DESMASCARANDO “TEXTOS-PROVA” DE SALMOS1
PARTE 6 - SALMOS 102, 109, 118, 132

I. INTRODUÇÃO

Este é o sexto artigo de uma série de ensaios em que alegações missionárias cristãs
sobre supostas "profecias messiânicas" no livro de Salmos serão investigadas. Os cinco
primeiros ensaios abrangeram 44 alegadas "profecias messiânicas" nos Salmos 8, 16,
18, 27, 31, 35, 38, 40, 41, 45, 55, 68, 69, 78, 80 e 892,3,4,5,6.
Este ensaio analisará onze alegações adicionais de "profecias messiânicas" no "Antigo
Testamento" cristão e seus respectivos relatos de "cumprimento" no Novo Testamento,
todos tomados da mesma lista de referência anteriormente utilizada7.
II. "PROFECIAS MESSIÂNICAS": COMPARANDO PERSPECTIVAS CRISTÃS E JUDAICAS

A comparação foi abordada em detalhes na Seção II no primeiro ensaio desta série (vide
nota de rodapé 2) e não será repetida neste e nos ensaios subsequentes.
III. ANÁLISE DAS ALEGADAS "PROFECIAS MESSIÂNICAS" E SEUS "CUMPRIMENTOS"

Uma profecia supostamente “cumprida” significa que o evento predito, condição ou
situação realmente aconteceu e que ela não precisa mais aguardar a sua conclusão ou
realização. Por outro lado, uma profecia que ainda não ocorreu ou ainda está para ser
concluída, continua a ser uma profecia não cumprida.
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As transliterações da terminologia hebraica para o alfabeto latino seguirão as seguintes orientações:
 A terminologia transliterada será mostrada em itálico negrito
 A sílaba acentuada na terminologia transliterada será mostrada em MAIÚSCULAS
 Sons das vogais Latinas, A - E - I - O - U, serão utilizadas.
 Letras hebraicas distintas que têm sons ambíguos das letras latinas são transliteradas de acordo com a
as seguintes regras:
- A letra  אvocalizada será transliterada como a vogal equivalente latina
- A letra  עvocalizada será transliterada como a vogal equivalente latina com um agregado sublinhado
- A letra  חserá transliterada como "h"
- A letra  כserá transliterada como "ch"
- A letra  ּכserá transliterada como "k"
- A letra  קserá transliterada como "q"
- Um SHVA vocalizado (
) será transliterado como "e" expoente seguindo a consoante
- Não existe "duplicação" de letras nas transliterações para refletir o daGESH (ênfase)
2
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As "profecias messiânicas" supostamente presentes nos Salmos 102, 109, 118, e 132,
bem como os respectivos relatos de seus "cumprimentos" do Novo Testamento serão
abordados neste ensaio. A análise ajudará a determinar se essas passagens do "Antigo
Testamento" cristão e do Novo Testamento se qualificam como "profecias messiânicas"
bem como seus "cumprimentos", respectivamente.
A. Salmo 102
A lista de referência indica que Salmo 102 contém duas "profecias messiânicas"
que são "cumpridas" em relatos do Novo Testamento, como mostra a Tabela III.A-1.
Tabela III.A-1 - Alegadas "profecias messiânicas" e suas "realizações"

Citações8
“Profecia”
“Cumprimento”

Declaração

Salmo 102:26-28a[25-27a]
Salmo 102:26-28b[25-27b]

O Messias seria eterno
O Messias seria o criador de todas as coisas

Colossenses 1:17
João 1:3

1. Visão geral
A seguir uma descrição concisa deste salmo para ajudar a colocar seu contexto em
perspectiva.
LAMENTO DO EXILADO: Rashi identifica o eu-lírico do Salmo com Israel, o afligido. A maioria
dos comentaristas concorda que o Salmo descreve o estado terrível em que Israel se encontra;
sofrendo as agonias do exílio. Um raio de esperança penetra a escuridão e que a eternidade de
D’us desperta a confiança na restauração de Sião. Ele não rejeita o seu povo para sempre. O
dia virá para o cumprimento da promessa que Jerusalém será o lugar para onde todas as
9
nações se reunirão em Seu serviço .

A inscrição não identifica o autor deste salmo mas alude ao uso litúrgico dele. O salmo é
apropriado para considerá-lo como uma oração para alguém assolado pela desgraça,
seja ela qual for.
2. Analisando as alegadas "profecias messiânicas" e seus supostos "cumprimentos"

a. O Messias seria eterno
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.A.2.a-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.A.2.a-1 - Salmo 102:26-28a [25-27a] e Colossenses 1:17

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 102:25-27a

Colossenses 1:17*

Salmo 102:26-28a

25. Desde a antiguidade fundaste a
terra, e os céus são obra das tuas
mãos.
26. Eles perecerão, mas tu

[12. Dando graças ao Pai que
nos fez idôneos para participar
da herança dos santos na luz;
13. O qual nos tirou da

26. No princípio Tu fundaste a
terra, e os céus são obras de
Tuas mãos.
27. Eles perecerão, mas Tu

Tradução Judaica
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Nos casos em que os números diferem entre versículo da Bíblia hebraica e o "Antigo Testamento" cristão, a
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permanecerás; todos eles se
envelhecerão como um vestido;
como roupa os mudarás, e ficarão
mudados.
27. Porém tu és o mesmo, e os
teus anos nunca terão fim.

potestade das trevas, e nos
transportou para o reino do Filho
do seu amor;
14. Em quem temos a redenção
pelo seu sangue, a saber, a
remissão
dos
pecados;
15. O qual é imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda
a criação;
16. Porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus
e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam
tronos,
sejam
dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi
criado por ele e para ele.]
17. E ele é antes de todas as
coisas, e todas as coisas
subsistem por ele.
[18. E ele é a cabeça do corpo,
da igreja; é o princípio e o
primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a
preeminência.
19.Porque foi do agrado do Pai
que toda a plenitude nele
habitasse]

subsistirás; como uma roupa
que
envelhece
eles
se
desgastarão; como se troca
uma
vestimenta
Tu
os
substituirás
e
eles
terão
passado.
28. Tu, porém, és e serás
sempre o mesmo, e incontáveis
são Teus anos.

