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Curso à Distância Lição 19: 

Quem é o Messias de Israel? 
 

Desde muito tempo atrás nos dias de Moisés havia sido profetizado que um 
Messias viria para a nação de Israel para redimi-la dos pecados que violaram a 
primeira aliança. 
 
Dt 18:15 Yahweh seu Elohim te suscitará um profeta do meio de ti, 
de teus irmãos, semelhante a mim: a ele ouvirás, 
 
Tem havido muitos falsos messias desde que Israel se tornou uma nação. 
Todos desde Simon Bar Kochba a Sheptai Zevi provaram ser falsos messias. 
Que é o Messias profetizado de Israel, e de que forma você pode ter certeza? 
 
Há mais de 300 profecias messiânicas e somente uma pessoa na história de 
Israel cumpriu todas essas 300. Se você for se basear na lei das probabilidades 
de um homem cumprir toda profecia, isto é estarrecedor! É algo como 100 
zilhões, quatrilhões a 1.  
 
Leiamos diretamente da Taná para ver quem é o verdadeiro Messias de Israel. 
 
Is 42:1 Eis aqui o Meu Servo; a Quem sustenho; o Meu Escolhido, 
em Quem Minha alma se compraz! Pus sobre Ele o Meu Espírito, e 
Ele promulgará o direito para as nações. 
Is 42:2 Ele não clamará, nem gritará, nem farar ouvir a Sua voz 
nas ruas. 
Is 42:3 Não esmagará a cana quebrada, nem apagará um pavio 
queimado; Ele promulgará o direito à verdade. 
Is 42:4 Ele não desanimará nem se quebrará até que ponha na 
terra o direito; e as terras do mar aguardarão a Sua Torá. 
 
Então, a primeira coisa que vemos é que o Messias de Israel irá sustentar a 
Torá, e se qualquer falso messias vier dizendo que a Torá foi invalidada este 
não pode ser o verdadeiro Messias de Israel. 
 
Dt 13:1 Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te 
anunciar um sinal ou prodígio, 
Dt 13:2 e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, e 
disser: Vamos após outros Elohim que não conheceste, e servíamo-
los, 



Dt 13:3 não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador; 
porquanto YAHWEH seu Elohim vos prova, para saber se amais 
YAHWEH seu Elohim de todo o vosso coração, e de toda a vossa 
alma. 
Dt 13:4 Andareis após YAHWEH vosso Elohim, e a Ele temereis. E 
guardareis os Seus mandamentos, ouvireis a Sua voz, a Ele 
servireis e a Ele vos apegareis. 
Dt 13:5 Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia 
contra YAHWEH seu Elohim, que vos tirou da terra do Egito, e vos 
resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que 
vos ordenou YAHWEH seu Elohim, para andardes nele. Assim 
eliminarás o mal do meio de ti. 
 
Se alguém vier declarando que a Torá foi invalidada, mesmo que ele faça 
alguma forma de milagre, ele não pode ser o Messias de Israel. 
 
E o que se pode dizer sobre Yahshua de Nazaré? Aquele quem os cristãos 
chamam de Jesus. Os cristãos O tornaram em um messias grego, mas quem 
realmente foi Yahshua de Nazaré. O que Ele fez e foi Ele realmente o 
verdadeiro Messias de Israel? 
 
A primeira coisa a se perceber é que o conceito cristão da Torá ter sido 
invalidada é totalmente infundado no que se refere às Escrituras e nunca foi 
pregado por Yahshua de Nazaré. Se Yahshua de Nazaré tivesse pregado sobre a 
Torá ter sido invalidada, então Ele não poderia ter sido o Messias de Israel. 
Mas veja o que Yahshua disse sobre a Torá nas Suas próprias palavras. 
 
Mt 5:17 Não penseis que vim revogar a Torá ou os Profetas; não 
vim para revogar, vim para cumprir. 
Mt 5:18 Porque em verdade vos digo: Até que o céu e a terra 
passem nem um yód ou til jamais passará da Torá, até que tudo se 
cumpra. 
Mt 5:19 Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto 
que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o 
pior no reino dos Céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, 
esse será considerado grande nos Reino dos Céus. 
Mt 5:20 Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos 
escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de YAHWEH, 
jamais! 
 
Fica claro que Yahshua jamais disse que a Torá foi eliminada, mas exatamente 
o oposto; que a Torá irá permanecer para sempre. O Jesus cristão que é 
retratado como alguém que invalidou a Torá não é a mesma pessoa que 



Yahshua de Nazaré, que era um judeu, da Casa de Davi, que não veio para 
anular a Torá, e sim para cumpri-la. 
 
Vejamos algumas outras passagens nas Escrituras sobre o Messias de Israel e 
se Yahshua de Nazaré é aquele que cumpre os pré-requisitos do Messias 
prometido de Israel. 
 
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 Seus caminhos são desde os tempos antigos, desde os dias 
da eternidade.  
 
Yahshua de Nazaré nasceu em Belém? 
 
Mt 2:1 E quando Yahshua nasceu em Belém da Judéia, em dias do 
rei Herodes, eis que vieram homens sábios do oriente a Jerusalém. 
 
Comentário: Sim, Yahshua nasceu em Belém. Outro ponto interessante a 
considerar é de que Belém hoje é 100% ocupada por árabes, então, se o 
Messias de Israel ainda não nasceu, como é que ele ainda nascerá em Belém se 
ela está 100% controlada pelos árabes? Além disso, esta passagem nas 
Escrituras claramente declara: “Seus caminhos são desde a eternidade”. Esta é 
a forma de linguagem mais forte possível na língua hebraica para mostrar que 
o Messias é eterno, e não um ser criado, mas existiu para sempre com Yahweh 
o Pai. 
 
O que mais é profetizado sobre a linhagem do Messias de Israel? 
 
Is 11:1 Do tronco de Jessé sairá um Rebento, e das suas raízes um 
Renovo irá gerar frutos. 
Is 11:2 Repousará sobre Ele o Espírito de Yahweh, o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, 
o espírito de conhecimento e de temor de Yahweh. 
 
Era Yahshua judeu da tribo de Davi? 
 
Mt 1:1 Livro da genealogia do Messias Yahshua, o Filho de Davi, o 
filho de Abraão: 
 
Comentário: Sim, Yahshua era da tribo de Davi, vejamos, este é um ponto 
muito interessante porque após a destruição do Templo em 70d.C. todo 
registro da linhagem foi destruído naquela época e apesar dos métodos 
modernos de DNA poderem rastrear as origens judaicas de alguém, elas não 



podem rastrear a linhagem legal de volta ao Rei Davi, já que não há nenhum 
registro existente hoje. Claramente o Messias de Israel teria que ter nascido 
antes da destruição do templo em 70d.C. Além disso, veja a passagem nas 
Escrituras em Malaquias que também mostra que o Messias teria que vir antes 
da destruição do Templo em 70d.C. 
 
Ml 3:1 Eis que envio o Meu mensageiro que preparará o caminho 
diante de Mim. De repente virá ao Seu templo o Mestre, a quem 
vós buscais, o Mensageiro da Aliança, a Quem vós desejais. Eis 
que Ele vem, diz YAHWEH dos Exércitos. 
 
Ademais, e de suma importância é que o Messias de Israel, segundo 1Reis 5:5 
seria um descendente de Davi através de Natã, e não Salomão. 
 
1Rs 5:5 Pelo que intento edificar uma casa ao nome de YAHWEH 
meu Elohim, como falou YAHWEH a Davi, meu pai, dizendo: Teu 
filho, que porei em teu lugar (Natã) no teu trono, esse edificará 
uma casa ao Meu nome. 
 
