
A Árvore de Jessé













2	Timóteo	3.15

“Desde	a	infância	lhe	foram	ensinadas	
as	Sagradas	Escrituras,	que	lhe	deram	
sabedoria	para	receber	a	salvação	que	

vem	pela	fé	em	Cristo	Jesus”.
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Atos	18.24-25

Enquanto	isso,	chegou	a	Éfeso	vindo	de	
Alexandria,	no	Egito,	um	judeu	chamado	
Apolo.	Era	um	orador	eloquente	que	
conhecia	bem	as	Escrituras.	Tinha	sido	

instruído	no	caminho	do	Senhor	e	ensinava	
a	respeito	de	Jesus	com	profundo	
entusiasmo	e	exatidão,	embora	só	
conhecesse	o	batismo	de	João.



Atos	18.26

Quando	o	ouviram	falar	
corajosamente	na	sinagoga,	Priscila	
e	Áquila o	chamaram	de	lado	e	lhe	
explicaram	com	mais	exatidão	o	

caminho	de	Deus.	



Atos	18.27-29	

Apolo	queria	percorrer	a	Acaia,	e	os	irmãos	de	
Éfeso	o	incentivaram.	Escreveram	uma	carta	

aos	discípulos	de	lá,	pedindo	que	o	
recebessem	bem.	Ao	chegar,	foi	de	grande	
ajuda	àqueles	que,	pela	graça,	haviam	crido,	
pois,	em	debates	públicos,	refutava	os	judeus	
com	fortes	argumentos.	Usando	as	Escrituras,	

demonstrava-lhes	que	Jesus	é	o	Cristo.	



• ”Seu pai Abraão exultou com	a	expectativa da	minha
vinda.	Ele a	viu e	se	alegrou”.	(Jo	8.56-58)
• [Moisés]	”considerou melhor sofrer por causa	do	Cristo	
do	que	possuir os tesouros do	Egito,	pois tinha em vista	
sua grande recompensa.”	(Hb 11.26)
• ”Desejo lembrar a	vocês que	Jesus libertou o	povo de	
Israel	do	Egito.”	(Jd 5)
• ”Todos comeram do	mesmo alimento espiritual e	todos
beberam da	mesma água espiritual,	pois beberam da	
rocha espiritual que	os acompanhava,	e	essa rocha era	
Cristo.”	(1Co	10.4)



Lei Profetas Escritos

Antigo	Testamento

Jesus



João	1.45

“Encontramos	aquele	sobre	
quem	Moisés,	na	lei,	e	os	
profetas	escreveram! Seu	

nome	é	Jesus	de	Nazaré,	filho	
de	José”.



João	5.39

“vocês	estudam	
minuciosamente	as	Escrituras	
porque	creem	que	elas	lhes	
dão	vida	eterna.	Mas	as	
Escrituras	apontam	para	

mim!”



Lucas	24.25-27

“Como	vocês	são	tolos!	Como	custam	a	
entender	o	que	os	profetas	registraram	nas	
Escrituras!	Não	percebem	que	era	necessário	
que	o	Cristo	sofresse	essas	coisas	antes	de	
entrar	em	sua	glória?”.	Então	Jesus	os	

conduziu	por	todos	os	escritos	de	Moisés	e	
dos	profetas,	explicando	o	que	as	Escrituras	

diziam	a	respeito	dele.



Lucas	24.44

“Enquanto	ainda	estava	com	
vocês,	eu	lhes	falei	que	devia	se	
cumprir	tudo	que	a	lei	de	Moisés,	
os	profetas	e	os	salmos	diziam	a	

meu	respeito”.
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Isaías	11.1-5

Do	tronco	da	linhagem	de	Jessé	brotará	um	
renovo;	sim,	um	novo	Ramo	que	de	suas	
raízes	dará	frutos.	E	o	Espírito	do	SENHOR	
estará	sobre	ele,	o	Espírito	de	sabedoria	e	
discernimento,	o	Espírito	de	conselho	e	

poder,	o	Espírito	de	conhecimento	e	temor	do	
SENHOR.	Ele	terá	prazer	em	obedecer	ao	
SENHOR;	não	julgará	pela	aparência,	nem	

acusará	com	base	em	rumores.	



Isaías	11.1-5

Fará	justiça	aos	pobres	e	tomará	decisões	
imparciais	em	favor	dos	oprimidos.	A	
terra	estremecerá	com	a	força	de	sua	

palavra,	e	o	sopro	de	sua	boca	destruirá	
os	perversos.	Vestirá	a	justiça	como	um	
cinto	e	a	verdade	como	uma	cinta	nos	

quadris.





Mateus	1.6-16

Jessé gerou	o	rei	Davi.	Davi	gerou	Salomão,	
cuja	mãe	foi	Bate-Seba,	viúva	de	Urias.	

Salomão	gerou	Roboão.	Roboão gerou	Abias.	
Abias gerou	Asa.		Asa	gerou	Josafá.	Josafá
gerou	Jeorão.	Jeorão gerou	Uzias.	Uzias

gerou	Jotão.	Jotão gerou	Acaz.	Acaz gerou	
Ezequias.	Ezequias gerou	Manassés.	

Manassés gerou	Amom.	



Mateus	1.6-16

Amom gerou	Josias.	Josias	gerou	Joaquim	e	
seus	irmãos,	nascidos	no	tempo	do	exílio	na	
Babilônia.	Depois	do	exílio	na	Babilônia:	
Joaquim	gerou	Salatiel.	Salatiel gerou	

Zorobabel.	Zorobabel gerou	Abiúde.	Abiúde
gerou	Eliaquim.	Eliaquim gerou	Azor.	Azor

gerou	Sadoque.	Sadoque gerou	Aquim.	Aquim
gerou	Eliúde.	



