seu Cumprimento

Profecia: Até o meu próprio amigo
íntimo, em quem eu confiava, que
comia do meu pão, levantou contra
mim o seu calcanhar. (Salmo 41:9
NVI)
Cumprimento: Chegada a tarde,
Jesus foi com os doze. Quando
estavam reclinados à mesa, a
comer, disse Jesus: Em verdade
vos digo que um de vós, que come
comigo, há de trair-me.
Eles começaram a entristecer-se,
e a dizer-lhe, um após o outro, “Por
acaso sou eu?” Respondeu-lhes: É um
dos doze, o que mete comigo a mão
no prato. (Marcos 14:17–20 ECA)
Falava Ele ainda quando veio
Judas, um dos doze. Com ele estava
uma grande multidão com espadas
e cacetes, enviada pelos principais
sacerdotes, escribas e anciãos.

Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha,
dizendo: Aquele a quem eu beijar, é esse,
prendei-o, e levai-o com segurança. Logo
que chegou, aproximou-se dele e disse:
Rabi. E o beijou. (Marcos 14:43–45 ECA)

2a Parte

P rofecias Messiânicas e

Judas era um dos doze discípulos
de Jesus, a quem Jesus se referiu
como um dos Seus “amigos” (veja
João 15:15), e que veio a trai-lO
por trinta moedas de prata.

Profecia: Repartem entre si
as minhas vestes, e lançam
sortes sobre a minha túnica.
(Salmo 22:18 ECA)
Cumprimento: E o crucificaram. Repartindo entre si as
vestes dele, lançaram sortes,
para ver o que cada um
levaria. (Marcos 15:24 ECA)

Davi nunca imaginou, pelo
que sabemos ou devemos
crer, que seus inimigos
tivessem arrancado suas
roupas e dividido as peças
entre si. Essa descrição,
portanto, se aplicaria
apenas a outra pessoa. E
cumpriu-se plenamente
no Salvador. Sendo assim,
esse versículo nos dá
prova total de que o Salmo
se refere a Jesus. Ao
mesmo tempo, devemos

observar que, devido às
circunstâncias, jamais um
impostor poderia ter correlacionado os eventos à
predição feita por David.
Os eventos mencionados fugiam ao controle
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Profecia: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca; como
cordeiro foi levado ao matadouro, e
como a ovelha muda perante os seus
tosquiadores, ele não abriu a sua boca.
(Isaías 53:7 ECA)

Cumprimento: E, levantando-se o
sumo scaerdote, perguntou a Jesus:
Nada respondes ao que estes depõe
contra ti? Jesus porém guardou silêncio. (Mateus 26:62–63 ECA)

Esta profecia e o seu cumprimento
aconteceram quando Jesus foi
levado diante de Caifás, o sumo
sacerdote, depois de ser traído por
Judas.

Profecia: O ajuntamento de
malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés.
(Salmo 22:16b ECA)
Cumprimento: Então disse a
Tomé: Põe aqui o teu dedo; vê
as minhas mãos. Chega a tua
mão, e põe-no meu lado. Não
sejas incrédulo, mas crente.
(João 20:27 ECA)

No versículo acima o rei
Davi não se referia a si
mesmo. Pelo que sabemos,
suas mãos e pés nunca
foram trespassados dessa
forma. Essa profecia no livro
dos Salmos dá-nos um vislumbre da maneira como
Jesus morreria. Era comum
trespassar mãos e pés na
crucificação. Mas não era
algo que se usava na época
de David, fato que torna
essa profecia ainda mais
notável.

Profecia: Deram-lhe sepultura
com os ímpios, e com o rico na
sua morte, embora nunca tivesse
cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. (Isaías
53:9 ECA)
Cumprimento: Chegada à
tarde, veio um homem rico de
Arimateia, chamado José, que
também era discípulo de Jesus.
Este foi ter com Pilatos e lhe
pediu o corpo de Jesus. Então
Pilatos mandou que lhe fosse
entregue. E José, tomando o
corpo, envolveu-o num pano
limpo de linho, e o depositou
no seu sepulcro novo, que havia
aberto na rocha. Rolou uma
grande pedra para a entrada do
sepulcro, e se retirou. (Mateus
27:57–60 ECA)

Jesus foi crucificado ao lado de dois
ladrões, cumprindo a primeira parte da
profecia de Isaías referente a Jesus ser
sepultado com o ímpio.

Profecia: Não deixarás a minha
alma no inferno, nem permitirás que o teu Santo veja
corrupção. (Salmo 16:10 ECA)
Cumprimento: “Irmãos, seja-me
lícito dizer-vos livremente que
o patriarca Davi morreu e foi
sepultado, e entre nós está até
hoje a sua sepultura. Mas ele
era profeta, e sabia que Deus lhe
havia prometido com juramento
que do fruto de seus lombos,
segundo a carne, levantaria o
Cristo para o assentar sobre o seu

trono. Nesta previsão disse da
ressurreição de Cristo que a sua
alma não foi deixada na morte,
nem a sua carne viu a corrupção.
Deus ressuscitou a este Jesus,
do que todos nós somos testemunhas.” (Atos 2:29–32 ECA)
Neste cenário vemos Pedro
falando às multidões adepois
a ascensão de Jesus aos céus.
Ele cita o Salmo 16:10 (veja
Atos 2:27) e explica como essa
profecia se cumpriu em Jesus.

Jesus cumpriu muitas outras profecias! Seguem-se algumas
que pode consultar:
• Como Jesus foi recebido: Isaias 53:3, João 1:11
• Viagem de Jesus ao Egito: Oseias 11:1, Mateus 2:14–
15
• Jesus é traído por trinta moedas de prata: Zacarias
11:12, Mateus 26:14–15
• Jesus foi crucificado com: Isaias 53:12, Mateus 27:38
• Nenhum osso de Jesus foi quebrado: Salmo 34:20,
João 19:33
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