A parte interessante escondida dentro deste versículo é de que no original em 
hebraico a palavra “porei” vem da palavra “Natã”, e Yahweh está claramente 
mostrando que a linhagem do Messias não viria através de Salomão, mas viria 
pela sua substituição, pelo seu irmão Natã. 
 
A linhagem de Yahshua foi por Natã e não Salomão? 
 
Lc 3:31 filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, este filho de 
Natã, filho de Davi, 
 
Comentário: Sim, a linhagem de Yahshua foi através de Natã, não Salomão. 
A linhagem de Salomão passa pela linhagem amaldiçoada de Jeconias, que foi 
profetizada em Jeremias 22:28-30 como sendo uma que jamais teria um filho 
para assentar-se e prosperar no trono de Israel, fazendo assim que o Messias 
não pudesse vir pela linhagem de Salomão, mas, ao invés disso, de Natã, como 
mencionado no livro de Lucas. 
 
Jr 22:28 Acaso é este Jeconias homem vil, cousa quebrada? Ou 
objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora, 
ele e os seus filhos, e arrojados para terra que não conhecem? 
Jr 22:30 Assim diz Yahweh: Registra este como se não tivera 
filhos; homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos 
seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e para 
reinar em Judá. 



 
Outro mistério sobre o Messias hebreu é que Ele seria nascido de uma virgem. 
 
Is 7:13 Então disse o profeta: Ouvi, agora, ó casa de Davi: Acaso 
não vos basta fatigardes os homens, mas, ainda fatigais também 
ao meu Elohim? 
Is 7:14 Portanto, Yahweh Mesmo vos dará sinal: Eis! A virgem 
conceberá, e dará à luz um filho, e Lhe chamará Emanuel. (Elohim 
é conosco) 
 
Comentário: Os versículos 13 e 14 de Isaias 7 são claramente um acréscimo 
Messiânico que não está se referindo ao Rei Acaz, e sim ao Messias prometido. 
Você irá perceber nos versículos 9, 11, 16 e 17 que o “você” está no singular, 
como se falando diretamente a Acaz, mas nos versículos 13 e 14, que está 
falando à nação, o “você” está no plural. A palavra Almá usada para virgem se 
refere a uma mulher que nunca teve relações com um homem. Ela também 
fala de “a” “virgem”. Quando um artigo definido “a” é usado desta maneira em 
hebraico, ele não está apenas se referindo a uma virgem, mas a uma em 
específico. Além disso, quando a palavra “eis” ou “hineh” é usada em hebraico 
desta forma, ela também indica que a frase seguinte irá ser uma profecia 
futura. 
 
Ao olhar para o contexto de Isaias capítulo 7, fica muito claro que se trata de 
uma profecia para casa de Judá estar indo para o cativeiro, mas uma promessa 
e um sinal são dados para a Casa ou Dinastia de Davi nos versículos 13 e 14 que 
Yahweh haveria de honrar a Sua promessa de aliança com Davi de eles não 
seriam completamente levados ao cativeiro até que o Messias tivesse nascido 
de uma virgem. 
 
Ser nascido de uma virgem seria um sinal tremendo de que era Yahweh quem 
estava fazendo isto. Se isto estivesse falando só sobre uma mulher normal 
concebendo, como isto poderia ser um sinal? 
 
Será que Yahshua nasceu de uma virgem? 
 
Lc 1:26 No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de 
Elohim, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 
Lc 1:27 a uma virgem que havia sido prometida a um certo homem 
da casa de Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se Maria. 
Lc 1:30 Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste 
graça diante de Elohim. 
Lc 1:31 E eis! Conceberás e darás à luz um Filho a quem chamarás 
pelo nome de Yahshua. 



Lc 1:32 Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; e 
Yahweh Adonai Lhe dará o trono de Davi, Seu pai. 
Lc 1:33 Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu 
reinado não terá fim. 
Lc 1:34 Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho 
relação com homem algum? 
Lc 1:35 Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o 
poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso 
também o Ente Santo que há de nascer de ti, será chamado Filho 
de Elohim. 
 
Comentário: Yahshua nasceu de uma virgem como um sinal de quem Ele 
era. As Escrituras também mostram que o Messias não seria somente nascido 
de uma virgem, mas também seria o próprio Filho de Elohim. Emanuel quer 
dizer literalmente “El é conosco” (Is 7:14), e mostra que o Messias, apesar de 
que haveria de nascer na carne, nascido como um bebê de uma virgem, que 
também Suas origens, conforme lemos em Mc 5:2, seriam desde a eternidade. 
 
Pv 30:4 Quem subiu ao Céu e desceu? Quem encerrou o vento 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 do Seu filho? Se é que o sabes. 
 
Sl 2:2 Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram 
contra Yahweh e contra o seu Messias, dizendo: 
Sl 2:3 Rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. 
Sl 2:5 Então, na Sua ira lhes há de falar, e no Seu furor os 
aterrorizará: 
Sl 2:6 Sim, Eu constituí o Meu rei sobre o Meu Santo monte Sião. 
Sl 2:7 Proclamarei o decreto de Yahweh: Ele me disse: Tu és Meu 
Filho, eu hoje Te gerei. 
Sl 2:8 Pede-Me e eu te darei as nações por herança, e as 
extremidades da terra por Tua possessão. 
Sl 2:9 Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um 
vaso de oleiro. 
Sl 2:12 Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no 
caminho; porque dentro em pouco se Lhe inflamará a ira. Bem-
aventurados todos os que Nele se refugiam. 
 
Jo 3:16 Porque Yahweh amou ao mundo de tal maneira que deu o 
Seu Filho unigênito, para que todo o que Nele crê não pereça, mas 
tenha vida eterna. 
 



Comentário: Esta passagem é uma sólida e clara evidência que o Messias 
não haveria de ser Yahweh o Pai nos Céus, mas o Seu Filho que veio à terra 
para pagar a pena dos pecados de Israel cometidos sob a primeira aliança. 
 
At 13:38 Seja-vos, pois notório, homens irmãos, que por Este se vos 
anuncia a remissão dos pecados. 
At 13:39 E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser 
justificados, por Ele é justificado todo aquele que Nele crê. 
 
Comentário: Na aliança original no Monte Sinai, não havia nenhum perdão 
por assassinato ou idolatria ou adultério ou blasfêmia, só a pena de morte. 
Nem mesmo em Iom Kipur estes pecados poderiam ser perdoados. Quando 
Yahshua veio e magnificou a Torá Ele nos mostrou que o pecado começa na 
mente. Que ficar bravo com alguém é na verdade cometer assassinato contra 
aquela pessoa no seu coração, ou ter pensamentos de desejo sobre uma mulher 
é como se você tivesse cometido adultério com ela. Ele veio para nos mostrar 
que, segundo a aliança feita com Moisés no Monte Sinai todos nós estamos sob 
a pena de morte pelos pecados que cometemos. 
 
Segundo este acordo de aliança não havia nenhum perdão por idolatria ou 
adultério ou blasfêmia ou assassinato, só a pena de morte. É por isso que 
Yahshua, o Filho de Yahweh teve que vir e pagar a pena pelos nossos pecados 
que não poderiam ser pagos sob a primeira aliança. Sob a primeira aliança, os 
pecados eram somente cobertos ano a ano para manter uma relação de aliança 
com Yahweh, o Pai, mas eles nunca foram pagos ou removidos. Quando 
Yahshua de Nazaré foi crucificado Ele na verdade pagou a pena e removeu os 
pecados de todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados e aceitam o 
sacrifício que Ele fez por elas.  
 