* Os versículos entre colchetes, Colossenses 1:12-16,18-19, foram incluídos para esclarecer contexto.

Nesta passagem, o salmista fala que D’us é eterno e imutável. Ele criou tudo do nada
(ex-nihilo), e todas as criações são pela Sua misericórdia, e elas não poderão durar mais
do que o seu Criador. Essas características de D’us compreendem um tema encontrado
em toda a Bíblia Hebraica, como demonstra a seguinte passagem:
Isaías 48:12-13 - Ouvi-Me, ó Jacó, e Israel, que foi chamado por Mim, Eu sou, Eu sou o
primeiro, sim Eu sou último. A Minha mão fundou a terra, e Minha direita mediu os
céus com os palmos; Eu os chamo, e eles se juntam.

O relato do "cumprimento" é tirado de uma passagem em que Paulo descreve a
supremacia de Jesus (o "Filho") como Messias e como sendo igual o Criador (o “Pai”),
conceitos que são contrários ao que a Bíblia Hebraica ensina.
A passagem do texto que o relato do "cumprimento" está baseado também contém uma
contradição interna. O relato do "cumprimento" parece afirmar que o Messias cristão,
Jesus, já existia antes de "todas as coisas", como os versículos 13 e 15 da passagem
onde se afirma que ele era o "Filho" e o "primogênito", respectivamente (do "Pai",
versículos 12 e 19). Os versículos 15-17 transmitem a noção de que de todas as coisas
criadas, sendo que o chamado "primogênito", Jesus foi criado primeiro. Tomando a frase
"todas as coisas" no sentido absoluto, cria um dilema lógico de que Jesus (o "Filho")
trouxe a si mesmo e o "Pai" a existência. Em outras palavras, uma vez que Jesus é
"primogênito de toda criatura" que veio à existência, de acordo com o versículo 15, todo o
restante tem de ser referido como "todas as (outras) coisas" que foram feitas por Jesus (o
"Filho") como o agente do "Pai". Mas, então, Jesus não pode ser "eterno" uma vez que
um relacionamento "pai-filho" é impossível entre duas entidades que sempre coexistiram.
Conclusão: O Salmo 102:26-28a [25-27a] não é uma "profecia messiânica" válida.
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b. O Messias seria o criador de tudo
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.A.2.b-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.A.2.b-1 - Salmo 102:26-28a [25-27a] e João 1:3
“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 102:25-27b

João 1:3*

Salmo 102:26-28b

1. No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus.
2. Ele estava no princípio com
Deus.
3. Todas as coisas foram feitas
por ele, e sem ele nada do que foi
feito se fez.
4. Nele estava a vida, e a vida era
a luz dos homens.

26. No princípio Tu fundaste a
terra, e os céus são obras de
Tuas mãos.
27. Eles perecerão, mas Tu
subsistirás eternamente; como
uma roupa que envelhece eles
se desgastarão; como se troca
uma
vestimenta
Tu
os
substituirás
e
eles
terão
passado.
28. Tu, porém, és e serás
sempre o mesmo, e incontáveis
são Teus anos.

25. Desde a antiguidade fundaste
a terra, e os céus são obra das
tuas mãos.
26. Eles perecerão, mas tu
permanecerás; todos eles se
envelhecerão como um vestido;
como roupa os mudarás, e
ficarão mudados.
27. Porém tu és o mesmo, e os
teus anos nunca terão fim.

Tradução Judaica

* Versos adicionais 1:1-2,4 foram adicionados para entendimeno do contexto

A explicação para a suposta "profecia messiânica" anterior e seu respectivo
"cumprimento" também se aplica aqui. O novo relato do "cumprimento", que é tomado a
partir de uma passagem que parece "definir" a divindade de Jesus, sofre do mesmo erro
de lógica como encontrado no caso anterior.
Conclusão: O Salmo 102:26-28b [25-27b] não é uma "profecia messiânica" válida.
B. Salmo 109
A lista de referência indica que Salmo 109 contém cinco "profecias messiânicas”
que são "cumpridas" em relatos do Novo Testamento, como mostra a Tabela III.B-1.
Tabela III.B-1 - Alegadas "profecias messiânicas" e suas "realizações"
Declaração

“Profecia”

O Messias seria acusado por falsas testemunhas
O Messias oraria pelos seus inimigos
O Traidor do Messias teria uma vida curta
O Traidor do Messias seria substituído
O povo zombaria do Messias, meneando suas cabeças

Citações
“Cumprimento”

Salmo 109:2
Salmo 109:4
Salmo 109:8a
Salmo 109:8b
Salmo 109:25

João 18:29-30
Lucas 23:34
Atos 1:16-18
Atos 1:20-26
Marcos 15:29-30

1. Visão geral
A seguir uma descrição concisa deste salmo para ajudar a colocar seu contexto em
perspectiva.
UM GRITO POR SOCORRO: Este Salmo relata os sofrimentos [de alguém] sob perseguição
implacável, e deve ser comparado com Salmos anteriores do mesmo tipo, especialmente 25 e
69. Embora não haja nenhuma pista sobre a identidade do autor ou as circunstâncias [sic],
presume-se que Davi compôs o Salmo enquanto era perseguido por Saul após ter sido vítima
Copyright © Uri Yosef, PhD, 2001-2010 for the Messiah Truth Project, Inc.
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de calúnia e traição. Nos versículos 6-19 Davi se dirige a seus inimigos com uma série de
maldições. A forma singular é usada porque ele está se referindo principalmente ao seu arquiinimigo Doegue, o edomita (Kimchi). Malbim e Hirsch, seguindo uma linha diferente de
pensamento, alegam que as maldições não são faladas pelo autor contra seus perseguidores,
mas expressam os desejos do mal deste último contra o homem que eles estavam perseguindo
até a morte. Isso explica o fato de que os adversários estão no plural, enquanto que as
maldições são dirigidas contra um sujeito no singular. Além disso, no versículo 28 o salmista
diz: 'Deixe-os lançar maldição, mas abençoa Tu', é natural para compreender as suas palavras
10
como se referindo as imprecações do Salmo .

