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RAZÕES PARA CRER NA PROFECIA BIBLICA 

 
 

 profecia bíblica é a chave para se entender tanto o passado como 
o futuro.  
A maior parte das profecias estão registadas na Bíblia por isso a 
bíblia torna-se um livro altamente confiável. Dois dos temas mais 

importantes da profecia referem-se a Israel, como nação e ao Messias 
esperado pelo povo de Israel como Salvador. 
A Bíblia é absolutamente única na apresentação de profecias, as quais 
regista com pormenores, muitas vezes demasiado específicos. Desde o 
livro de Génesis ao livro de Apocalipse existem profecias e muitas delas a 

própria bíblia relata o seu cumprimento. Não devemos esquecer que as Escrituras foram escritas ao longo de 
muitos séculos. 
Cerca de 30% da Bíblia é dedicado à profecia. Esse facto proporciona ao estudante uma preocupação constante 
em apreciar e  aprofundar a história universal no passado e no presente para concluir do cumprimento de 
determinadas profecias. 
Na verdade, no presente ( os dias de hoje) é cenário do cumprimento de muitas profecias que o próprio Jesus 
Cristo referiu nas suas conversas com os discípulos. Veja-se Mateus 24 e compare-se a fome, violência, guerra, 
pestes (doenças e drogas) que o mundo actual vive e padece! 
Em sentido contrastante a profecia está completamente ausente no Corão, Vedas Hindu, Baghavad Gita, 
Ramayana, palavras de Buda e Confúcio, Livro de Mórmon, ou quaisquer outros escritos das religiões mundiais.  
 
A profecia bíblica desempenha um papel revelador do propósito de Deus para a humanidade. Ela também fornece 
uma prova simples na identificação do verdadeiro Messias de Deus, ou Cristo, e desmascara o seu inimigo 
Satanás, e o Anticristo, para que os leitores não sejam enganados e encontrem em Cristo a verdade e a salvação.  
Por ser a profecia única na Bíblia, ela é única para Cristo. Profecia nenhuma narrou a vinda de Buda, Maomé, 
Zoroastro, Confúcio, Joseph Smith, Mary Baker Eddy .  
Mais de 300 profecias do Velho Testamento identificam o Messias de Israel. Séculos antes de sua vinda os 
profetas hebreus estabeleceram critérios específicos que deveriam ser preenchidos pelo Messias. O cumprimento 
dessas profecias nos mínimos detalhes da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré demonstram 
indiscutivelmente ser Ele o prometido por Deus e o verdadeiro e único Salvador.  
 
  
A POSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE JESUS CUMPRIR TODAS AS PROFECIAS 
 
Na Biblia há mais de 456 profecias referentes ao Messias.     
Peter Stoner  (Science Speaks -Moody Press, 1963) diz que usando a probabilidade em referência a oito profecias, 
a possibilidade de um único homem ter vivido antes da presente época e ter cumprido plenamente todas as oito 
profecias é de 1 em 1017." Isso seria 1 em 100,000,000,000,000,000.  
Para ajudar a compreender esta estonteante probabilidade, Stoner ilustra "se nós tivéssemos 1017 moedas de 0,50 
dólar e espalhássemos pelo território do Texas cobriríamos toda a face do estado numa altura de cerca de 70 cm. 
Stoner também considerou 48 profecias e disse: " a probabilidades de um único homem cumprir totalmente todas 
as 48 profecias será de 1 em 10157, ou 1 em   
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000.  
Não se esqueça entretanto que não existem só 48 profecias cumpridas em Jesus Cristo, mas centenas. 
 
Nota: O número estimado de electrões no universo é de  1079. Isto é uma evidência que Jesus não cumpriu as 
profecias por mero acidente. 
 
 

A 
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1. 
PROFECIAS CUMPRIDAS REFERENTES A JESUS CRISTO 

1-JESUS NASCEU DA SEMENTE DE MULHER 
Gn 3:15, "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu 
lhe ferirás o calcanhar." 

Mt 1:20, "Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe 
apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho 
de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o 
que nela foi gerado é do Espírito Santo."  Lucas 1.34-35 – 
Gl.4.4 

2-JESUS NASCERIA DE UMA VIRGEM 
Is 7:14, "Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis 
que a virgem conceberá, e dará a luz um filho, e lhe chamará 
Emanuel." 