Sendo assim, se o Messias é o Filho de Yahweh, é então totalmente lógico que 
Ele também seja um ser espiritual eterno e também um Elohim.  
 
Is 9:6 Porque um Menino nos nasceu; um Filho se nos deu; o 
governo está sobre os Seus ombros; e o Seu nome será: 
Maravilhoso, Conselheiro, O Poderoso El, O Pai da Eternidade, O 
Príncipe da Paz. 
Is 9:7 Não há fim ao aumento do Seu governo e da paz sobre o 
trono de Davi e sobre o Seu reino, para o estabelecer e o firmar 
mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo de 
Yahweh dos Exércitos fará isto. 
 
Comentário: Então mais uma vez vemos que o Messias irá nascer de uma 
mulher, já que está escrito que “um menino nos nasceu.” Mas não se trata de 



uma criança comum, já que o seu nome é “Maravilhoso, Conselheiro”. No 
original na língua hebraica, Ele é chamado de “Pele Yoeitz”. Em hebraico a 
palavra “Pele”, traduzida como “maravilhoso”, só pode ser usada para 
descrever um ser divino e nunca é usada para qualificar um ser humano. Ele 
também é chamado de O Poderoso El ou “El Gibor” em hebraico. Novamente, 
esta expressão só pode ser usada para descrever uma divindade e jamais seria 
usada para um ser humano mortal. Então muitos dentro do judaísmo criticam 
os crentes em Yahshua por acreditar que Ele também é Elohim, assim como o 
Pai é Elohim, mas, no entanto, bem aqui na Taná nós vemos claramente que o 
Messias de Israel seria divino e seria Elohim, e não um mero homem mortal. 
 
Isto de forma alguma dá qualquer crédito que seja ao conceito não escritural 
de que o Pai Yahweh nos Céus é Yahshua, Seu Filho. Yahweh é o Pai nos céus e 
é a fonte de toda vida e Ele não é Yahshua, mas Yahshua é o Filho de Yahweh. 
Yahshua nunca alegou ser o Pai nos céus, e sim o Filho do Pai nos Céus. No 
entanto, claramente é possível conferir a partir das Escrituras, que Ele é 
também dotado de uma existência divina e eternal e é também Elohim. 
 
Jo 10:36 então Daquele a quem o Pai santificou e enviou ao 
mundo, dizeis: Tu blasfemas! Porque declarei: Sou Filho de 
Elohim? 
Jo 10:37 Se não faço as obras do Meu Pai, não Me acrediteis. 
 
Também, provando que Yahshua não é o Pai Yahweh, e sim o Filho de Yahweh, 
considere estas escrituras. 
 
Mc 13:32 Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe; 
nem os anjos nos Céus, nem o Filho, senão somente o Pai. 
 
Como isto poderia ser dito se Eles fossem o mesmo ser? 
 
1Co 15:25 Porque convém que Ele (Yahshua) reine até que haja 
posto todos os inimigos debaixo dos seus pés; (Sl 110:1) 
1Co 15:26 o último inimigo a ser destruído é a morte. 
1Co 15:27 Porque "Ele (O Pai) sujeitou a todas as cousas debaixo 
dos Seus pés (dos pés de Yahshua);" mas quando Ele diz que "todas 
as cousas lhe estão sujeitas, certamente exclui Aquele(O Pai) que 
tudo Lhe (Yahshua) subordinou". (Sl 8:6) 
1Co 15:28 Quando, porém, todas as cousas Lhe estiverem sujeitas, 
então o Próprio Filho também se sujeitará Àquele (O Pai) que 
todas as cousas Lhe sujeitou, para que YAHWEH seja tudo em 
todos. 



Esta passagem das Escrituras mostra claramente que eles são dois seres 
separados, cada um sendo constituído do único espírito de Yahweh. Alguns 
tentarão ainda, por ignorância, dizer que Yahshua é simplesmente a 
manifestação humana de Yahweh o Pai; entretanto, as Escrituras mostram de 
forma indiscutível a existência de dois seres separados. Ademais, veja bem, o 
glorificado e ressurreto Filho de Yahweh nos Céus, Yahshua, não é Yahweh o 
Pai, mas está agora assentado ao lado de Yahweh o Pai, à Sua destra nos Céus. 
 
Sl 110:1 [Salmo de Davi.] Disse YAHWEH ao meu Adonai: Assenta-Te à 
Minha direita, até que eu ponha os Teus inimigos de estrado aos Seus pés. 
Hb 8:1 Ora, o essencial das cousas que temos dito, é isto: Nós possuímos tal 
Sumo Sacerdote, que se assentou à destra do trono da Majestade nos 
céus: 
Hb 10:12 Mas Ele, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos 
pecados, “assentou-se” em perpetuidade "à destra" de YAHWEH, 
Hb 10:13 aguardando, daí em diante, “até que os Seus inimigos sejam postos 
por estrado" dos Seus Pés. 
At 7:56 E disse: Eis que eu  vejo os céus abertos e o Filho do homem 
em pé à destra de YAHWEH! 
1Pe 3:22 O qual, depois de ir para o Céu, está à destra de 
YAHWEH; ficando-Lhe subordinados querubins, autoridades e poderes. 
 
Será que as Escrituras também apoiam a existência de dois seres na família 
única de Yahweh na criação? 
 
Gn 1:26 Também disse Elohim: Façamos o homem à Nossa 
imagem, conforme a Nossa semelhança; tenha ele domínio sobre 
os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado sobre toda a 
terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. 
 
Gn 3:22 E Yahweh Elohim disse: Eis que! o homem se tornou como 
um de Nós, conhecedor do bem e do mal; assim, para que não 
estenda a mão, e tome também da Árvore da Vida, e coma, e viva 
eternamente, 
 
Ec 12:1a- Lembra-te dos teus Criadores nos dias da tua mocidade,  
 
Is 48:16 Chegai-vos a Mim, ouvi isto: Não falei em segredo desde o 
princípio; desde o tempo vem acontecendo tenho estado lá. Agora 
Yahweh Adonai, e o Seu Espírito, Me enviou a Mim 
 
Comentário: Observe nesta passagem Messiânica que o Messias está 
declarando que Ele estava com Yahweh na criação e que Ele foi enviado por 



Yahweh, provando novamente que eles são dois seres separados que 
coexistiam, e têm estado eternamente juntos. Abraão foi abordado por Yahweh 
e 2 querubins no livro de Gênesis? 
 
Gn 18:1 E YAHWEH apareceu visualmente para ele nos carvalhais de 
Mamre. E ele estava assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. 
Gn 18:2 Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. 
Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. E ele prostrou-se em 
terra. 
Gn 18:3 E ele disse : YAHWEH, se acho favor em Tua presença, rogo-Te que 
não passes do Teu servo. 
 
Será que Gênesis 19 nos mostra que há dois membros na família de Yahweh? 
 