Mateus	1.6-16

Eliúde gerou	Eleazar.	Eleazar	gerou	
Matã.	Matã gerou	Jacó.	Jacó	gerou	
José,	marido	de	Maria.	Maria	deu	à	
luz	Jesus,	que	é	chamado	Cristo.



1	Samuel	16.11

“São	estes	todos	os	seus	filhos?”.	Jessé	
respondeu:	“Ainda	tenho	o	mais	novo,	
mas	ele	está	no	campo,	tomando	conta	

do	rebanho”.



Rute	4.17-22

“Noemi	tem	um	filho	outra	vez!”,	e	lhe	
deram	o	nome	de	Obede.	Ele	é	o	pai	de	
Jessé,	pai	de	Davi.	Esta	é	a	genealogia	de	
Perez:	Perez	gerou	Hezrom.	Hezrom gerou	
Rão.	Rão gerou	Aminadabe.	Aminadabe
gerou	Naassom.	Naassom gerou	Salmom.	
Salmom gerou	Boaz.	Boaz gerou	Obede.	
Obede gerou	Jessé.	Jessé	gerou	Davi.





Rute	1.16

Aonde	você	for,	irei;	onde	
você	viver,	lá	viverei.	Seu	

povo	será	o	meu	povo,	e	seu	
Deus,	o	meu	Deus.
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1	Samuel	17







2	Samuel	7.16

”Sua	casa	e	seu	reino	
continuarão	para	sempre	
diante	de	mim,	e	seu	trono	
será	estabelecido	para	

sempre’”.



2	Samuel	7.16

”Sua	casa	e	seu	
reino	continuarão	
para	sempre	
diante	de	mim,	e	
seu	trono	será	
estabelecido	para	
sempre’”.

O	Senhor	Deus	
lhe	dará	o	trono
de	seu	pai	Davi,	e	
ele	reinará	para	
sempre	sobre	o	
povo	de	Jacó;	seu	
Reino	jamais	terá	
fim".

Lucas	1.32-33



Isaías	9.6-7

Pois	um	menino	nos	nasceu,	um	filho	nos	
foi	dado.	O	governo	estará	sobre	seus	

ombros,	e	ele	será	chamado	de	
Maravilhoso	Conselheiro,	Deus	Poderoso,	
Pai	Eterno	e	Príncipe	da	Paz.	Seu	governo	
e	sua	paz	jamais	terão	fim.	Reinará	com	
imparcialidade	e	justiça	no	trono	de	

Davi,	para	todo	o	sempre.





1	Reis	9.6-9

“É	verdade	tudo	que	ouvi	em	meu	país	a	
respeito	de	suas	realizações	e	de	sua	

sabedoria!	Não	acreditava	no	que	diziam	
até	que	cheguei	aqui	e	vi	com	os	próprios	
olhos.	Aliás,	não	tinham	me	contado	nem	a	
metade!	Sua	sabedoria	e	prosperidade	vão	

muito	além	do	que	ouvi.	



1	Reis	9.6-9

Como	deve	ser	feliz	o	seu	povo!	Que	
privilégio	para	seus	oficiais	estarem	em	
sua	presença	todos	os	dias,	ouvindo	sua	
sabedoria!	Louvado	seja	o	SENHOR,	seu	

Deus,	que	se	agradou	de	você	e	o	
colocou	no	trono	de	Israel.



1	Reis	4.29,	32

Deus	concedeu	a	Salomão	grande	
sabedoria	e	entendimento,	e	

conhecimento	tão	vasto	quanto	a	areia	
na	beira	do	mar.	(...)	Compôs	3.000	
provérbios	e	escreveu	1.005	canções.



1	Reis	3.9

Dá	a	teu	servo	um	coração	
compreensivo,	para	que	eu	possa	
governar	bem	o	teu	povo	e	saber	a	

diferença	entre	o	certo	e	o	errado.	Pois	
quem	é	capaz	de	governar	sozinho	este	

teu	grande	povo?.



1	Reis	11.1-4

O	rei	Salomão	amou	muitas	mulheres	
estrangeiras.	(...)	O	Senhor	havia	instruído	
os	israelitas	claramente:	”não	se	casem	com	
mulheres	dessas	nações,	pois	desviarão	seu	
coração	para	os	deuses	delas”.	(...)	Elas	o	
induziram	a	adorar	outros	deuses	em	vem	
de	ser	inteiramente	fiel	ao	SENHOR,	seu	
Deus,	como	seu	pai,	Davi,	tinha	sido.



Efésios	2.8-9

Vocês	são	salvos	pela	graça,	por	meio	da	
fé.	Isso	não	vem	de	vocês;	é	uma	dádiva	
de	Deus.	Não	é	uma	recompensa	pela	

prática	de	boas	obras,	para	que	ninguém	
venha	a	se	orgulhar.



1	Reis	11.9

O	SENHOR	se	irou	com	Salomão,	porque	
o	coração	dele	tinha	se	desviado	do	

SENHOR.



Mateus	2.2,11

“Onde	está	o	recém-nascido	rei	dos	
judeus?	Vimos	sua	estrela	no	Oriente	e	
viemos	adorá-lo”.	(...)	Ao	entrar	na	casa,	
viram	o	menino	com	Maria,	sua	mãe,	e	
se	prostraram	e	o	adoraram.	Então	

abriram	seus	tesouros	e	o	presentearam	
com	ouro,	incenso	e	mirra.



Conclusão







Mateus	28.20b

“E	eu	estarei	sempre	com	
vocês,	até	o	fim	dos	

tempos.”


