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1a Etapa: Aula sobre Profecias Cumpridas em Jesus 

Um aspecto incontestavelmente inigualável e notável da vida de 
Jesus são as centenas de predições e profecias detalhadas por 
profetas e videntes da Antiguidade, muitos séculos antes de Ele vir 
ao mundo. — Inclusive detalhes específicos sobre o Seu nascimento, 
vida e morte jamais cumpridos por outra pessoa.

Nos primeiros livros da Bíblia, compilados no Antigo Testamento, 
encontramos mais de 300 predições sobre o “Messias” ou 
“Salvador”. Mostramos aqui um pequeno exemplo dessas predições 
às quais nos referimos: 

* Nascido de uma virgem

Quase 750 anos antes do nascimento de 

Cristo, Isaías, profeta do Antigo Testamento, 

predisse:

Isaías 7:14 - Portanto 

o mesmo Senhor vos 

dará um sinal: A 

virgem conceberá, e 

dará à luz um filho, e 

será o Seu nome 

Emanuel.

Cumprimento: Maria 

era virgem, noiva de 

José, um carpinteiro 

de Nazaré, quando o 

anjo Gabriel lhe 

apareceu:



Lucas 1:26-35 (trechos) - Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma 

cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Gabriel apareceu a 

ela e lhe disse: “...Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará 

Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo.”

Maria perguntou ao anjo: “Como isso acontecerá? Eu sou virgem!”.

O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 

Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer 

será santo, e será chamado Filho de Deus.“

Emanuel significa “Deus conosco”. É o que Jesus é quando O 

recebemos: Deus conosco!

* Nascido em Belém

Miquéias, profetizando oito séculos a.C., predisse:

Miquéias 5:2 - Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre 

milhares de Judá, de ti me sairá Aquele que há de reinar em Israel, e 

cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da 

eternidade.

Cumprimento: O Evangelho diz que Jesus nasceu em Belém da 

Judéia.

Mateus 2:1—

Jesus nasceu 

em Belém, na 

Judeia, 

durante o 

reinado de 

Herodes.



* Entrada triunfal em Jerusalém

Por volta de 450 a.C., o profeta Zacarias ordenou ao povo, pelo 

Espírito do Senhor:

Zacarias 9:9 - Alegra-te muito ó filha de Sião! Exulta, ó filha de 

Jerusalém! Vê! O teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde montado 

em jumento, num jumentinho filho de jumenta.

Cumprimento: Cinco dias antes da Sua crucificação, Jesus voltou a 

Jerusalém e disse aos Seus discípulos,

Mateus 21:2-9 - “Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma 

jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-

mos.” Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. 

Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas 

vestes e Jesus assentou-Se sobre elas. E grande multidão estendeu 

as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e 

os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante, e as 

seguiam clamavam: “Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem 

em nome do Senhor! Hosana nas alturas.”

*A traição

Em 450 a.C., Zacarias também profetizou:

Zacarias 11:12-13 - Eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, 

dai-me o que me é devido; se não, deixai-o. Pesaram pois, o meu 

salário, trinta moedas de prata. E o Senhor me disse: arroja isso ao 

oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as trinta 

moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor.



Cumprimento:

Mateus 26:14-15 - Então um dos doze, chamados Judas Iscariotes, 

foi ter com os principais sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e 

eu vo-lO entregarei? E pagaram-lhe trinta moedas de prata.

Mateus 27:3-7 - Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora 

condenado, trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos 

principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue 

inocente. Eles, porem responderam: Que nos importa? Isso é 

contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, 

retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, disseram: 

não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é o preço de sangue. 

Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro, 

para sepultura dos estrangeiros.

* A crucificação

Por volta de 1000 a.C., o rei Davi predisse:

Salmo 22:16-18 - Cães me 

rodearam; o ajuntamento de 

malfeitores me cercou, 

trespassaram-me as mãos e os 

pés. Posso contar todos os 

meus ossos; eles vêem e me 

contemplam. Repartem entre 

si as minhas vestes, e lançam 

sortes sobre a minha túnica.