Embora a inscrição atribua este salmo a Davi, não há consenso entre os sábios judeus
sobre sua autoria. Para efeitos da presente discussão será assumida a visão que o rei
Davi foi seu autor; ele implora a D’us para ser resgatado das maquinações malignas que
surgiam contra ele (em um sentido histórico), ou as que se levantarão contra Israel (em
um sentido profético).
2. Analisando as alegadas "profecias messiânicas" e seus supostos "cumprimentos"

a. O Messias seria acusado por falsas testemunhas
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.B.2.a-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela -III.B.2.a – 1 -- Salmo 109:2 e João 18:29-30
“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 109:2

João 18:29-30
29. Então Pilatos saiu fora e
disse-lhes: Que acusação
trazeis contra este homem?
30. Responderam, e disseramlhe: Se este não fosse
malfeitor,
não
o
entregaríamos.

Pois a boca do ímpio e a boca
do enganador estão abertas
contra mim. Têm falado contra
mim
com
uma
língua
mentirosa.

Tradução Judaica
Salmo 109:2
Pois a boca do homem ímpio e
a boca do homem enganador
tem se aberto contra mim;
dirigem-se a mim com língua
mentirosa.

Situações semelhantes foram encontradas em salmos já analisados (Salmos 27 e 35). A
mensagem transmitida no versículo 2 é que, enquanto estavam em sua presença, os
inimigos de Davi lhe demonstraram (falsa) simpatia a fim de fazer com que ele baixasse a
guarda, enquanto em outras ocasiões, falavam enganosamente contra ele.
O relato do "cumprimento" é retirado de uma passagem que descreve a cena de Jesus
diante de Pôncio Pilatos, onde o autor do Evangelho de João compara as queixas do rei
Davi com a situação em torno das supostas falsas acusações levantadas contra Jesus.
De acordo com relatos no Novo Testamento, Jesus ensinou o seguinte:
Lucas 6:27-29 - Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem
aos que vos odeiam; Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam.
Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a
capa, nem a túnica recuses [Veja também Mateus 5:43-44, Lucas 6:35].

No entanto, parece que algumas passagens deste salmo foram ignoradas no processo de
sobreposição a Jesus. Nos versículos 6-20, o rei Davi lança uma série de maldições
10
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contra seus inimigos, no qual utiliza linguagem carregada para pedir que eles sejam
punidos:
Salmo 109:6-20 – (6) Nomeia sobre eles um homem tão perverso quanto sua
iniqüidade, e um acusador que se poste à sua destra, (7)para que de seu julgamento
resulte uma condenação, e que seja vista como pecado a sua oração de súplica.
(8)Que poucos sejam seus dias e que a outro seja concedido seu cargo. (9) Que sua
esposa se torne viúva, e órfãos se tornem seus filhos;(10)que vagueiem errantes,
mendigando, buscando restos entre suas ruínas. (11) Que se aposse o credor de seus
pertences, e estranhos os despojem dos resultados de sua labuta.(12) Que ninguém
lhe seja bondoso e que não haja quem se apiede de seus descendentes. (13)Que não
haja continuidade em sua posteridade e que sejam apagados seus nomes, logo, na
geração seguinte. (14) Seja lembrada pelo Eterno a iniqüidade de seu pai e não seja
esquecido o pecado de sua mãe; que enfrentem continuamente o julgamento do
Eterno e que da terra Ele apague sua memória. Porquanto jamais se lembrou de agir
com misericórdia, mas sim, perseguiu os pobres, os desvalidos e os de coração
aflito, para conduzi-los à morte. Amou a maldição que sobre ele recaía então; não
desejou bênção que dela ele se afaste. Revestiu-se de maldição; que seja ela como
água em suas entranhas e óleo em seus ossos. Que o envolva como um manto e o
rodeie como um cinto. Tal seja, do Eterno, a retribuição às atitudes de meus
adversários, dos que caluniam minha alma.

Consequentemente, se este salmo refere-se a Jesus, então o desabafo acima também
deveria ser atribuído a ele. O que aconteceu com a bênção dos que vos maldizem e virar
a outra face a quem te bate no rosto? Claramente, isto não seria um bom exemplo do
"ame seu inimigo" que Jesus supostamente pregou.
A outra falha na combinação desta suposta "profecia messiânica" e seu relato do
"cumprimento" é que as eventuais implicações foram diferentes. Ou seja, Davi sobreviveu
às várias tramas tentadas contra ele, enquanto Jesus morreu crucificado.
Conclusão: O salmo 109:2 não é uma "profecia messiânica" válida.
b. O Messias oraria pelos seus inimigos
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.B.2.b-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.B.2.b-1 – Salmo 109:4 e Lucas 23:34

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Tradução Judaica

Salmo 109:4

Lucas 23:34

Salmo 109:4

Em recompensa do meu amor
são meus adversários; mas eu
faço oração.

E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem.
E, repartindo as suas vestes,
lançaram sortes.

Apesar do meu afeto, eles me
perseguem, mas eu me dedico
somente à oração.