Gn 19:24 Então fez Yahweh ( Yahshua, o Filho de Yahweh, Aquele 
que apareceu a Abraão no capítulo 18:1) chover enxofre e fogo, da 
parte de Yahweh (O Pai) sobre Sodoma e sobre Gomorra; 
 
Comentário: Já que homem algum jamais viu a Yahweh o Pai a qualquer 
tempo (João 1:18, 1 João 4:12), então sem dúvida alguma, Aquele chamado de 
Yahweh que apareceu a Abraão em Gênesis 18 e fez chover fogo e enxofre da 
parte de Yahweh o Pai nos céus não foi nada mais nada menos do que  
Yahshua Yahweh, o Filho de Yahweh e Messias de Israel. As escrituras 
declaram claramente que Yahshua pré-existiu com Yahweh o Pai e todas as 
coisas que foram criadas foram criadas por Ele e para Ele.  Indubitavelmente, 
a partir da criação, nós vemos dualidade na família de Yahweh. Há Yahweh o 
Pai e Seu Filho Yahshua Yahweh, Yahweh é o nome de família do nosso 
Criador; eles são ambos criadores e todas as coisas foram criadas com a ajuda 
do Filho. Nada foi criado sem Ele. (Para ler a respeito de mais provas, queira, 
por gentileza, referir-se à Lição No. 3 sobre a Família de YHWH) 
 
Jo 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o 
Verbo era Elohim. 
Jo 1:2 Ele estava no princípio com Elohim. 
Jo 1:3 Todas as cousas foram feitas por intermédio Dele, e sem Ele 
nada do que foi feito se fez. 
Jo 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a Sua 
glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de 
verdade. 
 
Cl 1:15 que é a imagem do invisível Elohim, o direito do 
Primogênito de toda a criação. 



Cl 1:16 Pois Nele foram criadas todas as cousas, nos céus e sobre a 
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos imperiais, quer 
domínios, quer ordens angelicais, quer autoridades, tudo foi 
criado por Meio de Sua mão e por Ele. 
Cl 1:17 Ele é antes de todas as cousas. Nele tudo subsiste. 
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do corpo, da Congregação. Ele é o Princípio, 
o Primogênito da ressurreição de entre os mortos, para em todas 
as cousas ter a primazia; 
Cl 1:19 porque aprouve a Elohim que Nele fossem completas todas 
as cousas. 
 
Sem sombra de dúvida, nós provamos a partir da Taná que o Messias de Israel 
não é Yahweh o Pai, e sim Yahshua o Filho, e também Elohim, e divino e Ele 
tem existido eternamente. Até as Escrituras falaram em Miquéias 5:2 sobre o  
Messias ser nascido em Belém, declarando que Seus dias são desde a 
“eternidade”, ou no original em hebraico “H’ Olam”, significando sem começo 
nem fim. 
 
Mq 5:2b Seus caminhos são desde os tempos antigos, desde os dias 
da eternidade. 
 
Vamos ver mais algumas passagens nas Escrituras mostrando que o Messias 
de Israel é Elohim e também um membro da família de Yahweh. 
 
Jr 23:5 Eis que vêm dias, diz YAHWEH, em que levantarei a Davi 
um Renovo justo, e Rei que reinará, e agirá sabiamente, e Ele 
executará juízo e a justiça na terra. 
Jr 23:6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E 
será este o Seu nome, pelo qual ele será chamado, YAHWEH 
TZEDEKENU (JUSTIÇA NOSSA). 
 
Sl 45:2 Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos Teus 
lábios extravasou a graça; por isto Elohim Te abençoou para 
sempre. 
Sl 45:3 Cinge a espada no Teu flanco, Herói; cinge a Tua glória e a 
Tua majestade. 
 
Isto está claramente se referindo ao Messias. Veja os versículos 6-7. 
 
Sl 45:6 O Teu trono, Ó Elohim, é para todo o sempre; cetro de 
equidade é o cetro do Teu reino. 



Sl 45:7 Amas a justiça e odeias a iniquidade; por isso Elohim, o Teu 
Elohim, Te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos Teus 
companheiros. 
 
Observe no versículo 6 que o Messias é chamado de Elohim e no versículo 7 ele 
declara que O Elohim do primeiro Elohim no versículo 6 (O Messias) irá 
abençoá-Lo.  
 
O Messias de Israel não é Yahweh o Pai, mas Seu Filho que também foi o 
Mensageiro de Yahweh. 
 
Ex 3:2 Apareceu-lhe o Mensageiro de Yahweh numa chama de fogo 
do meio duma sarça; Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, 
e a sarça não se consumia! 
 
Ex 23:20 Eis que Eu envio um Mensageiro diante de ti, para que te 
guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. 
Ex 23:21 Guarda-te diante Dele, e ouve a Sua voz, e não te rebeles 
contra Ele, porque não perdoará a vossa transgressão; pois Nele 
está o Meu nome. (Yah-shua, quer dizer salvação de Yahweh) 
 
O Messias de Israel é o próprio Mensageiro de Yahweh da Taná. Ele estava 
com Yahweh desde a eternidade e foi o Seu próprio companheiro em todas as 
coisas. 
 
Zc 13:7 Desperta, ó espada, contra o Meu Pastor e contra o Homem 
que é Meu companheiro, diz Yahweh dos Exércitos. Fere o Pastor e 
as ovelhas ficarão dispersas. E Eu volverei Minha mão para os 
pequeninos. 
 
Também no Grande Sh’má em Dt 6:4, a dualidade de Yahweh fica evidente. 
 
Dt 6:4 Ouve, Ó Israel, Yahweh nosso Elohim, Yahweh é 
unido,(echad). 
 
Comentário: A palavra para unido em hebraico é “echad” e é usada muitas 
vezes como uma palavra que expressa união, assim como em Gn 1: onde está 
escrito que um homem deverá deixar mãe e pai e se unir à sua esposa e os dois 
deverão se tornar unidos (echad). Certamente, nós não acreditamos que os 
maridos e esposas são uma pessoa, mas eles deveriam ser echad, o que 
significa unidos em pensamento, unidos em mente, unidos em propósito. Esta 
é a relação entre Yahweh o Pai e Yahshua o Filho, Seu Mensageiro. 
 



Vejamos também o que foi escrito que o verdadeiro Messias de Israel deveria 
realizar. Se você for consultar na Torá e nos escritos orais dos rabinos e até nos 
Rolos do Mar Morto, você irá descobrir que quem quer que o Messias houvesse 
de ser, Ele teria que abrir os olhos dos cegos, curar os ouvidos dos surdos e 
limpar os leprosos como evidência completa de que Ele era verdadeiramente o 
Messias de fato de Israel. 
 
Is 35:4 Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes! Não temais! 
Eis o vosso Elohim virá com a vingança; com a plena retribuição 
de Elohim, Ele vem e vos salvará. 
Is 35:5 Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os 
ouvidos dos surdos. 
Is 35:6 Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos 
cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 
Is 35:7 E a miragem se transformará em lagos, e a terra sedenta 
em mananciais de águas; onde outrora viviam os chacais, e um 
lugar para a erva com canas e junco. 
Is 35:8 E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará  
Caminho de Santidade. O imundo não passará por ele. Será 
somente para eles, quem quer que por ele caminhe; sim, os loucos 
não se perderão. 
 
Será que Yahshua realizou estes milagres? 
 
Mt 8:2 E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-O 
dizendo: Mestre, Se quiseres, podes purificar-me. 
Mt 8:3 E Yahshua, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero! 
Fica limpo! E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. 
Mt 8:4 Disse-lhe então Yahshua: Olha, não o digas a ninguém, 
mais vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés 
ordenou para servir de testemunho ao povo. (mais uma vez, 
Yahshua apoiou a Torá) 
 
Lc 5:18 E, eis que vieram então uns homens trazendo em um leito 
um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante Dele. 
Lc 5:19 E não achando por onde introduzi-lo por causa da 
multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre as 
telhas, para o meio, diante de Yahshua. 
Lc 5:20 Vendo-lhes a fé, Yahshua disse ao paralítico: Homem, 
estão perdoados os seus pecados. 
Lc 5:21 E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este 
que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Elohim? 



