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10/13: “O Messias pelo Messias” – Mateus, Marcos, Lucas e João
“Todo Poder me é dado...” (Mt 28.18)
Olá Amado(a).

Vimos na Lição anterior que através do Cativeiro Babilônico, DEUS separou uma pequena parte da
mesma Grande Nação do passado e a enviou para que, através do Cativeiro Babilônico, aquela pequena porção
pudesse lembrar os tempos passados e estivesse preparada para originar o Messias, tantas vezes e por tantas
maneiras, Anunciado. Não somente originar, mas, certamente, ansiar e desejar de alma! Afinal, depois dos
Grandes e Maravilhosos feitos de DEUS na Vida da Grande Nação de Israel, agora, aquele povo se via reduzido
a uma pequena porção totalmente humilhada e novamente sob Cativeiro. É certo que os Babilônios respeitavam
a Cultura do Povo dominado e bem cuidava de suas elites cativas. Entretanto, ao olhar para o Passado Majestoso
debaixo da direção de YAHU, restava aceitar sua condição de desobediência e afastamento da Vontade de
YAHU, tantas vezes alertado através dos Profetas.
Agora, aquele Povo, representado por um pequeno grupo no Cativeiro, se encontrava nivelado às demais
Nações da Terra, inclusive em sua própria relação com o DEUS de seus pais, o DEUS Criador. Não mais regido
por relações estabelecidas no Sinai quando a Nação fora realmente constituída. Agora a relação era idêntica às
demais Nações: “A alma que pecar, esta morrerá” (Ez 18.20).
Porém, tudo fora elaborado desde o início. O Tempo propício visto em nossos dias, pelo Apóstolo Paulo,
como a Plenitude dos Tempos, é chegado! DEUS enviara o seu Messias, conforme... Conforme Prometido?!!!
Cabe-nos, passados mais de dois milênios, investigar a veracidade dessa História, afastando toda
possibilidade de tudo isso haver sido apenas fruto da imaginação dos escritores do passado. Decerto que toda
previsão do passado teria de cumprir-se naquele que, há seu tempo, viesse como tal, como o Cristo Anunciado!
Dos textos Proféticos analisados em lições anteriores, claramente pudemos observar a assertiva dos
Profetas quanto aos relatos correspondentes aos acontecimentos na, e, da Vida do Nazareno, conhecido e aceito
por Cristo entre nós. Estejamos convictos de que o Cristo (Messias) no qual cremos é o mesmo idealizado por
DEUS desde o Princípio, no Éden, e que Sua Missão corrobora todo ideal de YAHU para Sua Criação.
Vejamos agora alguns episódios nos quais o próprio Messias (Cristo) confirma Sua Identidade:
**Em dado momento do seu ministério Jesus afirmou “Que DEUS amou ao Mundo (Kosmos) de tal maneira,
que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a Vida Eterna” (Jo 3.16).
Nestas palavras Jesus está se colocando como “Filho Unigênito de DEUS”, não simplesmente como “criatura”,
mas se apresentando com a “mesma essência do Pai”. Com isto, Jesus se coloca como aquele que cumpre as
Escrituras em relação às revelações do Salmo 8: “Tu és meu Filho; hoje te gerei”;
**No mesmo texto de João acima está afirmado a Reconciliação do homem com DEUS no propósito de Vida
Eterna presente em si mesmo. Este fato nos leva aos Sacrifícios ditados pela Lei, único caminho apresentado no
Sinai para a Reconciliação do homem após seu ato de pecado. Com isto, Jesus já está sinalizando para o Seu
próprio sacrifício, o que, de verdade, ocorreu, apontando para a Profecia de Ezequiel quando ali, DEUS afirma:
“E ficareis purificados” (Ez 36.24), se apresentando, assim, como um Cordeiro, prefigurado na Lei;
**Em outra ocasião Jesus se afirma como Caminho ao Pai, dizendo: “Eu sou o Caminho e a Verdade e a Vida;
ninguém vai ao Pai, senão por mim” (João 14.6). Dessa forma, Jesus se apresenta como Sacerdote de DEUS, e,
não pertencendo à linhagem levítica (dos sacerdotes do Sinai), ele se apresenta como aquele que cumpre o dito
pelo Salmista: “Tu és Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque” (Sl 110.4);
**Através dos diversos Sinais e Prodígios (milagres) efetuados por Jesus, ele se anuncia como aquele que está
sendo diretamente usado por DEUS para propósitos do próprio DEUS. Assim, se assemelha ao Messias predito
por Moisés ao ter afirmado: “YAHU nosso DEUS, suscitará um Profeta no meio de vós, assim como eu. A ele
ouvireis” (Dt 18.15). Como Moisés, Jesus se apresenta diante do povo e diante das autoridades políticas, com
poder e autoridade vindas do próprio DEUS YAHU;
**Ao afirmar que enviaria outro Paracleto, o Espírito da Verdade, Jesus reafirma a Promessa do derramamento
do Espírito predito através do Profeta Joel;
**É, porém, em Sua Ressurreição, ao afirmar que “Todo Poder me é dado no Céu e na Terra” (Mt 28.18), que
o Rei, da Tribo de Judá, se assenta eternamente no Trono de Davi. O Reino de DEUS está entre nós!
A Fidelidade do DEUS Criador nos Revelou o Seu Messias, o Yahushua, a Salvação de YAHU! 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).

