profecias sobre o Messias
retiradas somente do Tanach, as Escrituras Sagradas Judaicas.
Leia este livro para entender claramente a identidade
do Verdadeiro Messias de Israel!
Isaías 9: 6-7
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. 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 juízo e com
justiça, desde agora e para sempre; o zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto.
[o Messias!]

Miquéias 5: 2,4
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que
governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da
Eternidade. E Ele permanecerá, e apascentará ao povo na Força do SENHOR,
na Excelência do nome do SENHOR Seu Deus; e Eles permanecerão, porque
agora Ele será engrandecido até aos fins da terra. [o Messias!]

Génesis 18: 13,14
E disse o SENHOR a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu
à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao SENHOR?
Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho.

Isaías 7:14
Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz
um Filho, e chamará o seu nome Emanuel (Deus connosco). [o Messias!]

Zacarias 12:10 (leia também Salmos 22: 7-22)
[o Messias!]
Mas sobre a casa de David, e sobre os habitantes de Jerusalém, Eu (o SENHOR)
derramarei o Espírito de Graça e de Súplicas; e olharão para Mim, a quem
Trespassaram; e chorarão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigénito;
e chorarão amargamente por Ele, como se chora amargamente pelo primogénito.

Daniel 7: 9,13,14
Eu continuei a olhar, até que foram postos uns Tronos, e o Ancião dos Dias se
assentou; a Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da Sua cabeça como a pura
lã... Eu vi nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas Nuvens do Céu um como
o Filho do Homem; e dirigiu-se ao Ancião dos Dias, e O fizeram chegar até Ele. E foilhe dado o Domínio, e a Glória, e o Reino, para que todos os povos, nações e línguas
O servissem; o Seu Domínio é um Domínio eterno, que não passará, e o Seu Reino tal,
que não será destruído. [o Messias!]
Génesis 49:10 (veja também Números 24:17)
[o Messias!]
O Ceptro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que
venha Siló; e a Ele se congregarão os povos. [O Ceptro partiu há 2000 anos atrás;
Roma governou sobre Judá nos dias de Yeshua.]
Daniel 9:26
E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas não para Si mesmo!
E o povo do príncipe, que há-de vir (os Romanos), destruirá a cidade (Jerusalém)
e o Templo…. [isto aconteceu há 2000 anos!].
Daniel 3:24,25
Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou, dizendo aos seus
conselheiros: “Não lançamos nós, dentro do fogo, três homens atados?” Responderam
e disseram ao rei:” É verdade, ó rei”. Respondeu, dizendo: “Eu, porém, vejo quatro
homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano;
e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus.” [o Messias!]
Salmos 110:1 (escrito pelo Rei David) Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assentate à Minha mão Direita, até que ponha os Teus inimigos por escabelo dos Teus pés.
[o Messias!]
Provérbios 30:4 Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos
seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as
extremidades da terra? Qual é o Seu nome? E qual é o nome do Seu filho,
se é que o sabes? [o Messias!]
Deuteronómio 18:15,18,19
[o Messias!]
O SENHOR teu Deus te levantará um PROFETA do meio de ti, de teus irmãos, como
eu (Moisés); a Ele ouvireis; Eis lhes suscitarei um Profeta do meio de seus irmãos,
como tu (Moisés), e porei as Minhas Palavras na Sua boca, e Ele lhes falará tudo
o que Eu O ordenar. E será que qualquer que não ouvir as Minhas Palavras,
que Ele falar em Meu Nome, Eu o requererei dele!
Salmos 40:7,8,9
Então disse: Eis aqui venho! No rolo do Livro de Mim está escrito. Deleito-me
em fazer a Tua vontade, ó Deus Meu; sim, a Tua Lei está dentro do Meu coração.
Tenho proclamado as Boas Novas…” [o Messias!]
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Isaías 59:16,17,20 (veja também Isaías 63:5,6 e Ezequiel 22:30) [Messias!]
E vendo que ninguém havia, Ele (o SENHOR) maravilhou-se de que não houvesse um
intercessor; por isso o Seu Próprio braço Lhe trouxe a salvação, e a Sua Própria
Justiça O susteve. Pois Ele vestiu-se de Justiça, como de uma couraça, e pós o capacete
da Salvação naSsua cabeça, e por vestidura pôs sobre Si vestes de Vingança, e cobriuSe de zelo, como de um manto. De acordo com as suas obras, Ele pagará. E virá
um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão…
Isaías 52:10,13-15
O SENHOR desnudou o Seu Santo Braço perante os olhos de todas as nações; e
todos os confins da terra verão a Salvação do nosso Deus. Eis que o Meu Servo
procederá com prudência; Ele será exaltado, e elevado, e mui sublime. Como
pasmaram muitos à vista d’Ele, 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.
Assim Ele aspergirá muitas nações (com o Seu Sangue), 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. [o Messias!]
Isaías 53:1,4-6,11 Quem deu crédito à nossa pregação? (ver também Salmos 98:1-3)
E a quem se manifestou o Braço do SENHOR?
[o Messias!]
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. 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
(Sangue) fomos sarados (Salvos!). 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.

Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste?
Trespassaram as Minhas mãos e os Meus pés (Sangue)! [o Messias!]
Salmos 22:1,16

Zacarias 9:9-11
Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu REI virá
a ti, Ele é justo e tem a Salvação, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um
jumentinho, filho de jumenta. E Ele anunciará Paz aos gentios; e o Seu Domínio se
estenderá de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra. Ainda quanto a ti,
por causa do Sangue (do Messias) da tua (Nova) Aliança, libertei os teus presos…
[o Messias!]

Génesis 3: 15
[o Messias!]
“E Eu porei inimizade entre ti (Satanás) e a mulher (Eva), e entre a tua semente
e a sua Semente; Ele (o Messias da Semente de Eva) te ferirá a cabeça, e tu
(Satanás) lhe ferirás (Sangue) o Seu calcanhar. “
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Jeremias 31:31-34
Eis que dias vêm, diz o SENHOR, em que Eu farei uma

Aliança Nova

(de Sangue) com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a
Aliança (de sangue) que Eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para
os tirar da terra do Egipto; porque eles invalidaram a Minha Aliança (de sangue) apesar
de Eu os haver desposado, diz o SENHOR. Mas esta é a (Nova) Aliança que Eu farei
com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o SENHOR: Porei a Minha Lei (Torá)
no seu interior, e a escreverei no seu coração; e Eu serei o seu Deus e eles serão o
Meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão,
dizendo: “Conhecei ao SENHOR!”; porque todos Me conhecerão, desde o menor até
ao maior deles, diz o SENHOR; porque Eu lhes perdoarei a sua maldade, e nunca
mais Me lembrarei dos seus pecados. (....pelo Sangue da Aliança Eterna!)

Levítico 17:11

Porque a vida da carne está no sangue; pelo que Eu vo-lo tenho
dado sobre o altar, para fazer Expiação pelas vossas almas;
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma!
Ezequiel 36: 25-28
(ver também Ezequiel 11;19,20; 16:60; 18:31,32)
Então Eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas
imundícias e de todos os vossos ídolos Eu vos purificarei. E dar-vos-ei um coração
novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de
pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o Meu Espírito, e farei
que andeis nos Meus estatutos, e guardeis os Meus juízos, e os observeis. E habitareis
na terra que Eu dei a vossos pais e vós sereis o Meu povo, e Eu serei o vosso Deus.

Salmos 118:22-26 A PEDRA que os edificadores rejeitaram tornou-se A CABEÇA
DE ESQUINA!. Da parte do SENHOR se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos.Este
é o dia que fez o SENHOR; regozijemo-nos, e nos alegraremos nele. Salva-nos, agora,
Te pedimos, ó SENHOR; ó SENHOR, Te pedimos, prospera-nos. Bendito Aquele
que vem em nome do SENHOR; nós vos bendizemos desde a casa do SENHOR.
[o Messias!]

Isaías 63:8-10
... Assim Ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles Ele foi angustiado, e
o Anjo da Sua presença os salvou; pelo Seu amor, e pela Sua compaixão, Ele os
remiu; e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes
e contristaram o Seu Espírito Santo [o Messias!]
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Zacarias 13:7-9 [o Messias!]
O Espada, desperta-te contra o Meu Pastor, e contra o Homem que é o Meu
companheiro, diz o SENHOR dos Exércitos. Fere o Pastor, e espalhar-se-ão as
ovelhas; mas volverei a Minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz
o SENHOR, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão; mas a terceira parte
restará nela. E Eu farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como
se purifica a prata, e Eu a provarei, como se prova o ouro.
Ela invocará o Meu nome, e Eu a ouvirei; direi: É o Meu povo; e ela dirá: O SENHOR
é o meu Deus.