Lc 5:22 Yahshua, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-
lhes: Que arrazoais em vossos corações? 
Lc 5:23 Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, 
ou: Levanta-te e anda? 
Lc 5:24 Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a 
terra autoridade para perdoar pecados – disse ao paralítico: Eu te 
ordeno: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para casa. 
Lc 5:25 Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito 
em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a 
Yahweh. 
 
Jo 9:1 Caminhando Yahshua, viu um homem cego de nascença. 
Jo 9:2 E os Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este 
ou os seus pais, para que nascesse cego? 
Jo 9:3 Yahshua respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi 
para que se manifestassem nele as obras de Elohim. 
Jo 9:4 É necessário que Eu faça as obras Daquele que Me enviou, 
enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 
Jo 9:5 Enquanto Eu estou no mundo, Eu sou a Luz do mundo. 
Jo 9:6 Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, 
aplicou-o aos olhos do cego. 
Jo 9:7 E Ele lhe disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que quer 
dizer Enviado). Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. 
 
ELE NÃO SÓ OPEROU ESTES MILAGRES, mas até ao tempo dava 
ordens e o mesmo o obedecia, além de também ter ressuscitado os mortos. 
 
Lc 8:22 Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Ele num barco 
em companhia dos Seus discípulos. E disse-lhes: Passemos para a 
outra margem do lago. E partiram. 
Lc 8:23 E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma 
tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em 
perigo. 
Lc 8:24 Chegando-se a Ele, despertaram-no dizendo: Mestre! 
Mestre! Nós estamos perecendo! Despertando-se Yahshua, 
repreendeu o vento e a fúria da água; e tudo cessou e veio a 
bonança. 
Lc 8:25 Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de 
temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é Este que até 
aos ventos e às ondas repreende, e Lhe obedecem? 
 



Lc 7:11 Em dia subsequente dirigia-se Yahshua a uma cidade 
chamada Naim. E iam com Ele os Seus discípulos e numerosa 
multidão. 
Lc 7:12 Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o 
enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade 
ia com ela. 
Lc 7:13 Vendo-a, Yahshua se compadeceu dela e lhe disse: Não 
chores! 
Lc 7:14 Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o 
conduziam, disse: Jovem, eu te mando: Levanta-te! 
Lc 7:15 Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Ele o 
restituiu a sua mãe. 
Lc 7:16 Todos ficaram possuídos de temor, e glorificaram a  
Elohim, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e: Elohim 
visitou o Seu povo. 
 
E Ele também deu ordens a espíritos imundos, e eles tiveram que obedecê-Lo. 
 
Lc 8:27 E, quando desceu para a terra, saiu-Lhe ao encontro, 
vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava 
possesso de demônios. (E não andava vestido, nem habitava em 
qualquer casa, mas nos sepulcros). 
Lc 8:28 E, quando viu Yahshua, prostrou-se diante Dele, 
exclamando, e dizendo com grande voz: Que tenho eu Contigo, 
Yahshua, Filho do Elohim Altíssimo? Peço-Te que não me 
atormentes. 
Lc 8:29 Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse 
daquele homem; pois já havia muito tempo que o arrebatava. E 
guardavam-no preso, com grilhões e cadeias; mas, quebrando as 
prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. 
Lc 8:30 E perguntou-Lhe Yahshua, dizendo: Qual é o teu nome? E 
Ele disse: Legião; porque tinham entrado nele muitos demônios. 
Lc 8:31 E rogavam-Lhe que os não mandasse para o abismo. 
Lc 8:32 E andava ali pastando uma vara de muitos porcos no 
monte. E rogaram-Lhe que lhes concedesse entrar neles; e 
concedeu-lho. 
Lc 8:33 E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos 
porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e 
afogou-se. 
Lc 8:34 E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, 
fugiram, e foram anuncia-Lo na cidade e nos campos. 
 



Comentário: Vejamos, alguns irão cegamente perguntar: “Com é que 
sabemos que estas histórias são verídicas”? Mas é preciso que você se lembre 
que estas histórias foram escritas por quatro testemunhas oculares separadas 
que viviam eu quatro regiões separadas ao longo do primeiro século d.C. Isto 
aconteceu em uma época quando não haviam telefones, ou email para 
comprovar as histórias entre si, e, mesmo assim, todos os quatro destes 
autores do Novo Testamento contam a mesma história e também muitas 
milhares de testemunhas também viram estas coisas. Se elas fossem falsas 
faria sentido que muitas outras pessoas vivendo naquela época teriam escrito 
outros documentos tentando desacreditar os discípulos de Yahshua. Até os 
escritos talmúdicos provam a veracidade destas histórias e os rabinos admitem 
no Talmud que Yahshua realizou estes milagres, afirmando até no próprio 
Talmud que Yahshua curou as pessoas usando o nome sagrado de Yahweh. 
 
Só Yahshua de Nazaré cumpriu cada e toda profecia que declara o que o 
Messias faria, de onde Ele viria e a principal razão para a Sua vinda: pagar a 
pena pelos pecados que foram cometidos sob a primeira aliança. 
 
Sl 14:1 Disse o néscio no seu coração: Não há Elohim! Têm-se 
corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há 
ninguém que faça o bem. 
Sl 14:2 Yahweh olhou desde os Céus para os filhos dos homens, 
para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a 
Elohim: 
Sl 14:3 desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos: não 
há quem faça o bem, não há sequer um! 
 
Rm 3:23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de  
Elohim, 
Rm 3:24 sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela  
redenção no Messias Yahshua, 
Rm 3:25 ao qual Elohim propôs para propiciação pela fé no Seu 
sangue, para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos pecados 
dantes cometidos, sob a paciência de Elohim 
 
At 13:38 Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por Este se 
vos anuncia a remissão dos pecados. 
At 13:39 E de tudo que, pela Lei de Moisés, não pudestes ser 
justificados, por Ele é justificado. 
 
Comentário: Esta é a razão da necessidade da vinda do Messias de Israel e 
Yahshua de Nazaré, nascido em Belém, um judeu da Casa de Davi, que 



guardava perfeitamente a Torá, dando-nos um exemplo a seguir e morrendo 
para pagar a pena por tais pecados.  
 
A próxima pergunta que provavelmente surgirá na sua mente é se Yahshua foi 
o Messias prometido, então porque a nação de Judá não O aceitou em 27 d.C. 
quando Ele caminhava sobre a terra? A resposta é muito simples, é porque 
fora profetizado que a nação de Israel O rejeitaria para que Ele pudesse ser 
feito em oferta pela expiação da culpa dos seus pecados. 
 
Is 53:1 Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o 
braço de Yahweh? 
Is 53:2 Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma 
terra seca. Não tinha beleza nem formosura que nos fizesse olhar para Ele; 
não havia boa aparência Nele, para que O desejássemos. 
Is 53:3 Ele era desprezado e abandonado pelos homens, um Homem 
de dores, e experimentado nas doenças. E, como Um de quem os homens 
escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos Dele caso algum. 
Is 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 
Elohim, e oprimido.  
 
Comentário: Claramente, foi profetizado que o Messias tinha que ser 
rejeitado pela nação, ou então por que haveria Ele de ter sido crucificado pelos 
seus pecados? Também foi profetizado aqui que o Messias haveria de sofrer 
nas mãos da liderança da nação e ser uma oferta pela expiação de culpa pelos 
pecados que eles cometeram conforme citado acima e não poderiam ter sido 
pagos nos termos da primeira aliança. 
 
