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08/13: “O Messias nos Profetas de Judá” – Miquéias, Oséias, Joel, Isaías e Jeremias
“Nunca mais me lembrarei dos seus pecados” (Jr 31.34)
Olá Amado(a).

Na sequência desses estudos, estamos apresentando a Ação de YAHU para a concretização de Sua
Promessa iniciada no Éden, quando o homem criado decidiu se insurgir contra o seu Criador.
Desde o Dilúvio, passamos pela chamada de Abraão, pela escolha de Jacó, pela formação do Povo de
Israel e sua libertação, pela Posse da Terra Prometida, e pela definição da Tribo de Judá através da escolha de
Davi. Na lição passada vimos a Ação de DEUS através dos Escritos que testemunham até aos nossos dias da
Fidelidade de YAHU e de Seu Cuidado para que o Testemunho Escrito nos tenha chegado e nos atingido.
Concentrando agora o Seu cuidado na Tribo de Judá e honrando o compromisso feito junto a Davi,
conseguimos ver o Prenúncio do Messias através das próprias poesias (Salmos) de Davi. Conforme a Promessa,
o Trono de Judá sempre foi sucedido por um descendente deste grande personagem da História de Israel.
Chegamos então à época dos Profetas pelos quais DEUS testemunhou de Sua Fidelidade a todas as
Promessas do passado. Vejamos algumas dessas Palavras ditas pelos Profetas que nos apontam diretamente para
a Verdade do Cristo vindo, e já anunciado às Nações. Os textos a seguir citados, por sua clareza são suficientes
para nossa total percepção e entendimento de tudo o que sempre esteve presente no Plano de YAHU.
**Do Profeta Miquéias destacamos: “Mas tu, Belém efrata, posto que pequena entre as 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. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz; então o
restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel” (Miquéias 5.2-3);
**Do Profeta Oséias destacamos: “Vinde e tornemos para YAHU. Ele nos despedaçou, mas nos sarará; fez a
ferida mas a ligará. Depois de dois dias nos dará a vida; no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante
Dele” (Oséias 6,1-2);
**Do Profeta Joel destacamos: “Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou YAHU vosso DEUS, e
que não há outro; o meu povo não será envergonhado para sempre. E, depois, derramarei o meu Espírito
sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos
jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei o meu Espírito.” (Joel 2.27-28);
**Do Profeta Isaías destacamos: “Vinde então, e arrazoai, diz YAHU: Ainda que os vossos pecados sejam
como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se
tornarão como a branca lã” (Isaías 1.18); O Perdão obtido no Calvário aqui bem prefigurado...!
**“Nos últimos dias (...) virão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte de YAHU, à casa do DEUS de
Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá
a Lei e de Jerusalém a Palavra de YAHU” (Isaías 2.2-3); O Evangelho (Perdão) para todos os Povos!
**“Portanto, YAHU mesmo vos dará um sinal: A virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome
Emanuel (Deus conosco)” (Isaías 7.14);
**“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome
será: Maravilhosos Conselheiro, Forte Deus, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu
Governo e Paz não haverá fim. Reinará sobre o Trono de Davi e sobre o seu Reino, para o estabelecer e o
fortificar em retidão e justiça” (Isaías 9.6-7);
**“Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a
Paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas
(...) mas YAHU fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós” (Isaías 53.5-6);
**Do Profeta Jeremias destacamos a beleza do Novo Pacto: “Veem dias, diz YAHU, em que farei uma Aliança
Nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. (...) Mas esta é a Aliança que farei com a casa de Israel
depois daqueles dias, diz YAHU: Porei a minha Lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o
seu DEUS e eles serão o meu Povo. (...) Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos
seus pecados” (Jeremias 31.31-34);
Amado(a), DEUS não nos deixou na ignorância quanto aos Seus Planos para a Criação! Os escritos
acima datam de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto (Quran), que atestam
Isaías, datam do entorno de 300 anos antes de Cristo. Louvemos YAHU por Sua Fidelidade! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