Mt 1:18, 25, "O nascimento de Jesus Cristo foi assim: 
Estando Maria,... achou-se grávida pelo Espírito Santo, ... 
contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um 
filho, a quem pôs o nome de Jesus." 

3-O NOME DO MESSIAS SERIA EMANUEL 
Is 7:14, "Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis 
que a virgem conceberá, e dará á luz um filho, e lhe chamará 
Emanuel." 

Mt.1.23- “seu nome será Emanuel” 

4-O MESSIAS É DESCENDÊNCIA DE ABRAÃO 
Gn 22:18, "nela serão benditas todas as nações da terra: 
porquanto obedeceste á minha voz." 
Gn.15.18-21 – Js.1.2-4 – Gn.15.4-5 

Mt 1:1, "Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, 
filho de Abraão." 
Sl.105.7-11 – IRs 4.20-21 – Nee.9.6-13 Atos 3.25 

5-O MESSIAS É DESCENDÊNCIA DE ISAQUE 
Gn 21:12, "Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso 
mal por causa do moço e por causa da tua serva; atende a 
Sara em tudo o que ela te disser; porque por Isaque será 
chamada a tua descendência" 
Gn.18.8 

Lc 3:23-34, "Ora, Jesus tinha cerca de trinta anos ao 
começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de 
José, filho de Heli ... filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, 
Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Nacor;" 
Mt.1.2 

6-O MESSIAS É DESCENDÊNCIA DE JACÓ 
Num.24.17 – Uma estrela procederá de Jacó… Lc 3:23-34, "Ora, Jesus tinha cerca de trinta anos ao 

começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de 
José, filho de Heli ... filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, 
Isaque, filho de Abraão, … 

7-O MESSIAS É DESCENDÊNCIA DE JUDÁ 
Gn.49.10-“O Cetro (poder) não se arredará de Judá” Lc.3.23-33- Cristo – o Rei descenderia de Judá, era o  Leão 

de Judá . Mt.1.2-16 – Heb.7.14 – Ap.5.5  

8-O MESSIAS É DESCENDÊNCIA DA CASA DE DAVI 
Jr 23:5, "Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a 
Davi um Renovo justo; e, rei que é, reinará, e agirá 
sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra." 
Sl.132.11 – Is.9.7  

Lc 3:23-31, "Ora, Jesus tinha cerca de trinta anos ao 
começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de 
José, filho de Heli ... filho de Matata, filho de Natã, filho 
de Davi," Mt.1.1-6; 9.27; 15.22; 20.30-31 
Rom.1.3 e 15.8-12; Mc 10.47-48 – At.2.29-31 

9-JESUS NASCERIA EM BELÉM 
Mq 5:2 "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar 
como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de 
reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, 
desde os dias da eternidade." 

Mt 2:1,5,6 "Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em 
dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do oriente a 
Jerusalém." Luc.2.4-11 – Jo.7.42 
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10-O MESSIAS NASCERIA EM DETERMINADO TEMPO 
Dan.9.25 -  Sabe e entende: desde a saída da ordem para 
restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o 
Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas; as 
ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 

Lucas 2:1-11 - E aconteceu naqueles dias que saiu um 
decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo 
se alistasse …- Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o 
Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

11-JESUS SERIA A ESTRELA DA MANHÃ 
Num.24.17-“Uma estrela procederá de Jacó…” Mt.2.2 –“porque vimos a sua estrela…”  

Ap.22.16 – (Estrela resplandecente da manhã) 

12-PROCLAMADO FILHO DE DEUS 
Sl 2:7, "Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu és 
meu Filho, eu hoje te gerei." 

Mt 3:17, "E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo" 
João 9.35-37 – Jesus declara-se Filho de Deus 

13-O MESSIAS SERIA PROFETA 
Dt 18:15 e 18, "Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus 
irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas 
palavras, e lhes falará tudo o eu lhes ordenar." 