Is 53:5 Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões; Ele 
foi moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz 
a paz estava sobre Ele; e pelas Suas pisaduras fomos sarados. 
Is 53:6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo seu caminho; mas Yahweh fez cair sobre Ele a iniquidade de 
todos nós. 
Is 53:8 Da prisão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da Sua 
geração? Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela 
transgressão do Meu povo ele foi atingido. 
Is 53:10 Todavia, a Yahweh agradou moê-Lo, fazendo-O enfermar; 
quando a Sua alma se puser por oferta pela expiação da culpa, 
verá a Sua posteridade, prolongará os Seus dias e a vontade de Yahweh 
prosperará na Sua mão. 



Is 53:11 Ele verá o fruto do Seu trabalho da Sua alma; Ele ficará plenamente 
satisfeito. Com o Seu conhecimento o Justo, o Meu Servo, justificará 
a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre Si. 
Isa 53:12 Por isso Lhe darei a parte com os grandes, e com os poderosos 
repartirá Ele o despojo; porquanto derramou a Sua alma na morte, e 
foi contado com os transgressores; e Ele levou sobre Si os pecados 
de muitos, e intercedeu pelos transgressores. 
 
Comentário: Claramente a partir destas Escrituras nós vemos que não 
somente foi profetizado que o Messias de Israel seria uma oferta pela expiação 
da culpa pelos pecados do povo sob a primeira aliança, mas que Ele também 
teria que pagar a pena de morte pelos seus pecados no lugar dos pecadores 
que aceitam o Seu sangue sacrificado. Fica bastante claro na Torá que não há 
perdão dos pecados sem que sangue seja vertido. 
 
Lv 17:11 Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vo-lo 
tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; 
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. 
 
Os pecados não podem só ser perdoados, já que isto não seria justo, mas a 
pena por eles deve ser paga e Yahshua de Nazaré pagou esta pena 
vertendo Seu sangue por todos que virão a aceitar o Seu sacrifício e se 
arrepender dos seus pecados e voltar-se para Yahweh e a Sua Torá. Você nunca 
verá nas Escrituras o perdão do pecado sem que o arrependimento venha 
antes, pois isto seria escarnecer o espírito de graça do nosso Pai Celestial. 
 
Hb 10:26 Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos 
recebido o conhecimento pleno da verdade, já não resta mais 
sacrifício pelos pecados, 
Hb 10:27 mas uma certa expectação horrível de juízo, e "ardor de 
fogo, que há de devorar os adversários." 
Hb 10:28 Quebrando alguém a Lei de Moisés, morre sem 
misericórdia, "só pela palavra de duas ou três testemunhas,"  Dt. 
17:6  
Hb 10:29 de quanto maior castigo cuidais vós será julgado 
merecedor aquele que pisar o Filho de Yahweh, e tiver por comum 
o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao 
Espírito da Graça? 
Hb 10:30 Porque bem conhecemos Aquele que disse: “Minha é a 
vingança, Eu darei a recompensa”, diz Yahweh. E outra vez: 
“Yahweh julgará o Seu povo”. 
Hb 10:31 Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. 
 



Comentário: A Torá afirma em Dt 19:21, “olho por olho, dente por dente, e 
vida por vida”. A vida de um animal não é igual à vida de um ser humano 
então o sistema sacrificial levítico nunca perdoou o pecado (Hb 10:1-4) mas 
simplesmente lembrava o povo da sua necessidade de redenção que só o 
Messias poderia trazer literalmente dando a Sua vida como resgate pelas suas 
vidas se eles reconhecessem seus pecados, se arrependessem e aceitassem o 
sacrifício de Yahshua. 
 
Também e de suma importância, segundo a Torá, é a vida pela vida. Ez 14:14 
afirma que se Noé, Daniel, e Jó ficassem diante de Mim eles só poderiam 
salvar a si mesmos, e não a outros. Só se o Messias fosse um ser eterno, que 
tivesse criado cada e todo ser humano como nós já o provamos, Sua vida 
valeria mais do que todas as vidas de todas as pessoas juntas que Ele já criou. 
 
Qualquer um que alega que o sacrifício do Messias está lhe dando permissão 
de continuar a quebrar a Torá e viver em pecado não é um crente verdadeiro 
em Yahshua de Nazaré. Yahshua veio para salvar-nos dos nossos pecados, e 
não em nossos pecados e depois de se aceitar Seu sangue vertido pelo perdão 
daqueles pecados ele/ela precisa caminhar em novidade de vida e tentar o seu 
melhor para sustentar o espírito da Torá e ser um sacrifício vivo da forma que 
Yahshua o foi. 
 
Rm 8:1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 
estão no Messias Yahshua, que não andam segundo a carne, mas 
segundo o Espírito. 
Rm 8:2 Porque a Lei do Espírito de vida, no Messias Yahshua, me 
livrou da lei do pecado e da morte. 
Rm 8:3 Porquanto a Torá, visto como estava impotente pela carne, 
Elohim, enviando o Seu próprio Filho em semelhança da carne do 
pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, 
Rm 8:4 Para que a justiça da lei da Torá se cumprisse em nós, que 
não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
 
A Torá é perfeita, mas nós não somos, e onde está a fraqueza da Torá, é que ela 
pode lhe ensinar o certo do errado, mas não pode mudar o seu coração para 
desejar fazer o certo e não o errado. Nossa natureza humana de Adão e Eva é 
na verdade ódio para com Yahweh e Sua Torá e só pela transmissão do Seu 
espírito que ela pode ser mudada de ódio para com Yahweh e Sua Torá para 
amor por Ele e pela Sua palavra. 
 
Rm 8:7 porquanto a inclinação da carne é ódio contra Elohim; 
pois não é sujeita à Torá de Elohim, nem o pode ser. 



Rm 8:8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a 
Elohim. 
 
Mas, uma vez que você se arrependa dos seus pecados e aceite o sangue de 
Yahshua de Nazaré como substituição pela pena dos pecados que você 
cometeu, e for batizado para dentro do Seu nome, você receberá o dom do 
Espírito Santo que irá mudar a sua mente e o seu coração de ser contra a Torá 
de Yahweh para amar a Torá de Yahweh. Estando sob o dom gratuito de 
Yahweh (que é o sangue vertido do Seu Filho) não fará com que a Torá seja 
eliminada, mas, na verdade, a firmará para os verdadeiros crentes. (Consulte a 
lição um, “Entrando na Nova Aliança”). 
 
Rm 3:31 Anulamos, pois, a Torá pela fé? De maneira nenhuma! 
Antes estabelecemos a Torá. 
 
Vamos conferir mais alguns fatos históricos em Isaias 53 que mais uma vez 
mostram quem foi a única pessoa na história de Israel a cumprir esta 
Escritura. 
 
Profecia na Taná – 
Is 53:7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a Sua boca; como 
um cordeiro Ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda 
perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. 
 
Cumprimento no Novo Testamento – 
Mt 26:62 E, levantando-se o sumo sacerdote disse-Lhe: Não respondes coisa 
alguma ao que estas testemunhas depõem contra Ti? 
Mt 26:63 Yahshua, porém, guardava silêncio. 
 
Profecia na Taná – 
Is 53:9 E puseram a Sua sepultura com os ímpios, e com o rico na 
Sua morte; ainda que nunca cometeu violência, nem houve engano na Sua 
boca. 
 
