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Profecias cumpridas

2.
PROFECIAS DE JESUS CRISTO JÁ CUMPRIDAS
1 – PESCA PROFETIZADA
Lucas 5:4 - E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faz te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.

Lucas 5:6 - E, fazendo assim, colheram uma grande
quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. (Ver ponto 16)

2 - A MULHER QUE UNGIU JESUS SERIA RECORDADA
Mateus 26:13- Em verdade vos digo que, onde quer que
este evangelho for pregado em todo o mundo, também se rá
referido o que ela fez, para memória sua.

No dias de hoje, aos lermos a sua história

3-OS DISCIPULOS ENCONTRARIAM O LUGAR DA CEIA
Lucas 22:10 - E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na Lucas 22:12 - Então ele vos mostrará um grande cenáculo
cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de
mobilado; aí fazei preparativos.
água; segui-o até à casa em que ele entrar.

4- RESSURREIÇÃO DE LAZARO
João 11:11-13 - Assim falou; e depois disse -lhes: Lázaro, o
nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono.

João 11:43-44 - E, tendo dito isto, clamou com grande voz:
Lázaro, sai para fora., E o defunto saiu, tendo as mãos e os
pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço.
Disse -lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir.

5-PEDRO NEGARIA A JESUS
João 13:38 - Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por João 18:15-18 - Então a porteira disse a Pedro: Não és tu
mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou.
enquanto não me tiveres negado três vezes.

6 – A MORTE DE PEDRO SERIA IDENTICA Á DE JESUS
João 13:38 - Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por Segundo a história Pedro morreu crucificado, de cabeça para
mim?
baixo.
João 21:18- Na verdade, na verdade te digo que, quando eras
mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde
querias; mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos,
e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras.

7-JESUS INDICA AQUELE QUE O VAI TRAIR
Mateus 26:21 - E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo
que um de vós me há de trair.
Mateus 26:23 - E ele, respondendo, disse: O que põe comigo
a mão no prato, esse me há de trair.

Mateus 26:47-50 - E, estando ele ainda a falar, eis que
chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com
espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e
pelos anciãos do povo. E logo, aproximando-se de Jesus,
disse: Eu te saúdo, Rabi; e beijou-o - Jesus, porém, lhe disse:
Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram
mão de Jesus, e o prenderam.

8-OS DISCIPULOS FUGIRIAM QUANDO JESUS FOSSE PRESO
Mateus 26:31 - Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite Mateus 26:56 - Mas tudo isto aconteceu para que se
vos escandalizareis em mim; porque está escrito: Ferirei o
cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os
pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão.
discípulos, deixando-o, fugiram.

9-JESUS PROFETIZA A FORMA COMO VAI MORRER
João 3:14 - E, como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do homem seja levantado;

Lucas 23:33 - E, quando chegaram ao lugar chamado a
Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e
outro à esquerda. Mt.27.35-50 – Mc15.24-37
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10-JESUS PROFETIZA COMO VAI SER PRESO
Mat 20:18 - Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do
homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos
escribas, e condená-lo-ão à morte. Mat17:22

Mateus 26:57 - E os que prenderam a Jesus o conduziram à
casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos
estavam reunidos

11-JESUS PROFETIZA A VIOLENCIA DA SUA MORTE
Marcos 10:34 - E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão
nele, e o matarão; e, ao terceiro dia, ressuscitará.

Marcos 15:20 - E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a
púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes; e o
levaram para fora a fim de o crucificarem

12-JESUS PROFETIZA A SUA SEPULTURA
Mateus 12:40 - Pois, como Jonas esteve três dias e três
noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do homem
três dias e três noites no seio da terra. Mateus 17:23

Mateus 28 - Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como
havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.

13-JESUS PROFETIZA A SUA RESSURREIÇÃO
Mat 17:23 - E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará.
Mat 17:9 - A ninguém conteis a visão, até que o Filho do
homem seja ressuscitado dentre os mortos.
Mat 16:21 - Desde então começou Jesus a mostrar aos seus
discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas
coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos
escribas, e ser morto, e ressuscitar ao te rceiro dia.

Mateus 28:6 - Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como
havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
Lucas 24:6 - Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos
como vos falou, estando ainda na Galiléia,

14-JESUS PROFETIZA A SUA IDA AO CÉU
Jo 6:62 - Que seria, pois, se vísseis subir o Filho do homem
para onde primeiro estava?
Jo 7:33 - Disse -lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo
estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou.

Lucas 24:50 - E levou-os fora, até Betânia; … E aconteceu
que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu.
Actos 1:10 - E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto
ele subia, …

15-JESUS PROFETIZA A VINDA DO ESPIRITO SANTO
Actos 1:8 - Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que
há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos
confins da terra.

Actos 2:1-4 - E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam
todos concordemente no mesmo lugar; E todos foram cheios
do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia

16-JESUS PROFETIZA UMA GRANDE PESCA
Jo.21.4-6-Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na
praia…Disse -lhes, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que
comer? Responderam-lhe: Não. Disse -lhes ele: Lançai a rede
à direita do barco, e achareis.

João 21. 6. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por
causa da grande quantidade de peixes.
Jo21.11-Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para
terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes;

17-JESUS PROFETIZA A DESOLAÇÃO DE JERUSALÉM
Luc13:34-35 - Jerusalém, Jerusalém, … Quantas vezes quis
eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos
debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos
deixará deserta
Luc21:20 - Mas, quando virdes Jerusalém cercada de
exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação

O general Tito sitiou a Cidade Santa em 70 d. C., impedindo
toda e qualquer entrada ou saída da cidade. Os trânsfugas
eram crucificados à vista dos muros, para mostrar aos
habitantes de Jerusalém qual seria o seu destino.
(ver profecia nº27 do cap.3)

18 – JESUS PROFETIZA A IGREJA
Mat 16:18 - Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre Desde o Pentecostes até aos dias de hoje.
esta pedra edificarei a minha igreja, …
João 10:16) - Ainda tenho outras ovelhas que não são deste
aprisco; também me convém agregar estas, …
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