Mt 21:11 E as multidões clamavam: "Este é o profeta 
Jesus, de Nazaré da Galiléia." 
Jo.6.14-“Este é o profeta que havia de vir” 
Atos 7.37- Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: 
Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como 
eu.  
Atos 3.20-22 

14-O MESSIAS SERIA SACERDOTE 
Sl 110:4, "O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és 
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." 

Hb 3:1, "Por isso, santos irmãos, que participais da vocação 
celestial, considerai atentamente o Apóstolo e Sumo 
Sacerdote da nossa confissão, Jesus." 
Hb 5:5-6, "Assim, também Cristo a si mesmo não se 
glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe 
disse: … Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque." 

15-O MESSIAS SERIA REI 
Sl 2.6 “ Eu porém constituí o meu Rei sobre o meu santo 
monte de Sião 
Gn.49.10-“O Cetro não se arredará de Judá… até que venha 
Silo (a quem pertence )” Ez.21.27 –  
(a Ele se congregarão”obedecerão” os povos) –é futuro 

Mt 27:37, "Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua 
acusação: ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS." 
640 anos depois desta profecia, Davi da tribo de Judá deu 
inicio ao reino. Mais tarde Jesus após ter nascido em 
Belém, foi procurado como Rei (Mt.2.2) , pelos magos que 
vieram do Oriente.  
Jo.1.49 e 19.19 e 12.12-13 

16-O MESSIAS NÃO REINARIA INICIALMENTE 
Isaías 42:1-4 -  Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu 
eleito, em quem se apraz a minha alma; pus o meu espírito 
sobre ele; ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se 
exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada 
não quebrará, nem apagará o pavio que fumega; com verdade 
trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que 
ponha na terra a justiça; e as ilhas aguardarão a sua lei. 

Mateus 12:16-18 - E recomendava-lhes rigorosamente que 
o não descobrissem, Para que se cumprisse o que fora dito 
pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que 
escolhi, O meu amado, em quem a minha alma se compraz; 
Porei sobre ele o meu espírito, E anunciará aos gentios o 
juízo. 

17-O MESSIAS SERIA JUIZ 
Is 33:22, "Porque o Senhor é o nosso juiz; o Senhor é o nosso 
legislador" 
 

Jo 5:30, "Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma 
porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro 
a minha própria vontade, e, sim, a daquele que me enviou." 
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18-O MESSIAS SERIA PRECEDIDO DE UM PROFETA 
Is 40:3, "Voz do que  clama no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor; endireitai no ermo a vereda a nosso Deus." 
Mal.3.1-Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de 
preparar o caminho diante de mim;  
Mal. 4.5 

Mt 3:1-2, "Naqueles dias apareceu João Batista, pregando 
no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está 
próximo o reino dos céus." 
Mt.11.10 Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio 
eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar 
adiante de ti o teu caminho. Mc.1.2-4, Atos 13.24  
Luc.1.16, 76,  3.3-6, 7.27 Jo.1.20-23, 3.25 

19-O MESSIAS PASSARIA PELO EGIPTO 
Oseias 11.1 Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egipto 
chamei a meu filho. 

Mat.2.-14-15Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e 
sua mãe, e partiu para o Egipto e lá ficou até a morte de 
Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do 
Senhor pelo profeta: Do Egipto chamei o meu Filho. 

20-POR CAUSA DO MESSIAS MILHARES DE MENINOS FORAM MORTOS 
Jeremias 31:13-15-Assim diz o Senhor: Ouviu-se um clamor 
em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus 
filhos, e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não 
existem.  

Mateus 2:16-17-Então Herodes, vendo que fora iludido 
pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os 
meninos de dois anos para baixo que havia em Belém, e em 
todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão 
inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo 
profeta Jeremias  

21-O MESSIAS MINISTRARIA NA GALILEIA 
Is.9.1-2 Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. 
Nos primeiros tempos, ele desprezou a terra de Zebulom, e a 
terra de Naftali; mas nos últimos tempos fará glorioso o 
caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O 
povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os 
que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a 
luz. 

Mt. 4.13-16” e, deixando Nazaré, foi habitar em 
Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulom e 
Naftali;  para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta 
Isaías: A terra de Zabulom e a terra de Naftali, o caminho 
do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que 
estava sentado em trevas viu uma grande luz; e aos que 
estavam assentados na região e da sombra da morte, A luz 
raiou. 