Cumprimento no Novo Testamento – 
Mt 27:38 E foram crucificados com Ele dois salteadores, um à 
direita, e outro à esquerda. 
Mt 27:57 E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, 
por nome José, que também era discípulo de Yahshua: 
Mt 27:58 Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Yahshua. Então 
Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. 
Mt 27:59 E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo 
lençol, 



Mt 27:60 E pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, 
rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. 
 
Vejamos algumas outras Escrituras sobre o Messias de Israel. 
 
Profecia na Taná - 
Sl 22:18 Repartem entre si as Minhas vestes, e lançam sortes sobre 
a Minha roupa. 
 
Cumprimento no Novo Testamento – 
Mt 27:35 E havendo-O crucificado, repartiram as Suas vestes, 
lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: 
“Repartiram entre si as Minhas vestes, e sobre a Minha túnica 
lançaram sortes." 
 
Profecia na Taná- 
Sl 69:21 Deram-Me fel por mantimento, e na Minha sede me deram 
a beber vinagre. 
 
Cumprimento no Novo Testamento – 
Mt 27:48 E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e 
embebeu-a em “vinagre”, e, pondo-a numa cana, “dava-Lhe de 
beber.” 
 
Profecia na Taná- 
Zc 11:12 E Eu lhes disse: Se parecei bem aos vossos olhos, dai-me o 
Meu preço e, se não, deixai-o ir. E pesaram o Meu preço, trinta 
moedas de prata. 
Zc 11:13 E Yahweh, pois, disse-Me: Arroja isso ao oleiro, esse 
magnífico preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta 
moedas de prata, e as arrojei ao oleiro, na casa de Yahweh. 
 
Cumprimento no Novo Testamento - 
Mt 27:3 Então Judas, o que O traíra, vendo que fora condenado, 
trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos príncipes dos 
sacerdotes e aos anciãos, 
Mt 27:4 Dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, 
disseram: Que nos importa? Isso é contigo. 
Mt 27:5 E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-
se e foi-se enforcar. 
Mt 27:6 E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de 
prata, disseram: Não é lícito colocá-las no  cofre das ofertas, 
porque são preço de sangue. 



Mt 27:7 E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o 
campo de um oleiro, para sepultura dos estrangeiros. 
Mt 27:8 Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, 
Campo de Sangue. 
Mt 27:9 Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: 
Tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi avaliado, 
que certos filhos de Israel avaliaram,  
Mt 27:10 e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que Adonai 
me orientou.  
 
Comentário: Se você for honesto consigo mesmo, seria absolutamente 
impossível para um homem cumprir todas estas profecias e não ser o Messias 
de Israel. Como que Yahshua poderia forçar aos soldados a lançarem sortes 
para ganhar as Suas vestes, ou fazer com que um homem rico o sepultasse 
após a Sua crucificação? 
 
Até o tempo exato da Sua chegada foi profetizado no livro de Daniel. 
 
Dn 9:24 Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e 
sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar 
fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça 
eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 
Dn 9:25 Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar 
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. 
Dn 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, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma 
inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as 
assolações. 
 
Comentário: Esta profecia escrita pelo Profeta Daniel disse que haveria 70 
semanas de anos até que Jerusalém fosse novamente a cidade da paz sobre 
qual a profecia fala, então, no versículo 26 ele declara quando o decreto saiu 
para restaurar e reconstruir Jerusalém e as suas paredes, que 69 semanas ou 
483 anos haveriam de passar até que o messias surgisse.  
 
Este decreto foi dado por Artaxerxes no ano de 457a.C. Se você for contar os 
483 anos desde aquele ano, você irá chegar a quando o Messias de Israel 
surgiria no ano de 27d.C. (Lembre-se de que não há nenhum ano zero).O ano 
exato em que Yahshua iniciou o Seu ministério. Então, você poderá perguntar 
se Yahshua não foi o Messias de Israel, então quem foi o messias de Israel que 



surgiu em 27d.C. Lembre-se que em Malaquias e outras passagens nas 
Escrituras Ele tinha que aparecer antes da destruição do templo em 70d.C. 
Veja o versículo 26; ele também declara que o povo de um príncipe romano 
que haveria de vir destruiria o santuário (Templo). Então eis aqui outra prova 
que o Messias teria que vir antes da destruição do Templo.  
 
O versículo 26 também declara que Ele “será cortado” (assassinado), mas não 
para Si Mesmo, e sim pelos pecados do povo como também declarou Isaías. 
Somente Yahshua de Nazaré cumpriu todas estas profecias das Escrituras 
exatamente segundo elas foram escritas.  
 
As 2 últimas profecias foram as maiores. A primeira está mostrando que o 
Messias que teve que morrer pelos pecados de Israel não seria deixado no 
túmulo, mas seria ressuscitado por Yahweh o Pai no Céu. Mais uma vez isto 
denota a existência de dois seres separado, pois se Yahshua tivesse sido o Pai 
Yahweh no céu, então quem O teria ressuscitado dos mortos? 
 
Profecia na Taná – 
Sl 16:10 Pois Tu não deixarás a Minha alma no Sheol; nem 
permitirás que o Teu Santo veja corrupção. 
 
Cumprimento no Novo Testamento – 
Mt 28:5 Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais 
medo; pois Eu sei que buscais a Yahshua, que foi crucificado. 
Mt 28:6 Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como Ele havia 
dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. 
Mt 28:7 Ide, pois, imediatamente, e dizei aos Seus discípulos que já 
ressuscitou dentre os mortos. E eis que Ele vai adiante de vós para 
a Galileia; ali O vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito. 
 
O Messias de Israel não só conquistou o pecado, mas Ele também conquistou a 
morte, e está sentado à direita do Pai nos Céus. 
 
Sl 110:1 Disse Yahweh ao meu Adonai: Assenta-te à minha mão 
direita, até que ponha os Teus inimigos por escabelo dos Teus pés. 
 
Hb 10:12 Mas Este, havendo oferecido para sempre um único 
sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Yahweh; 
Hb 10:13 Daqui em diante esperando até que Seus inimigos sejam 
postos por escabelo dos Seus pés. 
 
E a última profecia é a maior, porque ela fala sobre o retorno do Messias de 
Israel e da aceitação da nação judia na Sua volta. 



 
Zc 12:10 Mas 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 pranteá-Lo-ão sobre Ele, como 
quem pranteia pelo filho unigênito; e chorarão amargamente por 
Ele, como se chora amargamente pelo primogênito. 
Zc 12:12 E a terra pranteará, cada família à parte: a família da 
casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte; e a família da casa 
de Natã à parte, e suas mulheres à parte;(note que está escrito 
mediante o retorno do Messias a supremacia é de Natã, e NÃO de 
Salomão) 
 
Comentário: Há só uma pessoa na história de Israel que tem cumprido todas 
essas profecias; Yahshua de Nazaré. Só Ele nasceu de uma virgem, ressuscitou 
dos mortos, curou os cegos, os mudos e os leprosos, e foi crucificado pelos 
pecados cometidos sob a primeira aliança e foi ressuscitado no 3º. dia, 
segundo às Escrituras, por Yahweh o Pai nos céus, e virá novamente, em breve, 
para cumprir o restante das Escrituras sobre o Seu reinado no trono do Seu pai 
Davi para sempre. 
 
1Cr 17:10b também te faço saber que Yahweh te edificará uma 
casa; 
1Cr 17:11 e há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, 
para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, 
um dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. 
1Cr 17:12 Este Me edificará casa, e Eu confirmarei o seu trono para 
sempre; 
1Cr 17:13 Eu lhe serei por Pai, e ele Me será por filho; e a Minha 
misericórdia não retirarei dele, como a tirei daquele, que foi antes 
de ti; 
1Cr 17:14 e o confirmarei na Minha casa e no Meu reino para 
sempre; e o seu trono será firme para sempre. 
 