O rei Davi recorda como quando seus adversários ficaram em apuros ele era dedicado ao
seu bem-estar, de tal forma que rezou por eles (uma situação semelhante é descrita no
Salmo 35:13). No entanto, como foi notado acima, quando percebeu que eles
responderam sua bondade com crueldade, ele os amaldiçoa (versículos 6-20).
O relato do "cumprimento" é tirado de uma passagem que descreve o cenário da
crucificação. Ele realmente cria a impressão de que Jesus rezou pelos soldados romanos
Copyright © Uri Yosef, PhD, 2001-2010 for the Messiah Truth Project, Inc.
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que o crucificaram, pedindo ao "Pai" para perdoá-los. Se, como proclama a doutrina
cristã, Jesus era D’us, por que ele teria que pedir ao "Pai" para perdoá-los? Por que ele
mesmo não os perdoou? Além disso, o relato do "cumprimento" é inconsistente com as
maldições encontradas nos versículos 6-20 do mesmo salmo.
Conclusão: O Salmo 109:4 não é uma "profecia messiânica" válida.

c. O Traidor do Messias teria uma vida curta
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.B.2.c-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.B.2.c-1 – Salmo 109:8a e Atos 1:16-18

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 109:8a

Atos 1:16-18
16. Homens irmãos, convinha
que se cumprisse a Escritura
que o Espírito Santo predisse
pela boca de Davi, acerca de
Judas, que foi o guia daqueles
que prenderam a Jesus;
17.
Porque
foi
contado
conosco e alcançou sorte
neste
ministério.
18. Ora, este adquiriu um
campo com o galardão da
iniquidade; e, precipitando-se,
rebentou pelo meio, e todas as
suas
entranhas
se
derramaram.

Sejam poucos os seus dias, e
outro tome o seu ofício.

Tradução Judaica
Salmo 109:8a

Possam seus dias serem
poucos e que a outro seja
concedido seu cargo.

Desejar que os dias de seus inimigos sejam diminuídos é uma das maldições que o rei
Davi lança contra um inimigo que o perseguia.
O relato do "cumprimento" atribui este castigo a Judas, o discípulo que supostamente
traiu Jesus. O problema encontrado aqui, similar ao anteriormente, é que o contexto não
se encaixa no restante do Salmo. A Bíblia Hebraica registra a morte prematura de várias
pessoas que perseguiram o rei Davi, como Ahitophel (que suicidou-se; 2Samuel 17:23),
Joabe (morto por Benaia; 1Reis 2:34), o rei Saul (que suicidou-se; 1Samuel 31:4), e dois
dos próprios filhos do rei Davi, Absalão (morto por Joabe, 2Samuel 18:24) e Adonias
(morto por Benaia; 1Reis 2:25). Assim, considerando-se outros problemas, o conteúdo
deste salmo para a teologia cristã não faz sentido associar a maldição com Judas ao
cometer suicídio.
Conclusão: O Salmo 109:8a NÃO É uma "profecia messiânica" válida.

d. O Traidor do Messias seria substituído
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.B.2.d-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Copyright © Uri Yosef, PhD, 2001-2010 for the Messiah Truth Project, Inc.
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Tabela III.B.2.d-1 – Salmo 109:8b e Atos 1:20-26

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Tradução Judaica

Salmo 109:8b

Atos 1:20-26

Salmo 109:8b

20. Porque no livro dos Salmos
está escrito: Fique deserta a sua
habitação, E não haja quem nela
habite, Tome outro o seu bispado.
21. É necessário, pois, que, dos
homens que conviveram conosco
todo o tempo em que o Senhor
Jesus entrou e saiu dentre nós,
22. Começando desde o batismo
de João até ao dia em que de
entre nós foi recebido em cima,
um deles se faça conosco
testemunha da sua ressurreição.
23. E apresentaram dois: José,
chamado Barsabás, que tinha por
sobrenome o Justo, e Matias.
24. E, orando, disseram: Tu,
Senhor, conhecedor dos corações
de todos, mostra qual destes dois
tens
escolhido,
25. Para que tome parte neste
ministério e apostolado, de que
Judas se desviou, para ir para o
seu próprio lugar.
26. E, lançando-lhes sortes, caiu
a sorte sobre Matias. E por voto
comum foi contado com os onze
apóstolos.

Possam seus dias serem
poucos e que a outro seja
concedido seu cargo.

Sejam poucos os seus dias, e
outro tome o seu ofício.

Sempre tem sido comum a prática de nomear um substituto para uma importante posição
que fica vaga após a morte de quem a possuía. De tal modo que, na esperança de que
os dias do inimigo sejam poucos por causa do castigo de D’us, o rei Davi também pede
que alguém ocupe a posição dela.
O relato do "cumprimento" tenta conectar o relato da nomeação de Matias como
substituto de Judas com a maldição feita pelo rei Davi a seu inimigo. Este cenário sofre
da mesma problemática que o caso anterior.
Conclusão: O salmo 109:8b não é uma "profecia messiânica" válida.

e. O povo zombaria do Messias, meneando suas cabeças
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.B.2.e-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
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Tabela III.B.2.e-1 – Salmo 109:25 e Marcos 15:29-30

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 109:25

Marcos 15:29-30
29. E os que passavam
blasfemavam dele, meneando
as suas cabeças, e dizendo:
Ah! tu que derrubas o templo,
e em três dias o edificas,
30. Salva-te a ti mesmo, e
desce da cruz.

E ainda lhes sou opróbrio;
quando
me
contemplam,
movem as cabeças.

Tradução Judaica
Salmo 109:25

Tornei-me para eles objeto
de escárnio e, ao me verem,
meneiam suas cabeças.

Tendo-se tornado um objeto de desprezo por seus inimigos, o rei Davi descreve como
eles meneiam suas cabeças em um gesto de desprezo quando se cruzam com ele. Ele
usa uma linguagem semelhante em outro lugar:
Salmo 22:7 - Todos os que me vêem zombam de mim, abrem os lábios e meneiam
suas cabeças.

O relato do "cumprimento" é tirado de uma passagem que descreve as consequências da
crucificação antes de Jesus supostamente dar seu último suspiro. O problema, mais uma
vez, é que o rei Davi sobreviveu a todos esses eventos e Jesus não. Portanto, as duas
cenas descritas nesta suposta "profecia messiânica" e seu "cumprimento" são
completamente diferentes e não podem estar relacionadas desta forma.
Conclusão: O salmo 109:25 não é uma "profecia messiânica" válida.