Isaías 42:1-4,6,7
[o Messias!]
Eis aqui o Meu Servo, a quem Eu sustenho, o Meu Eleito, em quem se Apraz a Minha
Alma; pus o Meu Espírito sobre Ele; Ele trará Justiça aos gentios. Ele não clamará, não
se exaltará, nem fará ouvir a Sua voz na praça....com a Verdade trará Justiça. Não
faltará, nem será quebrantado, até que Ele ponha na terra a Justiça; e as ilhas aguardarão
pela Sua Lei. Eu, o SENHOR, Te chamei em Justiça, e Te tomarei pela Mão, e Eu
Te guardarei, e Te darei por uma (Nova) Aliança do povo, e a luz para os Gentios.
Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem
em trevas.

Isaías 49:5-9 (ver também Isaías 11:10)
E agora diz o SENHOR, que Me formou desde o ventre para ser Seu Servo, para que
torne a trazer Jacó para Ele; porém Israel não se deixará ajuntar; contudo aos olhos do
SENHOR Eu serei glorificado, e o Meu Deus será a Minha força.
Disse: Pouco é que Tu sejas o Meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e
tornares a trazer os preservados de Israel. Eu também Te dei como luz para os
Gentios, para que Tu sejas a Minha Salvação até à extremidade da terra. Assim diz
o SENHOR, o Redentor de Israel, o Seu Santo, Áquele que o homem desprezada,
Àquele que a nação abomina, ao Servo dos que dominam: Os reis O verão, e se
levantarão, como também os príncipes, e eles diante de Ti se inclinarão, por amor do
SENHOR, que é Fiel, e do Santo de Israel, que Te escolheu! Assim diz o SENHOR: No
tempo aceitável Eu Te ouvi e no Dia da Salvação Te ajudei, e Te guardarei, e Te
darei por uma (Nova) Aliança do povo, para que restaurares a terra, e lhe dares em
herança as herdades assoladas; Para dizeres aos presos: “Saí”; e aos que estão em trevas:
“Aparecei”. [o Messias!]

Zacarias 3:6,8,9 (ler também versículos 1 a 4)
E o Anjo (Mensageiro) do SENHOR protestou a Yahoshua, dizendo: Ouve, pois,
Yahoshua, sumo sacerdote (da família Araónica de Zadoc), tu e os teus companheiros
que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos; eis que Eu farei vir o Meu
Servo, o RENOVO (O MESSIAS)!. Porque eis aqui a Pedra que pus diante de
Yahoshua; sobre esta Pedra única estão sete olhos; eis que Eu esculpirei a sua escultura,
diz o SENHOR dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. [o Messias!]
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Zacarias 6:11,12,13 (o Sumo Sacerdota Yahoshua é chamado Yeshua em Esdras 3:2)
Toma, digo, prata e ouro, e faz coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote
Yahoshua, filho de Yeho-zadoc. E fala-lhe, dizendo: “Assim diz o SENHOR dos
Exércitos: Eis aqui o Homem cujo nome é O RENOVO; Ele brotará do Seu lugar, e
edificará o Templo do SENHOR. Ele mesmo edificará o Templo do SENHOR, e
Ele levará a Glória; assentar-Se-á no Seu Trono e Dominará, e Ele será sacerdote
no Seu trono, e conselho de Paz haverá entre ambos os ofícios.
(O REI SACERDOTE!) [O Messias!]
Génesis 22:8,10-14,15-18 (ver também Génesis 18:1,2,10,16-18,22)
E disse Abraão: Meu filho, Deus proverá para Si o cordeiro para o holocausto.
Assim caminharam ambos juntos. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para
imolar o seu filho; Mas o Anjo do SENHOR lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão,
Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e
não lhe faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho a
Mim, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou; e eis um carneiro
detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro,
ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele
lugar: “Jeová Jiré.” Então o Anjo do SENHOR bradou a Abraão pela segunda vez
desde os céus e disse: Por Mim Mesmo jurei, diz o SENHOR: porque fizeste esta
acção, e não Me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e
grandemente Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a
areia que está na praia do mar; e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos;
E na tua descendência (o Messias) serão benditas todas as nações da terra;
porque obedeceste à Minha voz.
Salmos 2:6,7,12
Eu, porém, ungi o Meu REI sobre o Meu santo monte de Sião. Proclamarei o
decreto: o SENHOR me disse: Tu és Meu Filho, Eu hoje Te gerei.” Beijai o Filho
para que Ele não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a Sua ira;
bem-aventurados todos aqueles que n’Ele (no Filho) confiam. [o Messias!]
Génesis 14:18-20 [o Messias!]
E Melqui-zedec, Rei de Salém, trouxe pão e vinho; e era Ele o Sacerdote do Deus
Altíssimo. E Ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o
Possuidor dos céus e da terra; E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus
inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-Lhe (Melqui-zedec) o dízimo de tudo.
Génesis 32:24,28,30 (ver também Oséias 13:4.....ele lutou com o Anjo)
Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um Homem, até que a alva subiu. Então disse:
“Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como príncipe lutaste com Deus e com os
homens, e prevaleceste.” E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia:
Tenho visto a DEUS face a face, e a minha alma foi salva. [o Messias!]
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Êxodo 3:2-6 [o Messias!]
E apareceu-lhe (Moisés) o Anjo do SENHOR numa chama de fogo do meio de uma
sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés
disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima.
E vendo o SENHOR que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e
disse: “Moisés, Moisés.” Respondeu ele: “Eis-me aqui”. E Ele disse: “Não te chegues
para cá; tira os sapatos dos teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse
mais: “Eu sou o DEUS do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus
de Jacó.“