22-O MINISTÉRIO DO MESSIAS PROFETIZADO E COMISSIONADO 
Is.61.-2 O Espírito d o Senhor Deus está sobre mim, porque o 
Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-
me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade 
aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o 
ano aceitável do Senhor 

Luc4.17-20 Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías; e 
abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: 
O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu 
para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para 
proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos 
cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar 
o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o 
ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos na sinagoga 
estavam fitos nele. 

23-O MESSIAS REVELARIA A MENSAGEM DO SENHOR 
Is. 53.1-“Quem creu na nossa pregação? E a quem foi 
revelado o braço do Senhor? 

João 12:38 - Para que se cumprisse a palavra do profeta 
Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a 
quem foi revelado o braço do Senhor? 

24-O MESSIAS SERIA CHEIO DO ESPÍRITO 
Is.11.1-2 – Do tronco de Jesse sairá um rebento… e 
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de 
sabedoria e de entendimento…. 

Luc.2.40 E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando 
cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele. ver 
Mt.3.16-17 
Luc.2.52-E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em 
graça diante de Deus e dos homens. 
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25 - O MESSIAS FARIA MILAGRES 
Isaías 35:5 e 6a- Então se abrirão os olhos dos cegos, e se 
desimpedirão os ouvidos dos surdos; os coxos saltarão como 
cervos, e a língua dos mudos cantará...”  

e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas 
sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a 
sorte de doenças e enfermidades.”Mateus 9:35 

26 – O MESSIAS SERIA A PRINCIPAL PEDRA DE ESQUINA 
Isaías 28:16 - Portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que eu 
assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra 
preciosa de esquina, que está bem firme e fundada; … 
Is.53.3 – Sl.69.8 – Sl.118.22-23 

Mateus 21:42,45,46 - Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas 
Escrituras: A pedra, que os edificadores rejeitaram, Essa 
foi posta por cabeça do ângulo; Pelo Senhor foi feito isto, E 
é maravilhoso aos nossos olhos? 
Luc.20.17 – Jo1.10-11 – IPed.2.7 –Ef.2.20 –Mt.21.42 

27-O MESSIAS É ZELOSO DA CASA DE DEUS 
Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te 
afrontam caíram sobre mim. Salmos 69:9 

“e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas 
coisas; não façais da casa de meu Pai casa de negócio. 
Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: 
O zelo da tua casa me devorará.” João 2:13-17 
Mt.21.12-13 – Mc11.15-16 – Lc.19.45-46  

28-O MESSIAS SERIA UM BOM PASTOR 
Is.40.11 Como pastor ele apascentará o seu rebanho; entre os 
seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu 
regaço… 

Jo.10.11 Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida 
pelas ovelhas. 

29-O MESSIAS VIRIA A JERUSALÉM MONTADO NUM JUMENTO  
Zc.9.9 Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de 
Jerusalém; eis que vem a ti o teu rei; ele é justo e traz a 
salvação; ele é humilde e vem montado sobre um jumento, 
sobre um jumentinho, filho de jumenta. 
Sl.118.26 

Mt.21.7-11-Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre 
eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. 
E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo 
caminho; e outros cortavam ramos de árvores, e os 
espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o 
precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: 
Hosana ao Filho de Davi!  bendito o que vem em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas!...   
Mc.11.7-11 – Lc.19.28-38 – Jo.12.12-15 

30-O MESSIAS SERIA O CORDEIRO SACRIFICIAL 
Gn.22.8-“Deus proverá para si o cordeiro para o 
holocausto…” 
Is.53.7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; 
como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha 
que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu 
a boca. 

Jo.1.29-“Eis o Cordeiro de Deus…” Ap.5.6 
 

31-AS PALAVRAS DO MESSIAS NÃO SERIAM  ACEITES  
Isaías 53:1 - Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem 
se manifestou o braço do Senhor? 