Cumprimento: Isso foi escrito 

pelo rei Davi, que teve uma 

morte natural (registrado em 1



Reis Capítulo 1), o que nos leva a concluir que não falava de si 

próprio, mas, sendo profeta, predisse o tipo de morte que o Cristo 

deveria sofrer. Conforme conta o Novo Testamento: 

João 19:23-24 - Tendo os soldados crucificado a Jesus [perfuraram 

Suas mãos e pés], tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 

quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica 

que era sem costura, toda tecida, numa só peça de alto a baixo;  

disseram uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes 

sobre ela para ver de quem será.

Na época em que foi feita a predição, a crucificação era um 

método desconhecido pelos judeus, que realizavam execuções por 

apedrejamento, mas, mesmo assim, Davi previu com uma 

antecedência de mil anos a maneira como o Messias haveria de 

morrer.

* O sepultamento

Isaías 53:9 - Deram-Lhe sepultura com os ímpios e com o rico na 

sua morte.

Cumprimento: Jesus morreu como um criminoso (“com os 

ímpios”) aos olhos do mundo, pois...

Mateus 27:38 - Foram crucificados com Ele dois assaltantes.

E, depois da Sua morte...

Mateus 27:57-60 - Um homem rico chamado José foi ter com 

Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus…E José, tomando o corpo… o 

depositou no seu sepulcro, e se retirou.

- um túmulo com o rico!



* Sua ressurreição

Salmo 16:10 - Não deixarás minha 

alma no inferno, nem permitirás 

que o teu santo veja corrupção.

A palavra hebraica “Seol” (que 

significa local de punição eterna) é 

traduzida neste versículo como 

inferno, mas em outras partes 

também tem o significado de 

“sepultura” ou “estado invisível”. O 

O rei Davi, que proferiu a profecia, morreu, foi sepultado e a sua 

carne viu a corrupção, mas Jesus foi ressuscitado do seu túmulo e 

do Inferno três dias após a Sua morte. 

Como o anjo disse aos que vieram prantear no túmulo de Jesus:

Lucas 24:6, 5 - Ele não está aqui, mas ressurgiu… Por que buscais 

entre os mortos quem está vivo?

Um dos argumentos usados contra essas profecias é: “Bem, a Igreja 

tinha quase controle total sobre os manuscritos a partir dos quais a 

Bíblia foi traduzida e simplesmente alteraram as profecias do Antigo 

Testamento para que parecesse que Jesus as havia cumprido.” Esse 

argumento foi derrubado em 1947, quando um árabe, pastor de 

ovelhas na palestina, encontrou por casualidade uma caverna 

contendo pergaminhos do Antigo Testamento, todos com datas 

anteriores a 68 d.C. e alguns de 200 a.C.! Os pergaminhos 

concordam em quase tudo com os textos hebraicos tradicionais 

usados na tradução da nossa Bíblia, contendo as mesmas profecias, 

palavra por palavra.



* Destruição de Jerusalém após a Sua vinda

Daniel 9:26 - E depois das sessenta e duas semanas será cortado 
ungido e não será mais e o povo do príncipe, que há de vir, 
destruirás a cidade (Jerusalém] e o santuário [templo].

Esta profecia, dada em 540 a.C., mostra que, depois da morte do 
Messias, a cidade de Jerusalém e o templo judaico seriam 
destruídos.

Cumprimento: Sabe o que aconteceu a Jerusalém e ao templo judeu 
depois de Jesus ter sido cortado [crucificado] em 30 d.C., não por 
culpa Sua, mas pelo pecado do mundo? Em 70 d.C., as legiões 
romanas entraram e queimaram Jerusalém totalmente.

2a Etapa: Heróis? Sim. Perfeitos? Não.

Atos 14:15 - Nós também somos homens como vós sujeitos às 

mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas 

vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles 

há.