C. Salmo 118
A lista de referência indica que Salmo 118 contém duas "profecias messiânicas” que são
"cumpridas" em relatos do Novo Testamento, como mostra a Tabela III.C-1.
Tabela III.C-1 - Alegadas "profecias messiânicas" e suas "realizações"

Citações
“Cumprimento”
“Profecia”

Declaração
O Messias seria a "pedra" rejeitada por Israel
O Messias viria em nome do Senhor

Salmo 118:22
Salmo 118:26

Mateus 21:42-43
Mateus 21:9

1. Visão geral
A seguir uma descrição concisa deste salmo para ajudar a colocar seu contexto em
perspectiva.
AÇÃO DE GRAÇAS NACIONAL: Uma proclamação alegre do povo no templo quando da
redenção final é o cenário deste Salmo, e os sentimentos de gratidão que animavam seus
corações são expressos em linguagem vívida. De acordo com uma segunda visão rabínica, o
Salmo foi composto por Davi sobre a morte de Saul. Ela expressa seu alívio da pressão
11
implacável que Davi esteve submetido durante o reinado de Saul (Kimchi) .

A inscrição não identifica o autor deste Salmo. O salmista expressa a gratidão e
confiança de Israel, de como as pessoas esperam redenção da opressão sofrida no
exílio. Este salmo faz parte dos hinos de louvor que compõem a liturgia judaica conhecida

11

Soncino Books of the Bible – The Psalms, Rev. Dr. A. Cohen, Editor, p. 389, The Soncino Press (1992)
Copyright © Uri Yosef, PhD, 2001-2010 for the Messiah Truth Project, Inc.
Tradução e Revisão: Renato Santos
All rights reserved

9

como Hallel, que consiste de selecções de Salmos 113-118, e é recitado em três grandes
festas e em Hanukkah, bem como em outras ocasiões12.
2. Analisando as alegadas "profecias messiânicas" e seus supostos "cumprimentos"

a. O Messias seria a "pedra" rejeitada por Israel
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.C.2.a-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.C.2.a-1 – Salmo 118:22 e Mateus 21:42-43

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 118:22

Mateus 21:42-43
42. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes
nas Escrituras: A pedra, que os
edificadores rejeitaram, Essa foi
posta por cabeça do ângulo;
Pelo Senhor foi feito isto, E é
maravilhoso aos nossos olhos?
43. Portanto, eu vos digo que o
reino de Deus vos será tirado, e
será dado a uma nação que dê
os seus frutos.

A pedra que os edificadores
rejeitaram tornou-se a cabeça
da esquina.

Tradução Judaica
Salmo 118:22

A
pedra
que
os
construtores,
rejeitaram,
veio a tornar-se a pedra
angular

Segundo a tradição judaica, a passagem que compreendem os versos 19-25 foi entoada
enquanto a comitiva entrava no Templo em Jerusalém.
Nossos sábios têm proposto várias interpretações para o versículo 22. A partir de uma
perspectiva literal, esta pedra poderia ser a pedra que finaliza um edifício de construção
(vide Zacarias 4:7), ou a base em uma grande fundação, que liga duas camadas
perpendicularmente uma à outra (Isaías 28:16, Jeremias 51:26). Em ambos os casos,
estas pedras ocupam um lugar importante na estrutura de uma construção. No versículo
seguinte (v. 23), o salmista credita este acontecimento milagroso à intervenção divina,
sentimentos que são ecoados por Neemias após a conclusão do muro ao redor da cidade
de Jerusalém (Neemias 6:16). Do ponto de vista metafórico, se refere ao rei Davi que era
rejeitado pelo seu próprio pai e irmãos quando Samuel chegou a casa de Jessé para
ungir um de seus filhos como próximo rei de Israel. Profeticamente, esta poderia ser uma
alusão metafórica à nação de Israel, descrita como uma rocha (Gênesis 49:24) ainda
desprezado e rejeitado pelas nações, acabou sendo reconhecida por eles como a pedra
angular no plano de D’us para o mundo.
O relato do "cumprimento" é tirado de uma passagem da Parábola dos lavradores maus
em que Jesus denuncia os sacerdotes e fariseus - Jesus representando a pedra angular
e os chefes dos sacerdotes e Fariseus como os construtores que o rejeitaram. Os
próximos versículos onde o salmista conclama a nação para um dia nacional de ação de
graças (para a redenção) e oração (pelo apoio contínuo no futuro), são problemáticos
para Jesus, uma vez que não existem relatos dos evangelhos em que ele faz esses
apelos.
Conclusão: O salmo 118:22 não é uma "profecia messiânica" válida.
12

Uma versão resumida do Hallel é recitada nas luas novas e nos últimos seis dias de Pessach.
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b. O Messias viria em nome do Senhor
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.C.2.b-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.C.2.a-1 – Salmo 118:26 e Mateus 21:9

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Tradução Judaica

Salmo 118:26

Mateus 21:9

Salmo 118:26

Bendito aquele que vem em
nome do SENHOR; nós vos
bendizemos desde a casa do
SENHOR.

E a multidão que ia adiante, e a
que seguia, clamava, dizendo:
Hosana ao Filho de Davi; bendito
o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas!

Bendito é aquele que vem em
Nome do Eterno. Nós o
bendizemos no nome do Eterno.