João 7:5, "Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele." 
João 7:48, "Porventura creu nele alguém dentre as 
autoridades, ou algum dos fariseus?"Jo.12.37-38  

32-O MESSIAS SERIA REJEITADO PELO SEU PRÓPRIO POVO 
Is 53:3, "Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens; 
homem de dores e que sabe o que é padecer; e como um de 
quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não 
fizemos caso." 
Sl.2.1-3“Os príncipes conspiram contra…meu Ungido” 

Jo 7:5, "Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele." 
At..4.25-28- Os judeus e  gentios rejeitaram o Messias) 
I Pedro 2.8- Mt. 21.42-43 – Jo.1.11 
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33-O MESSIAS SERIA ABANDONADO PELOS SEUS DISCÍPULOS  
Zacarias 13.7-"Desperta, ó espada, contra o meu pastor e 
contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos 
Exércitos; fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas; mas 
volverei a mão para os pequeninos".  
Salmo 38.11-Os meus amigos e companheiros afastam-se da 
minha praga, e os meus parentes ficam de longe".  

Mateus 26.56 -"Então, os discípulos todos, deixando-o, 
fugiram". "Então, lhes disse Jesus: Todos vós vos 
escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as 
ovelhas ficarão dispersas". Marcos 14.27  
Lucas 23.49-"Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as 
mulheres que o tinham seguido desde a Galileia 
permaneceram a contemplar de longe estas coisas".  

34-O MESSIAS SERIA CONTADO COM OS CRIMINOSOS 
Is. 53.12-“e foi contado com os transgressores; mas ele levou 
sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

Luc.23.32 E levavam também com ele outros dois, que eram 
malfeitores, para serem mortos. 

35-A POLITICA E A RELIGIÃO ALIAM-SE CONTRA CRISTO 
Sl.2.2-“Reis e príncipes conspiram” Mt. 26.3-4- (A Politica e a religião se aliam contra Cristo) 

36-O MESSIAS SERIA TRAÍDO POR UM AMIGO 
Sl 55.13-15"...mas és tu, homem meu igual, meu companheiro 
e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos 
entretínhamos e íamos com a multidão à Casa de Deus. ". 
Sl.41.9 Até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto 
confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu 
calcanhar.  Sl.109.8 

Mt 26.49-50 -"E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: 
Salve, Mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, 
para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as 
mãos em Jesus e o prenderam".  
Mc.14.43-46 – Lc.22.47-48 – Jo. 13.18-30 Atos 1.16-20 

37-O MESSIAS SERIA VENDIDO POR TRINTA MOEDAS DE PRATA 
Zacarias 11.12 e 13  Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me 
o meu salário; e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu 
salário trinta moedas de prata". Ora o Senhor disse -me: 
Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por 
eles. E tomei as trinta moedas de prata, e as arrojei ao oleiro 
na casa do Senhor. 

Mt 26.14-15 -Então, um dos doze, chamado Judas 
Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: 
Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E pagaram-lhe 
trinta moedas de prata". Mc.14.10-11 – Lc.22.3-6 

38-O DINHEIRO DA TRAIÇÃO SERIA DEVOLVIDO PARA UM OLEIRO 
Zacarias 11.13 - "Então, o Senhor me disse: Arroja isso ao 
oleiro, esse magnífico preço em que  fui avaliado por eles. 
Tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na 
Casa do Senhor".  

Mat 27.3-5,7-"Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus 
fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta 
moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, 
dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, 
responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então, 
Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, 
retirou-se e foi enforcar -se. (...) E, tendo deliberado, 
compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de 
forasteiros".  

39-O MESSIAS SERIA ACUSADO POR FALSAS TESTEMUNHAS 
Salmo 35.11 -"Levantam-se iníquas testemunhas e me argúem 
de coisas que eu não sei".  

Mateus 26.59-61- "Ora, os principais sacerdotes e todo o 
Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, 
a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de 
se terem apresentado muitas testemunhas falsas. ".  

40-O MESSIAS ESTARIA MUDO DIANTE DOS SEUS ACUSADORES 
Isaías 53.7 -"Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a 
boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha 
muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca".  
 

Mt 27.12-14- "E, sendo acusado pelos principais sacerdotes 
e pelos anciãos, nada respondeu. Então, lhe perguntou 
Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não 
respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se 
grandemente o governador".  
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41-O MESSIAS SERIA MALTRATADO 
Is 50.6 "Ofereci as costas aos que me feriam e as faces, aos 
que me arrancavam os cabelos; não e scondi o rosto aos que me 
afrontavam e me cuspiam".  