A Palavra de Deus retrata seus heróis tais como verdadeiramente 

são! Não os descreve como pessoas perfeitas, que nunca 

cometeram um erro, sobrenaturais e coisas do gênero. Pelo 

contrário, mostra serem pessoas comuns, como eu e você.  

Na verdade, uma das prova de que a Bíblia é o livro miraculoso e 

sobrenatural escrito por Deus e não pelo homem é que, quando o 

homem escreve a História, boa parte do tempo encobre as falhas e 

os erros dos seus heróis, ao passo que Deus os expõe pelos seus 

erros e pecados! E quando se arrependeram, Deus lhes perdoou, 

deu-lhes nova oportunidade e ainda pôde usá-los apesar de tudo.



Observemos alguns exemplos. 

* Moisés

Moisés viveu por volta de 1.400 a.C.. Liderou os israelitas para saírem 

da sua condição de escravos do Egito. Por seu intermédio, Deus deu 

ao povo os cinco primeiros livros da Bíblia que continham a Lei, uma 

combinação de ordenanças civis e religiosas, pelas quais seriam 

governados.

Batendo na rocha

Os filhos de Israel deixaram o Egito e estavam atravessando o 

deserto. O Senhor fizera milagres para lhes abastecer com água e 

alimentos. Certa ocasião, faltou água e o povo começou a se queixar. 

Deus, então, orientou Moisés que falasse com a rocha para que dela 

obtivesse a água que precisavam.

Números 20:8 - Toma a vara, ajunta o povo, 

tu e teu irmão Arão. Na presença deles 

ordenai à rocha que dê as suas águas. Assim 

lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber 

ao povo e aos seus animais.

Mas, em vez disso, Moisés gritou irado com o 

povo:

Números 20:10-11 - Ouvi, agora, rebeldes, 

porventura tiraremos água desta rocha para 

vós? Então Moisés levantou a mão, e feriu a 

rocha duas vezes com a sua vara. A água 

jorrou abundantemente, e a congregação e 

os seus animais beberam.



O Senhor ficou zangado com Moisés por haver se comportado de 

uma forma tão colérica e impaciente diante do povo.

Números 27:14 - Pois no deserto de Zim, quando a congregação 

contendeu contra Mim, não santificaste Meu nome diante deles na 

questão das águas. (Estas foram as águas de Meribá de Cades, no 

deserto de Zim.)

Números 20:12 - Visto que não crestes em Mim, para Me 

santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo 

na terra que lhe dei.

Por não ter sido um melhor exemplo da paciência de Deus para com 

as pessoas, Moisés pôde apenas ver de longe a Terra Prometida, do 

alto de uma montanha, antes de morrer.

* Rei Davi

Davi foi o maior rei do antigo Israel e viveu 

por volta do ano 1000 a.C.. Escreveu muitas 

das canções de louvor que compõem o livro 

dos Salmos, o mais extenso livro da Bíblia.

Davi se apaixonou por Bate-Seba, uma linda 

vizinha do palácio, mulher de Urias, um 

general heróico, que servia no exército real. A 

solução que encontrou foi tramar com seu 

general-comandante, Joabe, para que Urias 

fosse posto na linha de frente da batalha e 

então sua guarda recuasse, para que fosse 

morto - o que aconteceu! Ele enviou Urias à 

morte!

Davi foi de tal forma desmascarado pelo



profeta Natã por causa do seu erro, que clamou: “Pequei contra o 

Senhor!” (2 Samuel 12:13. ). E tinha mesmo! 

Davi se arrependeu amargamente, mas mesmo assim o Senhor 

pronunciou certos julgamentos que recairiam sobre ele. O primeiro 

filho deles morreria, a espada não se apartaria da sua casa, o reino 

seria tirado de seus herdeiros e dividido!

O Salmo 51 é a oração na qual o rei dos judeus declara o seu 

arrependimento pelo ocorrido nessa ocasião.