Após a entrada da procissão, o serviço no Templo começava com os sacerdotes
cumprimentando cada membro da procissão com as palavras do versículo 26 (vide
também Deut. 21:5, Salmo 129:8). O relato do "cumprimento" é extraído de uma
passagem que descreve a suposta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém onde ele é
recebido e louvado pela multidão que se juntou para recebê-lo. O autor do Evangelho de
Mateus, bem como os autores dos outros três Evangelhos (Marcos 11:9-10, Lucas 19:3738, João 12:13), aparentemente ignoraram o contexto do versículo 26. Pelo contrário,
aqueles que saudaram eram a multidão (que não eram sacerdotes), e aquele que está
sendo recebido, o que veio "no nome do Senhor", era Jesus. O
(maSHI'ah) viria
em nome do Senhor? Ele certamente fará isso, como muitos outros também o farão. O
versículo 26 prevê isso? Certamente não!
Além disso, observe o termo "Hosana" no relato do "cumprimento" significando louvor.
Qualquer um que esteja familiarizado com a liturgia dos três festivais de peregrinação no
judaísmo sabe que
(hosha’NOT) são recitados nos dias de
(suKOT), a
Festa dos Tabernáculos. A estrofe introdutória desta liturgia consiste de quatro versos,
cada qual começa e termina com a frase
(hoSHA’na) [ou uma forma alternativa,
(hoSHA NA)], que significa, por favor, salve. Comparando isto com o contexto
do relato do “cumprimento” fica evidente que a aplicação do termo "Hosana" não faz
nenhum sentido. Não só o sentido correto da palavra não se encaixa no contexto da
passagem, como não há nenhuma indicação no contexto que a entrada de Jesus em
Jerusalém tenha ocorrido durante a Festa dos Tabernáculos.
Conclusão: O salmo 118:26 não é uma "profecia messiânica" válida.

D. Salmo 132
A lista de referência indica que Salmo 132 contém duas "profecias messiânicas"
que são "cumpridas" em relatos do Novo Testamento, como mostra a Tabela III.D-1.
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Tabela III.D-1 - Alegadas "profecias messiânicas" e suas "realizações"

Citações
“Profecia”
“Cumprimento”

Declaração
O Messias seria descendente de Davi
O Messias seria descendente de Davi

Salmo 132:11
Salmo 132:17

Mateus 1:1
Mateus 1:1

1. Visão geral
A seguir uma descrição concisa deste salmo para ajudar a colocar seu contexto em
perspectiva.
A PROMESSA DE D’US SERÁ CUMPRIDA: O Salmo é diferente de todos os outros cânticos
das ascensões com relação ao comprimento e ao estilo. Os versículos 8-10 reaparecem
substancialmente em 2Crônicas 6:41f. No final da oração de Dedicação de Salomão e os
versículos 7-14 apontam para a celebração do momento solene em que a arca da Lei foi trazida
ao Templo construído por ele. Através deste ato, o templo foi dedicado à presença de D’us no
meio de Israel (Hirsch). Ibn Ezra e Kimchi relacionam este Salmo com os eventos que
ocorreram nos últimos dias do reinado de Davi (2Samuel 24:18-25, 1Crônicas 21:18-20): Uma
praga que tinha invadido Israel matando milhares de pessoas, logo ameaçava Jerusalém. Davi
foi aconselhado a construir um altar para sacrifícios no futuro lugar do templo para conter a
destruição, mas a identidade do lugar era desconhecida (versículo 6). O Salmo também recorda
a dor de Davi ao saber que ele não seria o construtor do Templo e o zelo demonstrado que ele,
13
apesar disso, demonstrou em seus preparativos .

A inscrição não identifica o autor deste salmo. Pelo contrário, este salmo, que é um dos
15 Salmos de ascensão (Salmos 120-134), foram dedicados por seu compositor ao rei
Davi. Assim como Salmos 45 e 89, este salmo contém passagens que alguns sábios
judeus interpretaram como messiânicos, embora outros os vêem como histórico.
2. Analisando as alegadas "profecias messiânicas" e seus supostos "cumprimentos"

a. O Messias seria descendente de Davi
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.D.2.a-1 com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.D.2.a-1 – Salmo 132:11 e Mateus 1:1

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 132:11

Mateus 1:1

O SENHOR
jurou
com
verdade a Davi, e não se
apartará dela: Do fruto do teu
ventre porei sobre o teu trono.

Livro da geração de Jesus
Cristo, filho de Davi, filho de
Abraão.

Tradução Judaica
Salmo 132:11
O Eterno fez a Davi uma
promessa da qual não
voltará atrás: “Da semente
das do teu corpo farei subir a
seu trono”.

Os Versos 11-18 compreendem a resposta de D’us à oração anterior (versículos 8-10).
Especificamente, o versículo 11 incorpora vários elementos da promessa que D’us fez ao
rei Davi por meio do profeta Natã14:

13

Soncino Books of the Bible – The Psalms, Rev. Dr. A. Cohen, Editor, p. 436, The Soncino Press (1992)
Um caso semelhante foi encontrado na análise das supostas "profecias messiânicas" enconradas no
Salmo 89. A análise completa pode ser encontrada na secção III.E.2.a do ensaio listados na nota 5.
14
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2Samuel 7:12-16: Quando teus dias estiverem completos, e dormires com teus
antepassados, então farei levantar depois de ti da tua semente, das tuas entranhas, e
estabelecerei o seu reino. Ele construirá uma casa em Meu nome, e estabelecerei o
trono do seu reino para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele Me será um filho; e se
ele vier a transgredir, irei castigá-lo com vara de homens, e com aflições dos seres
humanos. E a minha benignidade não se apartará dele; como fiz com Saul, a quem
tirei de diante de ti. E sua casa e o seu reino serão estabelecidos para sempre diante
de ti; seu trono será estabelecido para sempre.

