


mas pelo precioso 
sangue de Cristo, 

como de um 
cordeiro sem 

mancha e sem 
defeito,  

1Pe 1.19 



conhecido antes da 
criação do mundo, 

revelado nestes 
últimos tempos em 

favor de vocês. 

1Pe1.20 



Uma proposta de restauração 



Porei inimizade entre 
você e a mulher, entre 
a sua descendência e o 
descendente dela; este 

lhe ferirá a cabeça, e 
você lhe ferirá o 

calcanhar.  
Gn 3.15 



e, tendo despojado 
os poderes e as 
autoridades, fez 

deles um espetáculo 
público, triunfando 
sobre eles na cruz. 

Cl 3.15 



O desenvolvimento da promessa 



Abraão 



Então o Senhor disse a 
Abrão: Saia da sua 

terra, do meio dos seus 
parentes e da casa de 

seu pai, e vá para a 
terra que eu lhe 

mostrarei.  
Gn 12.1 



Farei de você um 
grande povo, e o 

abençoarei. Tornarei 
famoso o seu nome, 

e você será uma 
bênção. 

Gn 12.2 



Abençoarei os que o 
abençoarem, e 

amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem; e por 

meio de você todos os 
povos da terra serão 

abençoados.   
Gn 12.3 



Abraão será o pai de 
uma nação grande e 

poderosa, e por meio 
dele todas as nações 

da terra serão 
abençoadas. 

Gn 18.18 



Não será mais 
chamado Abrão; seu 
nome será Abraão, 

porque eu o constituí 
pai de muitas 

nações. 
Gn 17.5 



Abraão, vosso 
pai, alegrou-se 
por ver o meu 

dia, viu-o e 
regozijou-se.  

Jo 8.56 



E vocês são herdeiros dos 
profetas e da aliança que 

Deus fez com os seus 
antepassados. Ele disse a 
Abraão: Por meio da sua 
descendência todos os 
povos da terra serão 

abençoados. 
At 3.25 



Tendo Deus ressuscitado 
o seu Servo, enviou-o 

primeiramente a vocês, 
para abençoá-los, 

convertendo cada um de 
vocês das suas 

maldades. 
At 3.26 



Davi 



Mas nunca retirarei 
dele o meu amor, 
como retirei de 

Saul, a quem tirei 
do seu caminho. 

2Sm 7.15 



Quanto a você, sua 
dinastia e seu reino 
permanecerão para 

sempre diante de mim; 
o seu trono será 

estabelecido para 
sempre. 

2Sm 7.16 



O que vocês pensam 
a respeito do Cristo? 
De quem ele é filho? 

É filho de Davi, 
responderam eles. 

Mt 22.42 



Registro da 
genealogia de 

Jesus Cristo, filho 
de Davi, filho de 

Abraão:  

Mt 1.1 



Todo o povo 
ficou atônito e 
disse: Não será 
este o Filho de 

Davi?  
Mt 12.23 



Profetas 



O Senhor disse ao 
meu Senhor: Senta-te 

à minha direita até 
que eu faça dos teus 
inimigos um estrado 

para os teus pés. 
Sl 110.1 



Certamente ele tomou 
sobre si as nossas 

enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças, 

contudo nós o 
consideramos castigado 

por Deus, por ele atingido 
e afligido. 

Is 53.4 



Mas ele foi transpassado por 
causa das nossas 

transgressões, foi esmagado 
por causa de nossas 

iniqüidades; o castigo que 
nos trouxe paz estava sobre 

ele, e pelas suas feridas 

fomos curados.  

Is 53.5 



Todos nós, tal qual 
ovelhas, nos desviamos, 

cada um de nós se 
voltou para o seu próprio 
caminho; e o Senhor fez 

cair sobre ele a 
iniqüidade de todos nós.  

Is 53.6 



Ele foi oprimido e afligido, 
contudo não abriu a sua 

boca; como um cordeiro foi 
levado para o matadouro, e 

como uma ovelha que 
diante de seus tosquiadores 
fica calada, ele não abriu a 

sua boca.  
Is 53.7 



Com julgamento opressivo 
ele foi levado. E quem pode 

falar dos seus 
descendentes? Pois ele foi 

eliminado da terra dos 
viventes; por causa da 

transgressão do meu povo 
ele foi golpeado. 

Is 53.8 



Foi-lhe dado um túmulo 
com os ímpios, e com os 

ricos em sua morte, 
embora não tivesse 
cometido qualquer 

violência nem houvesse 
qualquer mentira em sua 

boca. 
Is 53.9 



Contudo foi da vontade do 
Senhor esmagá-lo e fazê-lo 
sofrer, e, embora o Senhor 

faça da vida dele uma oferta 
pela culpa, ele verá sua prole 

e prolongará seus dias, e a 
vontade do Senhor 

prosperará em sua mão. 

Is 53.10 



Depois do sofrimento de 
sua alma, ele verá a luz e 
ficará satisfeito; pelo seu 

conhecimento meu 
servo justo justificará a 

muitos, e levará a 
iniqüidade deles. 

Is 53.11 



Alegre-se muito, cidade 
de Sião! Exulte, 

Jerusalém! Eis que o seu 
rei vem a você, justo e 

vitorioso, humilde e 
montado num jumento, 
um jumentinho, cria de 

jumenta. Zc 9.9 



Conclusão:  
O Messias chegou! 