Salmo 51: 1-2, 16-17 - Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa 
do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as 
manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, 
purifica-me do meu pecado. Tu não desejas sacrifícios, do contrário 
eu os ofereceria; também não queres holocaustos. O sacrifício que 
desejas é um espírito quebrantado; não rejeitarás um coração 
humilde e arrependido.

* Paulo

Paulo foi o maior evangelista e professor dentre os primeiros 

cristãos. Ele não foi um dos que seguiram Jesus enquanto Ele 

esteve na Terra e, na verdade, perseguiu os primeiros cristãos 

depois da Sua ascensão. Essa situação mudou quando ficou 

temporariamente cego por causa de uma luz brilhante, desde a 

qual Jesus falou com ele. Após passar três dias cego, recobrou a 

visão quando um cristão orou por ele e, a partir daquele dia, 

tornou-se o dinâmico líder da Igreja Primitiva. Além de viajar 

incansavelmente para pregar o Evangelho e estabelecer 

comunidades cristãs em muitas cidades das áreas orientais do 

Império Romano, também escreveu muitas cartas de instrução, 14



das quais foram incorporadas ao Novo 

Testamento, depois de 150 anos. 

O Apóstolo Paulo não achava haver 

“alcançado”...

Filipenses 3:13-14 - Não estou dizendo que 

já ...alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim 

de conquistar essa perfeição para a qual 

Cristo Jesus me conquistou. ...Concentro 

todos os meus esforços nisto: esquecendo-

me do passado e olhando para o que está 

adiante, prossigo para o final da corrida, a 

fim de receber o prêmio celestial para o qual 

Deus nos chama em Cristo Jesus. 

* É acessível!

Algumas pessoas retratam os personagens na Bíblia tão distantes e 

fora do nosso alcance que não parecem ter nenhuma ligação com a 

nossa vida atual. Mas o Senhor quer que percebamos quão 

humanos e parecidos a nós eram. Se aqueles na Bíblia puderam 

servir ao Senhor, apesar de suas fraquezas, falhas de personalidade 

e erros, nós também podemos! 

O Senhor já mostrou que recebe qualquer um que O aceitar e 

quiser servi-lO. 

Jesus caminhou pelas ruas poeirentas e conversou com pescadores 

simples, coletores de impostos, prostitutas e bêbados, assim como 

com pessoas influentes e cultas. Isso fez para lhes mostrar que Deus 

amava todo mundo e que todos poderiam amar a Deus, uns aos 

outros, servirem-se mutuamente e ao mundo com o Evangelho.



Ele veio para facilitar as coisas tanto quanto possível! É por isso que 

os líderes religiosos dos Seus dias queriam crucificá-Lo, porque 

diziam às pessoas justamente o oposto, que não poderiam se 

aproximar de Deus sem eles e sem observar todas as suas leis 

religiosas.

Não foi o que Jesus pregou! Ele disse:

Mateus 22:37-40 - Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de 

todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este 

é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente 

importante: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo'. Toda a lei e 

todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois 

mandamentos.

Oração e Louvor: “Obrigado por não me Largar!”

Jesus, obrigado por nunca me largar. Você está bem ao meu lado, 

todos os dias da minha vida segurando minha mão, e é por isso que 

O amo. Saber que Você está comigo me faz sentir tão seguro!

Sei que houve vezes quando me afastei. Distanciei-me e caminhei 

sozinho. Desculpe-me por isso. Mas adoro a maneira como Você 

vem atrás de mim, toma a minha mão e continua ao meu lado. Você 

está sempre presente e nunca me deixa.

E não é só isso. Você me ama, fala comigo e me orienta. É por isso 

também que O amo. Obrigado por ficar por perto, Jesus. Obrigado 

por me lembrar que não devo temer, porque Você sempre está ao 

meu lado, cuidando de mim. Amo você. Fique comigo, Jesus!
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