Os herdeiros do trono do rei Davi serão todos seus descendentes biológicos e, portanto,
seres humanos mortais. Esta promessa pode ser vista tanto como histórica quanto
messiânica. Historicamente, isso foi cumprido com o rei Salomão. Como profecia
messiânica, se refere ao Messias que será um descendente biológico do rei Davi.
O relato do "cumprimento" está no primeiro verso no Novo Testamento, o prefácio da
genealogia listada no Evangelho de Mateus. O título "filho de Davi" é aplicado a Jesus
mais de uma dúzia de vezes no Novo Testamento (por exemplo, Mateus 20:31 e Marcos
10:48, Lucas 18:38), mesmo sendo uma falsa declaração a partir da perspectiva da Bíblia
Hebraica, a Escritura durante toda a vida de Jesus e por alguns anos após sua morte.
Segundo a teologia cristã, Jesus não teve um pai terreno. No entanto, Bíblia Hebraica diz
que os direitos de sangue, tais como a linhagem tribal e o trono Davídico são transmitidas
exclusivamente de um pai humano a seus filhos biológicos (por exemplo, Números 1:18),
excluindo a transferência da condição, inclusive através do processo de adoção. Na
verdade, o salmista usa a frase
(mi'PRI vitneCHA), do fruto do seu corpo,
em referência aos herdeiros do trono do rei Davi. A frase em
־
(PRI-VEten), fruto
do corpo, aparece na Bíblia Hebraica 11 vezes (Gênesis 30:2; Deuteronômio 7:13,
28:4,11,18,53, 30:9; Isaías 13:18, Miquéias 6:7, Salmo 127:3, 132:11), e é usado
exclusivamente em referência aos filhos de uma pessoa, isto é, os descendentes
biológicos. Uma vez que Jesus não teve um pai terreno como ele pode ser o "fruto do
corpo do rei Davi"? Como Jesus pode ser o "filho de Davi"?
Além disso, o próprio Jesus parece negar que o "Cristo" (o termo Grego/Cristão para
"Messias") seria um descendente do Rei Davi:
Mateus 22:41-45: E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, Dizendo: Que
pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele:
Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao
meu Senhor: Assenta-te à minha direita, Até que eu ponha os teus inimigos por
escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? [Veja
também Marcos 12:35-37 e Lucas 20:41-44.]

Logo, se Jesus não acreditava que o Messias será um descendente do rei Davi, segue-se
que ele negou a necessidade de validação que o Messias é da linhagem de Davi. Esta
situação cria um sério dilema para o cristianismo, uma vez que contradiz a afirmação de
que Jesus é o Messias em virtude de sua ancestralidade e que, portanto, estaria
cumprindo a profecia bíblica.
Conclusão: O Salmo 132:11 pode ser considerado uma "profecia messiânica", no
entanto permanece não cumprida.
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b. O Messias seria descendente de Davi
Os textos relevantes do "Antigo Testamento" cristão e do Novo Testamento, bem como
as traduções judaicas correspondentes para fins de referência, serão apresentadas na
Tabela III.D.2.b-1, com as respectivas partes relevantes das passagens mostradas em
destaque.
Tabela III.D.2.b-1 – Salmo 132:17 e Mateus 1:1

“Profecia messiânica”
Velho Testamento Cristão

“Cumprimento”
Novo Testamento Grego

Salmo 132:17

Mateus 1:1

Ali farei brotar a força de Davi;
preparei uma lâmpada para o
meu ungido.

Livro da geração de Jesus
Cristo, filho de Davi, filho de
Abraão.

Tradução Judaica
Salmo 132:17
Ali farei florescer a dinastia
de Davi, e uma luz
prepararei para guiar Meu
ungido.

Este versículo, também, pode ser visto tanto a partir de uma perspectiva histórica quanto
messiânica. Historicamente, o versículo 17 ainda estaria falando do estabelecimento da
dinastia davídica através filho do rei Davi, Salomão, além de todos os outros reis de Judá
que se seguiram. A luz de D’us simboliza a eternidade e, como aplicado aqui, significa a
preservação desta dinastia. Isto se estende evidentemente a dinastia davídica na era
messiânica quando o Messias, aquele que será descendente biológico do rei Davi, irá
ocupar seu trono. Uma vez que o relato do "cumprimento" é o mesmo para o caso
anterior, a mesma discussão aplica-se aqui.
Conclusão: O Salmo 132:17 pode ser considerado uma "profecia messiânica", no
entanto permanece não cumprida.

IV. SUMÁRIO
Neste sexto artigo de uma série de 7 ensaios sobre os chamados "textos-prova"
encontrado nos Salmos, 11 deles, Salmos 102, 109, 118, e 132, que são alegadas
"profecias messiânicas" cristãs, juntamente com seus respectivos relatos de
"cumprimentos" no Novo Testamento, foram investigados. A análise foi dirigida ao
conteúdo abordado, ao contexto, e os textos correspondentes, a fim de avaliar a validade
destas alegações.
Os resultados acumulados de todas as supostas "profecias messiânicas" cristãs e seus
respectivos “cumprimentos” analisados até agora estão resumidos na Tabela IV-1. [Nota:
Os resultados dos ensaios anteriores serão mostrados em tons mais escuros, e os
resultados atuais em destaque diferenciado].
Tabela IV-1 - Alegadas "profecias messiânicas" em Salmos 8, 16, 18, 27, 31, 34, 35, 38, 40,
41, 45, 55, 68, 78, 80, 89, 102, 109, 118, 132 e suas "realizações”.

Citações

Declaração

“Profecia”

Crianças dariam louvor ao Messias
Ao Messias seria dado autoridade sobre todas
as coisas

“Cumprimento”

Válido?