Êxodo 23:20-23 [o Messias!]
Eis que Eu envio um Anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao
lugar que Eu tenho preparado para ti. Guarda-te diante d’Ele, e ouve a Sua voz, e não
O provoques à ira; porque Ele não perdoará a vossa rebeldia porque o Meu Nome

está n’Ele! Mas se diligentemente obedeceres a Sua voz e fizeres tudo o que Eu
disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque
o Meu Anjo irá adiante de ti...

Josué 5:13-15 [o Messias!]
E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou; e eis que
se pôs em pé diante dele um Homem que tinha na Sua mão a Sua espada nua; e
chegou-se Josué a Ele e disse-lhe: És Tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse
Ele: Não, mas venho agora como Príncipe do Exército do SENHOR. Então
Josué se prostrou com o seu rosto em terra e O adorou, e disse-Lhe: Que diz o Meu
Senhor ao seu servo? Então disse o Príncipe do Exército do SENHOR a Josué:
“Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo.” E fez Josué
assim.

Juízes 13:3,18,20,22
E o Anjo do SENHOR apareceu a esta mulher e disse-lhe: “Eis que agora és estéril e
nunca tens concebido; porém conceberás, e terás um filho.” E o Anjo do SENHOR lhe
disse: “Por que perguntas assim pelo Meu nome, visto que é Maravilhoso? E sucedeu
que, subindo a chama do altar para o céu, o Anjo do SENHOR subiu na chama
do altar; o que vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos.
“...temos visto a Deus.!” [ver Isaías 9:6]

Jeremias 23:5,6
Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que levantarei a Davi um Renovo Justo (um
Filho); e, sendo REI, Reinará e agirá Sabiamente, e praticará o Juízo e a Justiça na
terra. Nos Seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro; e este será o Seu nome
com o qual Deus O chamará: “O SENHOR JUSTIÇA NOSSA.” [Messias!]
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Jeremias 33:14-18
[o Messias!]
Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que Eu cumprirei a boa palavra que falei à casa
de Israel e à casa de Judá; Naqueles dias e naquele tempo Eu farei brotar a Davi um
RENOVO de Justiça, e Ele fará Juízo e Justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo
e Jerusalém habitará seguramente; e este é o nome com o qual Deus a chamará:
“O SENHOR É A NOSSA JUSTIÇA!”. Porque assim diz o SENHOR: Nunca
faltará a Davi um Homem que se assente sobre o Trono da Casa de Israel; Nem aos
Sacerdotes e Levitas faltará um Homem diante de Mim que ofereça holocausto, queime
oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias!” [o Messias é o
REI SACERDOTE da semente de Davi e de Zadoc, o sumo sacerdote!]

Zacarias 9:14,15,16 (ver também Isaías 27:13)
[o Messias!]
E o SENHOR será visto sobre eles, e a Sua flecha sairá como o relâmpago; e o
SENHOR Deus fará soar o Shofar, e irá com os redemoinhos do sul. O SENHOR
dos Exércitos os amparará; e eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado com
pedras da funda... E o SENHOR seu Deus os salvará naquele Dia, como ao rebanho
do Seu povo...