Quando Yahshua veio a primeira vez, a primeira passagem das Escrituras que 
Ele leu na sinagoga em Nazaré foi Isaías 61 versículo um e a primeira parte de 
Isaías 61:2. 
 
Lc 4:16 E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de 
Shabat, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para 
ler. 
Lc 4:17 E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e quando abriu o 
livro, achou o lugar em que estava escrito: 



Lc 4:18 O Espírito de Yahweh é sobre mim, pois que me ungiu para 
evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de 
coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista 
aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos,  
Lc 4:19 A anunciar o ano aceitável de Yahweh.(O ano do Jubileu) 
 
Esta foi a Sua missão na primeira vez que Ele veio à terra, a de pregar a 
liberdade para aqueles que têm estado cativos desde os dias de Adão estando 
presos ao pecado e à sua natureza humana. Esta ainda é a mensagem para os 
dias de hoje. No entanto, a segunda parte de Isaías 61:2 e os versículos 3 & 4 
mostram claramente uma segunda vinda para Yahshua que estará voltando em 
breve para destruir todos os pecadores e os ímpios e colocá-los para fora do 
Seu Reino antes Dele governar toda a terra a partir de Jerusalém durante o 7º. 
milênio da humanidade. Esta é a segunda parte de Isaías 61:2-4 e o propósito 
da Sua segunda vinda. 
 
Is 61:2 a apregoar o ano aceitável de Yahweh, e o dia da vingança 
do nosso Elohim; a consolar todos os tristes; 
Is 61:3 a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em 
vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em 
vez de espírito de enfermidade, a fim de que se chamem árvores da 
justiça, plantações de Yahweh, para que Ele se aformoseie. 
Is 61:4 E edificarão os lugares antigamente assolados; eles 
restaurarão os anteriormente destruídos; e renovarão as cidades 
assoladas, ruínas de geração em geração. 
 
Ap 19:11 E vi o Céu aberto. E eis um cavalo branco! E O que estava 
assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja 
com justiça. 
Ap 19:12 E os Seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a Sua 
cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que 
ninguém sabia senão Ele mesmo; 
Ap 19:13 e estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o 
nome pelo qual se chama é a Palavra de Elohim. 
Ap 19:14 E seguiam-no os exércitos no Céu em cavalos brancos, e 
vestidos de linho fino, branco e puro. 
Ap 19:15 E da Sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela 
as nações. E Ele as pastoreará com vara de ferro. E Ele mesmo é o 
que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Elohim Todo-
Poderoso. 
Ap 19:16 E na Sua veste e na Sua coxa tem escrito este nome: REI 
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.  
 



Conclusão: Yahshua, o Messias de Israel está voltando antes do Jubileu para 
estabelecer Seu Reino a partir de Jerusalém, mas esta vez Ele não está vindo 
como o Cordeiro de Yahweh para pagar a pena pelo pecado, Ele já fez isto. Ele 
já fez isto. Ele está vindo como Leão de Judá para queimar toda a injustiça e 
vir para os Seus eleitos que irão reinar com Ele para sempre (Hb 9:27). Muitas 
Escrituras, assim como Isaías 53 mostram a primeira vinda do Messias para 
pagar a pena pelo pecado, mas outras Escrituras, assim como Zc o 14º. 
Capítulo, mostram claramente o Messias voltando uma segunda vez para lutar 
contra os inimigos de Israel e estabelecer o Reino de Yahweh. 
 
Não há nenhuma dúvida que as Escrituras estão falando do Messias vindo 
duas vezes conforme Isaías 9:6, elas falam de uma criança nascendo, conforme 
Isaías 7:13-14, enquanto que Zacarias 14, Isaías 63:1-10 e Ap 19:11-16 mostram 
claramente o Messias vindo dos céus para lutar contra os inimigos de Yahweh. 
 
Até nos escritos mais antigos de Israel foi profetizado a respeito de 2 Messias 
vindo. O Messias Ben Yoséf, o servo sofredor e o Messias Ben Davi, o rei 
regente. E os escritos dos rabinos declaram que o Messias ben Yoséf deveria 
morrer pelos pecados do povo e depois disso, o Messias Ben David viria e o 
ressuscitaria. Eles simplesmente não sabiam que era o mesmo Messias vindo 
duas vezes e que Yahweh o Pai seria Quem estaria realizando a Sua 
ressurreição (Sl 16:10-11). 
 
O Messias de Israel era judeu da Casa de Davi; Ele não era grego e não tinha 
um nome grego. Ele vivia como um judeu, comia como um judeu e tinha todos 
os costumes da sua ancestralidade israelita. Foi centenas de anos após isso que 
os historiadores pagãos gregos O transformaram em um personagem grego 
com um nome grego e atributos gregos, mas o verdadeiro Messias de Israel 
veio morrer pela Sua nação de Israel e os pecados cometidos sob a primeira 
aliança. Ele observava a Torá perfeitamente, honrava o dia de Shabat todo 
sétimo dia, ia para Jerusalém todos os dias festivos e chamava pelo Seu Pai 
celestial pelo Seu único e verdadeiro nome, Yahweh. 
 
Ele também curou os doentes, limpou os leprosos, os aleijados e os cegos e até 
ressuscitou os mortos. Ele sofreu pelos pecados capitais que foram cometidos 
sob a primeira aliança, e morreu e foi ressurreto por Yahweh o Pai e está 
sentado à Sua direita no céu hoje, e estará voltando em breve para estabelecer 
o Reino de Yahweh para reinar nesta terra. 
 
Hb 8:8 Porque, repreendendo-os, Lhes disse: "Eis que virão dias, 
diz Yahweh, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá 
estabelecerei uma nova aliança, 



Hb 8:9 Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que 
os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; como não 
permaneceram naquela Minha aliança, Eu para eles não atentei, 
diz Yahweh;  
Hb 8:10 Porque está é a aliança que depois daqueles dias farei com 
a casa de Israel, diz Yahweh, porei as Minhas leis na sua mente, e 
nos seus corações as escreverei, e eu lhes serei por Elohim, e eles 
Me serão por povo." 
Hb 8:11 "E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao 
seu irmão, dizendo: Conhece a Yahweh, porque todos Me 
conhecerão, desde o menor deles até ao maior. 
Hb 8:12 Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e 
de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais." 
 
Gl 3:27 Porque todos quantos fostes batizados no Messias, já vos 
revestistes do Messias. 
Gl 3:28 Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não 
há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Yahshua 
Messias. 
Gl 3:29 E, se sois do Messias, então sois descendência de Abraão, e 
herdeiros conforme a promessa. 
 

Pontos a Recordar: 
 

1) Yahshua é a única pessoa que jamais viveu que cumpriu todas 
as exigências messiânicas segundo as Escrituras. 
2) Yahshua não é Yahweh o Pai, mas é o Filho de Yahweh. 
3) Yahshua pré-existiu eternamente com Yahweh o Pai e foi 
cocriador de todas as coisas. 
4) Yahshua morreu para pagar a pena por todos os pecados para 
aqueles que irão se arrepender e em fé aceitar Seu sacrifício pela 
pena dos seus pecados. 
5) Como Messias de Israel, Yahshua está voltando novamente 
para reinar como Rei da Paz no reino do Milênio. 
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