Salmo 8:3[2]

Mateus 21:15-16

NÃO

Salmo 8:6

Mateus 28:18

NÃO

15

Uma única entrada indica que a mesma resposta se aplica tanto a "Profecia" quanto a alegação de
"cumprimento". Duas entradas significam respostas diferentes para a "Profecia" e alegações de
"cumprimento", respectivamente. Um ponto de interrogação ["?"] denota o texto que, de acordo com alguns
sábios judeus, poderia ser considerado messiânico.
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O Messias seria ressuscitado
O Corpo do Messias não seria exposto à
corrupção
O Messias seria exaltado á presença de Deus
O Messias viria para todos os povos
Os inimigos do Messias tropeçariam e cairiam
quando viessem por ele
O Messias seria acusado por falsas
testemunhas
O Messias bradaria "Nas tuas mãos
encomendo o meu espírito"
Nenhum dos ossos do Messias seria quebrado
Haveriam planos para matar o Messias
O Messias seria acusado por falsas
testemunhas
O Messias seria odiado por muitos sem motivo
O Messias emudeceria diante de seus
acusadores
A auto-oferta do Messias substituiria todos os
sacrifícios
O Messias diria que as Escrituras testificam
dele
O Messias viria para fazer a vontade de Deus
O Messias não ocultaria a sua missão da
congregação
O traidor do Messias seria um amigo com
quem ele partiu pão
O Messias falaria com uma mensagem de
graça
O Trono do Messias seria perpétuo
O Messias seria Deus
O Messias agiria com retidão
O Messias seria traído por um amigo
O Messias ascenderia ao céu
O Messias daria dons aos homens
O Messias seria odiado por muitos sem motivo
O Messias suportaria acusações, por amor a
Deus
O Messias seria rejeitado pelo seu povo
Os irmãos do Messias não creriam nele
O Messias se enfureceria pelo desrespeito
para com o templo
O Messias suportaria acusações, por amor a
Deus
O coração do Messias iria se partir
Os discípulos do Messias o abandonariam na
sua hora de necessidade
Ao Messias seria oferecido fel e vinagre
O Messias teria sede
O campo do oleiro ficaria desabitado
O Messias falaria em parábolas
O Messias estaria à destra de Deus
O Messias seria descendente de Davi
O Messias chamaria a Deus de “meu Pai”
O Messias seria o “primogênito” de Deus
O Messias seria descendente de Davi
O Messias seria descendente de Davi
O Messias seria eterno
O Messias seria o criador de todas as coisas
O messias seria acusado por falsas
testemunhas
O Messias oraria pelos seus inimigos
O Traidor do Messias teria uma vida curta
O Traidor do Messias seria substituído

Salmo 16:8-10a

Mateus 28:6].

NÃO

Salmo 16:8-10b

Atos 13:35-37

NÃO

Salmo 16:11
Salmo 18:50[49]

Atos 2:25-33
Efésios 3:4-6

NÃO
NÃO

Salmo 27:2

João 18:3-6

NÃO

Salmo 27:12

Mateus 26:59-61

NÃO

Salmo 31:5

Lucas 23:46

NÃO

Salmo 34:21[20]
Salmo 31:14[13]

João 19:32-33
Mateus 27:1

NÃO
NÃO

Salmo 35:11

Marcos 14:55-59

NÃO

Salmo 35:19

João 18:19-23

NÃO

Salmo 38:14-15[13-14]

Mateus 26:62-63

NÃO

Salmo 40:7-9a[6-8a]

Hebreus 10:10-13

NÃO

Salmo 40:7-9[6-8b]

Lucas 24:44

NÃO

Salmo 40:8-9[7-8]

João 5:30

NÃO

Salmo 40:10-11[9-10]

Lucas 4:16-21

NÃO

Salmo 41:10[9]

Marcos 14:17-18

Salmo 45:3[2]

Lucas 4:22

Salmo 45:7-8a[6-7a]
Salmo 45:7-8b[6-7b]
Salmo 45:7-8c[6-7c]
Salmo 55:13-15[12-14]
Salmo 68:19a[18a]
Salmo 68:19b[18b]
Salmo 69:5[4]

Lucas 1:31-33
Hebreus 1:8-9
João 5:30
Lucas 22:47-48
Lucas 24:51
Mateus 10:1
Lucas 23:13-22

Salmo 69:8[7]

Mateus 26:65-67

NÃO

Salmo 69:9a[8a]
Salmo 69:9b[8b]

João 1:11
João 7:3-5

NÃO
NÃO

Salmo 69:10a[9a].

João 2:13-17

NÃO

Salmo 69:10b[9b]

Romanos 15:3

NÃO

Salmo 69:21a[20a]

João 19:34
Marcos 14:33-41

NÃO

Salmo 69:22a[21a]
Salmo 69:22b[20b]
Salmo 69:226[25]
Salmo 78:2
Salmo 80:18[17]
Salmo 89:4-5[3-4]
Salmo 89:27[26]
Salmo 89:28[27]
Salmo 89:30[29]
Salmo 89:36-37[35-36]
Salmo 102:26-28a[25-27a]
Salmo 102:26-28b[25-27b]
Salmo 109:2

Mateus 27:34
João 19:28
Atos 1:16-20
Mateus 13:34-35
Atos 5:31
Mateus 1:1
Mateus 11:27
Marcos 16:6
Mateus 1:1
Mateus 1:1
Colossenses 1:17
João 1:3
João 18:29-30

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Salmo 109:4
Salmo 109:8a
Salmo 109:8b

Lucas 23:34
Atos 1:16-18
Atos 1:20-26

Salmo 69:21b[20b]
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NÃO
?

NÃO

?

NÃO
NÃO
?
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO

?
?
?
?

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

O povo zombaria do Messias, meneando suas
cabeças
O Messias seria a "pedra" rejeitada por Israel
O Messias viria em nome do Senhor
O Messias seria descendente de Davi
O Messias seria descendente de Davi

Salmo 109:25

Marcos 15:29-30

Salmo 118:22
Salmo 118:26
Salmo 132:11
Salmo 132:17

Mateus 21:42-43
Mateus 21:9
Mateus 1:1
Mateus 1:1

NÃO
NÃO
NÃO
?
NÃO
?
NÃO

Como os exemplos de supostas "profecias messiânicas" cristãs e seus respectivos
"cumprimentos" continuam a acumular-se, agora existem 55 profecias até agora
analisadas e refutadas, o padrão observado anteriormente torna-se ainda melhor definido
- eles se concentram em Jesus, a figura central da visão messiânica cristã, e não sobre
as condições que prevalecem no mundo devido a suas realizações.
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