Salmos 24:7-10 [o Messias!]
Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas Eternas, e entrará
o REI da GLÓRIA. Quem é este REI da GLÓRIA? O SENHOR Forte e Poderoso,
o SENHOR Poderoso na guerra.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o
REI da GLÓRIA. Quem é este REI da GLÓRIA? O SENHOR dos Exércitos,
Ele é o REI da GLÓRIA! (Selá.)

Isaías 16:5
Porque

o Trono se firmará em Misericórdia, e sobre ele se assentará em Verdade

Um (REI SACERDOTE, MESSIAS, Filho de Davi] dentro do Tabernáculo

de Davi que julgue, e busque o Juízo, e se apresse a fazer Justiça. [o Messias!]

Daniel 10:5,6,14,21
E levantei os meus olhos, e olhei, e eis um Homem vestido de linho, e os seus lombos
cingidos com ouro fino de Ufaz. O Seu corpo era como berilo, e o Seu rosto parecia
um relâmpago, e os Seus olhos como tochas de fogo, e os Seus braços e os Seus pés
brilhavam como bronze polido; e a Voz das Suas Palavras era como a Voz de uma
multidão [MESSIAS!]. “Agora Eu vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao
teu povo nos derradeiros dias; porque a visão é ainda para muitos dias. Mas Eu te
declararei o que está registrado na Escritura da Verdade; e ninguém há que Me anime
contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe.” [o Messias!]
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Daniel 12:6,7 E ele disse ao Homem vestido de linho, que estava sobre as águas do
rio: “Quando será o fim destas maravilhas?” E ouvi o Homem vestido de linho, que
estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a Sua mão direita e a Sua mão
esquerda, e jurou por Aquele que vive eternamente que “isso seria para um tempo,
tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do
povo santo, todas estas coisas serão cumpridas.” (ver Deuteronómio 32:39-41)
[o Messias!]
[o Messias!]
Isaías 11:1,2,4,5 (ver também Isaías 61:1-3)
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé (o pai de Davi), e das suas raízes um
Renovo frutificará. E repousará sobre Ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de
conhecimento e de temor do SENHOR. Mas julgará com justiça aos pobres e
repreenderá com equidade aos mansos da terra; e Ele ferirá a terra com a vara da Sua
boca e com o sopro dos Seus lábios Ele matará o ímpio. E a Justiça será o cinto
dos Seus lombos e a Fidelidade o cinto dos Seus rins.
Salmos 89:20,21,26-29,35,36 (ver também versículos 3,4,34,37) [o Messias!]
Achei Davi, Meu servo; com o Meu santo óleo o ungi, Com o qual a Minha mão ficará
firme, e o Meu braço o fortalecerá. Ele Me chamará, dizendo: Tu és o meu Pai, meu
Deus, e a rocha da minha Salvação. Também o farei Meu primogénito mais elevado
do que os reis da terra. A Minha benignidade lhe conservarei Eu para sempre, e a
Minha Aliança lhe será firme, E conservarei para sempre a Sua Semente (o Messias), e
o Seu Trono como os dias do céu. Uma vez jurei pela Minha santidade que não
mentirei a Davi. A Sua semente durará para sempre, e o Seu Trono, como
o sol diante de mim; será estabelecido para sempre...
1 Crónicas 17:10-15 (ver também 2 Samuel 7:5,12-16)
Também faço saber que o SENHOR te (Davi) edificará uma casa. E há de ser que,
quando forem cumpridos os teus dias, para ires para os teus pais, Eu suscitarei a tua
Descendência depois de ti, um dos teus filhos, e Eu estabelecerei o Seu reino. Este
Me edificará uma Casa; e Eu confirmarei o Seu trono para sempre. Eu
serei o Seu Pai e Ele será o Meu Filho; e a Minha Benignidade não retirarei d’Ele,
como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas O confirmarei na Minha Casa e no Meu
Reino para sempre, e o Seu trono será firme para sempre! Conforme todas
estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi.
[o Messias!]
Isaías 61:1,2

[o Messias!]

O Espírito do Senhor DEUS está sobre Mim; porque o SENHOR Me ungiu para
pregar boas novas aos mansos; enviou-Me para restaurar os contritos de coração, a
proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos; Para proclamar o Ano
aceitável do SENHOR e o Dia da Vingança do nosso Deus; a consolar todos
os tristes...
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Isaías 53:1-12
[o Messias!]
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o BRAÇO do
SENHOR? Porque Ele foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra
seca. Ele não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para Ele, não havia boa
aparência n’Ele, para que O desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os
homens, um Homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e, como Um de quem os
homens escondiam o rosto, Ele foi desprezado, e não fizemos d’Ele caso algum.
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. 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!