Mat 26.67,68- Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe 
davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: 
Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu!"  

42-O MESSIAS SERIA CUSPIDO 
 Isaías 53:5 e 50:6 Mas ele foi traspassado pelas nossas 
transgressões, e moído...e me cuspiam...  

 Mat 27:26 e 26:67..”Pilatos lhes soltou Barrabás; e após 
haver açoitado a Jesus...então, lhes cuspiram no rostos… 

43-O MESSIAS LEVARIA AS NOSSAS ENFERMIDADES 
Isaías 53:4 - 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. 

Mateus 8:16 - E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos 
endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os 
espíritos,  curou todos os que estavam enfermos;At1911-12 

44-O MESSIAS SERIA FERIDO E PISADO 
Isaías 53.5 -"Mas ele foi trespassado pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que 
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 
sarados".  

Mateus 27.26-29-"Então, Pilatos lhes soltou Barrabás; e, 
após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser 
crucificado. … Despojando-o das vestes, cobriram-no com 
um manto escarlate; … 

45-O MESSIAS SERIA CRUCIFICADO 
Sl 22:1, 11-18, "Deus meu, Deus meu, porque me 
desamparaste? ... Não te distancies de mim, porque a 
tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos 
touros me cercam, fortes touros de Basã me rodeiam. … 
Esta é uma descrição detalhada da crucificação -- 1000 anos 
antes de Jesus nascer. a morte por crucificação ainda não 
havia sido inventada.  

Lucas 23:33, "Quando chegaram ao lugar chamado 
Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um 
à direita, outro à esquerda." 
 

46-AS MÃOS E PÉS DO MESSIAS SERIAM FURADAS 
Salmo 22.16 -"Cães me cercam; uma súcia de malfeitores me 
rodeia; trespassaram-me as mãos e os pés".  

Jesus Cristo, foi crucificado segundo o costume dos 
romanos: as mãos e os pés eram perfurados por longos 
cravos, para pregar o corpo na cruz ( João 20.25-27)  
João 20.25-27-"Disseram-lhe, então, os outros discípulos: 
Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas 
mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser 
a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 
oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, 
e Tomé, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, 
pôs-se no meio e disse -lhes: Paz seja convosco! E logo disse 
a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos; chega 
também a mão e põe -na no meu lado; não sejas incrédulo… 

47-O MESSIAS SERIA CRUCIFICADO JUNTO COM MALFEITORES 
Isaías 53.12 -Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e 
com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou 
a sua alma na morte; foi contado com os transgressores; 
contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos 
transgressores intercedeu".  

Marcos 15.27-28-"Com ele crucificaram dois ladrões, um à 
sua direita, e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a 
Escritura que diz: Com malfeitores foi contado".  
 

48-O MESSIAS ORARIA PELOS SEUS INIMIGOS 
Isaías 53.12"Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, 
… foi contado com os transgressores; contudo, levou sobre si 
o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu".  

Luc 23.34-Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, 
lançaram sortes". 
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49-O POVO ABANARIA A CABEÇA NA CRUCIFICAÇÃO 
Salmo 109.25 "Tornei-me para eles objecto de opróbrio; 
quando me vêem, meneiam a cabeça".  
Salmos 22.7,8-Todos os que me vêem zombam de mim; 
afrouxam os lábios e meneiam a cabeça: 

Mateus 27.39,40-"Os que iam passando blasfemavam dele, 
meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário 
e em três dias o reedificas! Salva-te a ti mesmo, se és Filho 
de Deus, e desce da cruz!"  

50-AS PESSOAS ZOMBARIAM DE JESUS 
Salmo 22.7,8-Todos os que me vêem zombam de mim; 
afrouxam os lábios e meneiam a cabeça: Confiou no 
SENHOR! Livre-o ele; salve -o, pois nele tem prazer".  

Mat27.41-43-"De igual modo, os principais sacerdotes, com 
os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os 
outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel! 
Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus; pois 
venha livrá-lo agora, ".  

51-AS VESTES DO MESSIAS SERIAM REPARTIDAS E SORTEADAS 
Salmo 22.18-"Repartem entre si as minhas vestes e sobre a 
minha túnica deitam sortes".  