No dia seguinte João 
viu Jesus aproximando-
se e disse: Vejam! É o 

Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do 

mundo!   

Jo 1.29 



Havia em Jerusalém um 
homem chamado 

Simeão, que era justo e 
piedoso, e que esperava 
a consolação de Israel; e 
o Espírito Santo estava 

sobre ele. 
Lc 2.25 



Fora-lhe revelado 
pelo Espírito Santo 

que ele não 
morreria antes de 

ver o Cristo do 
Senhor.  

Lc 2.26 



Movido pelo Espírito, ele 
foi ao templo. Quando 

os pais trouxeram o 
menino Jesus para lhe 

fazer conforme requeria 
o costume da lei, 

Lc 2.27 



28 Simeão o tomou nos 
braços e louvou a Deus, 
dizendo: 29 Ó Soberano, 

como prometeste, 
agora podes despedir 
em paz o teu servo. 

Lc 2 



30 Pois os meus 
olhos já viram a 

tua salvação,  
31 que preparaste à 

vista de todos os 
povos: 

Lc 2 



luz para 
revelação aos 

gentios e para a 
glória de Israel, 

teu povo. 
Lc 2.32 



Estava ali a profetisa 
Ana, filha de Fanuel, da 

tribo de Aser. Era 
muito idosa; havia 

vivido com seu marido 
sete anos depois de se 

casar   
Lc 2.36 



e então permanecera 
viúva até a idade de 

oitenta e quatro anos. 
Nunca deixava o 

templo: adorava a Deus 
jejuando e orando dia e 

noite.  
Lc 2.37 



Tendo chegado ali 
naquele exato momento, 

deu graças a Deus e 
falava a respeito do 

menino a todos os que 
esperavam a redenção 

de Jerusalém.  
Lc 2.38 



E toda a multidão 
se admirava e 
dizia: É este, 

porventura, o 
filho de Davi?  

Mt 12.23 



partindo Jesus dali, 
seguiram-no dois 
cegos, clamando: 

tem compaixão de 
nós, filho de Davi!  

Mt 9.27 



 E eis que uma mulher 
cananéia, que viera 

daquelas regiões, clamava: 
senhor, filho de Davi, tem 

compaixão de mim! Minha 
filha está horrivelmente 

endemoninhada.  

Mt 15.22 



 E eis que dois cegos, 
assentados à beira do 

caminho, tendo ouvido 
que Jesus passava, 

clamaram: senhor, filho 
de Davi, tem compaixão 

de nós!  
Mt 20.30 



 mas a multidão os 
repreendia para que se 
calassem; eles, porém, 
gritavam cada vez mais: 

senhor, filho de Davi, 
tem misericórdia de 

nós! 
Mt 20.31 



 E as multidões, tanto as 

que o precediam como as 
que o seguiam, clamavam: 
Hosana ao filho de Davi! 
Bendito o que vem em 

nome do senhor! Hosana 

nas maiores alturas!    
Mt 21.9 



naquele mesmo dia, 
dois deles estavam de 

caminho para uma 
aldeia chamada 

Emaús, distante de 
Jerusalém sessenta 

estádios. 
Lc 24.13 



E iam 
conversando a 

respeito de todas 
as coisas 

sucedidas. 
Lc 24.14 



aconteceu que, 
enquanto 

conversavam e 
discutiam, o próprio 
Jesus se aproximou e 

ia com eles.      
Lc 24.15 



os seus olhos, 
porém, estavam 

como que 
impedidos de o 

reconhecer.      
Lc 24.16 



então, lhes perguntou 
Jesus: que é isso que 

vos preocupa e de que 
ides tratando à medida 
que caminhais? E eles 

pararam entristecidos.       

Lc 24.17 



um, porém, chamado 
Cleopas, respondeu, 
dizendo: és o único, 

porventura, que, tendo 
estado em Jerusalém, 
ignoras as ocorrências 

destes últimos dias?       

Lc 24.18 



ele lhes perguntou: quais? 
E explicaram: O que 
aconteceu a Jesus, o 

Nazareno, que era varão 
profeta, poderoso em 

obras e palavras, diante de 
deus e de todo o povo. 

Lc 24.19 



e como os principais 
sacerdotes e as 

nossas autoridades o 
entregaram para ser 

condenado à morte e 
o crucificaram. 

Lc 24.20 



ora, nós esperávamos 
que fosse ele quem 

havia de redimir a Israel; 
mas, depois de tudo 

isto, é já este o terceiro 
dia desde que tais coisas 

sucederam. 
Lc 24.21 



então, lhes disse 
Jesus: Ó néscios e 
tardos de coração 
para crer tudo o 
que os profetas 

disseram!  
Lc 24.25 



porventura, não 
convinha que o 

Cristo padecesse 
e entrasse na sua 

glória?   

Lc 24.26 



E, começando por 
Moisés, discorrendo 

por todos os profetas, 
expunha-lhes o que a 
seu respeito constava 

em todas as escrituras.   

Lc 24.27 



E disse-lhes: Foi isso que eu 
lhes falei enquanto ainda 

estava com vocês: Era 
necessário que se cumprisse 
tudo o que a meu respeito 

estava escrito na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos 

Salmos. 

Lc 24.44 