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. Ele
foi oprimido e Ele 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. Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da Sua vida?
Porquanto Ele foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do Meu povo Ele
foi atingido. 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. Todavia, ao
SENHOR agradou moê-Lo, fazendo-O enfermar; quando a Sua alma Eu puser por
expiação do pecado, Ele verá a Sua posteridade, prolongará os Seus dias; e o bom
prazer do SENHOR prosperará na Sua mão. 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. 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.
Daniel 2:34,35 Viste isto até que uma PEDRA foi cortada sem auxílio de mão, a
qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou...a PEDRA [o Messias]
que feriu a estátua se tornou num Grande Monte e encheu toda a terra. [o Messias!]
Isaías 28:16 (ver também Salmos 118:22 A PEDRA...A Cabeça de Esquina)
Portanto assim diz o Senhor DEUS: “Eis que Eu assentei em Sião uma PEDRA, uma
PEDRA já provada, preciosa PEDRA DE ESQUINA, que está bem firme e fundada
[Messias]; aquele que crer não se apresse. [o Messias!]
Isaías 8:14,15
Então Ele vos será por Santuário; mas servirá de PEDRA de tropeço, e Rocha de
escândalo, às duas casas de Israel; por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém.
E muitos entre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos.
[o Messias!]
Salmos 82:6
Eu disse: “Vós

sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. “
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Génesis 1:26; Génesis 3:22; Génesis 11:7; Isaías 6:8; Isaías 48:16
“Façamos’ Adão à ‘Nossa imagem’, conforme a ‘Nossa’ semelhança;
e tenha Domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e
sobre toda a terra, e sobre todo o réptil...”
“Eis que Adão se tornou como um de ‘Nós’, sabendo o bem e o mal!”
“Ora, ‘Desçamos’ e ‘confundamos’ ali a sua língua...”
“A quem Eu enviarei, e quem há de ir por ‘Nós’?”
“E e agora o Senhor DEUS me enviou a Mim, e o Seu Espírito!”

Salmos 8:4-6
Que é o homem mortal para que Tu te lembres dele? E o filho de Adão, para que o
visites? Pois pouco menor Tu o fizeste que Eloim, e de glória e de honra o coroaste.
Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das Tuas mãos; tudo puseste
debaixo de seus pés...
Óseias 1:10
“Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medirse nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois o Meu
povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo!”
Isaías 59:1,2
Eis que a Mão do SENHOR não está encolhida para que não possa salvar; nem
agravado o Seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem
separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o Seu rosto de
vós, para que não vos ouça.
Deuteronómio 24:16 (Ezequiel 18:4....A alma que peca morrerá!)
Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu
pecado!
Salmos 14:3
Não há quem faça o bem, não há sequer um.

(ver também Salmos 53:1 e 53:3)

Deuteronómio 27:26
“Maldito aquele que não confirmar (todas) as palavras desta Torá, não as cumprindo. E
todo o povo dirá: Amém!”
Oséias 5:15
[o Messias!]
Irei e voltarei ao Meu lugar, até que reconheçam o seu pecado e busquem a Minha face;
estando eles angustiados, de madrugada Me buscarão...
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Isaías 64:6 (ver também Eclesiastes 7:20)
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da
imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um
vento nos arrebatam.

Daniel 12:2 (ver também Oséias 13:14; Isaías 26:19; Jó 19:26; Salmos 49:15)
E muitos dos que dormem no pó da terra Ressuscitarão, uns para Vida Eterna, e
outros para vergonha e Desprezo Eterno.

Números 23:19 (ver também 1 Samuel 15:29)
Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem para que se arrependa;
porventura diria Ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria?
Jeremias 31:3 (ver também Deuteronómio 7:6-10,12,13)
Há muito que o SENHOR me apareceu, dizendo: “Sim, porquanto com amor eterno
Eu te amei, por isso com benignidade Eu te atraí.

Estas 70 Escrituras retiradas do Tanach provam que Yeshua é o Messias
de Israel!
Salmos 138:2 Pois engrandeceste a Tua palavra acima de todo o Teu nome!
Salmos 119:89

Para sempre, ó SENHOR, a Tua palavra permanece no Céu!

Isaías 40:8

A palavra de nosso Deus subsiste eternamente!
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