João 19.23,24-Os soldados, pois, quando crucificaram 
Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para 
cada soldado um parte; e pegaram também a túnica. A 
túnica, porém, era se m costura, toda tecida de alto a baixo. 
Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas 
lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá—para se 
cumprir a Escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e 
sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o 
fizeram os soldados".  

52-AO MESSIAS SERIA DADO FEL E VINAGRE 
Salmo 69.21 -Por alimento me deram fel e na minha sede me 
deram a beber vinagre".  

João 19.28,29-Depois, vendo Jesus que tudo já estava 
consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede! 
Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de 
vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de hissopo, 
lha chegaram à boca".  

53-O MESSIAS SERIA ABANDONADO 
Sal 22.1 -"Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 
Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu 
bramido?"  

Mateus 27.46-"Por volta da hora nona, clamou Jesus em 
alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni? O que quer 
dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?"  

54-O MESSIAS ENTREGARIA O SEU ESPIRITO 
Salmo 31.5 -"Nas tuas mãos, entrego o meu espírito; tu me 
remiste, SENHOR, Deus da verdade".  

Lc 23.46-Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas 
mãos entrego o meu espírito! E, dito isto, expirou".  

55-OS OSSOS DO MESSIAS NÃO SERIAM QUEBRADOS 
Salmo 34.20  e Sl.22.17 -"Preserva-lhe todos os ossos, nem um 
deles sequer será quebrado".  
Ex.12.46-“nem lhe quebrareis osso nenhum” 
Nm.9.12-“não quebrarão osso algum” 

João 19.33-36 -"Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem 
que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. …. E 
isto aconteceu para se cumprir a Escritura: Nenhum dos 
seus ossos será quebrado".  

56-O MESSIAS TERIA UMA MORTE VIOLENTA 
Salmo 22.14-Derramei-me como água, e todos os meus ossos 
se desconjuntaram; meu coração fez-se como cera, derreteu-se 
dentro de mim".  

João 19.34-"Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma 
lança, e logo saiu sangue e água".  
 

57-NA MORTE DO MESSIAS HAVERIA TREVAS 
Am 8.9 -Sucederá que, naquele dia, diz o SENHOR Deus, 
farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra 
em dia claro".  

Mateus 27.45-Desde a hora sexta até à hora nona, houve 
trevas sobre toda a terra".  
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58-O MESSIAS SERIA SEPULTADO NO TÚMULO DE UM RICO 
Is53.9 -Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas 
com o rico esteve na sua morte, posto que  nunca fez injustiça, 
nem dolo algum se achou em sua boca"  
Sl.16.9- “também a minha carne habitará em segurança” 

Mat 27. 57-60-"Caindo a tarde, veio um homem rico de 
Arimatéia, chamado José, que era também discípulo de 
Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. 
Então, Pilatos mandou que lho fosse entregue. E José, 
tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o 
depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha; e, 
rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se 
retirou".  

59-O MESSIAS RESSUSCITARIA 
Sl.16.10 –“nem permitirás que o teu Santo veja a corrupção 
Mt.16.21 

Mt. 28.6- Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. 
Vinde, vede o lugar onde jazia.At.2.25-28.13.35  
At.2.24 – Rom.1.4 – Ef.1.20 

60-O MESSIAS DERROTARIA SATANÁS 

Gn.3.15-“Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar” 1Jo.3.8-“ o Filho de Deus se manifestou para desfazer as 
obras do diabo” – pecado 

61-O MESSIAS VOLTARIA PARA O CÉU 
Salmos 68:18-Tu subiste ao alto, levando os teus cativos; 
recebeste dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, para 
que o Senhor Deus habitasse entre eles.  

Lc 24:51-53 -E aconteceu que, enquanto os abençoava, 
apartou-se deles; e foi elevado ao céu. E, depois de o 
adorarem, voltaram com grande júbilo a Jerusalém;   

62-O MESSIAS FALARIA POR PARABOLAS 
Salmos 78:2 - Abrirei a minha boca numa parábola; falarei 
enigmas da antiguidade. 

Mateus 13:35 - Para que se cumprisse o que fora dito pelo 
profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca; 
Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


