DESMASCARANDO OS “TEXTOS-PROVA” DE SALMOS
PARTE 7 – A "GRANDE CENA"
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I. INTRODUÇÃO

Em uma série de seis ensaios, um total de 55 alegadas "profecias messiânicas" cristãs
do livro de Salmos e seus respectivos cumprimentos do Novo Testamento foram
investigados, analisados em detalhe e refutados2,3,4,5,6,7. Isto representa 18% das 312
“profecias messiânicas” e "textos de cumprimento profético” identificadas nas listas de
referência, usada nesta verificação8. Além disso, a análise destas 55 alegadas
"profecias messiânicas" cristãs confirmaram o padrão aludido na Parte 1. Ou seja, que
o “foco” das profecias messiânicas cristãs é Jesus.
Considerando as diferenças entre visões messiânicas judaicas e cristãs, vale a pena
rever e analisar o quadro em um espectro maior para ver como esses dois paradigmas
se assemelham.
Este ensaio apresentará as visões messiânicas gerais do Judaísmo e do Cristianismo
seguido por uma análise comparativa destes dois paradigmas messiânicos.
II. A VISÃO MESSIÂNICA JUDAICA

A Visão Messiânica Judaica é um conceito originalmente encontrado no cerne do
Judaísmo Tradicional e o anseio de uma eventual redenção é um dos seus
fundamentos. A frase em hebraico
(ahaRIT ha'yaMIM), o fim do dias,
muitas vezes associado a uma futura época conhecida no Judaísmo como a "Era
1

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
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Messiânica" e que aparece na Bíblia Hebraica já em Gênesis 49:1, onde Jacó chama
seus filhos a fim de conceder suas bênçãos sobre eles. Este capítulo e a bênção de
Judá, em particular (Gênesis 49:8-12), podem ser vistas como a pedra angular do
paradigma messiânico Judaico Tradicional. O quadro geral da visão messiânica
judaica foi desenvolvido principalmente através dos escritos dos Profetas.
O paradigma messiânico do Judaísmo Tradicional consiste de dois componentes
principais:



A figura central,
(maSHI'ah), o Messias, estará no papel de liderança e cujas
ações resultarão em grandes mudanças nas condições do mundo.
A "agenda messiânica", que consiste nos "afazeres messiânicos" (as "profecias
messiânicas" do Judaísmo) deverão ser executadas e concluídas de forma que a
Era Messiânica seja uma realidade.

As seguintes seções fornecem um vislumbre em cada um desses itens.
A. O Messias Judaico
O
, o Ungido é o indivíduo cuja chegada é aguardada por todo povo judeu.
Embora ele seja a figura central, a visão messiânica judaica não está focada nele, mas
sim em suas realizações. As ações do
induzirão mudanças no mundo real que
irão transformá-lo no lugar imaginado pelos profetas.
Entretanto, poucos detalhes são registrados na Bíblia Hebraica sobre o
em
termos de descrições específicas de suas características físicas e atributos. Na
verdade, das 39 aplicações na Bíblia Hebraica, o termo
nunca é usada em
conexão com o futuro líder de Israel. Uma possível razão para isso é que, começando
por volta do primeiro século de nossa era, o paradigma judaico messiânico
experimentou uma transformação significativa. Ele afastou-se da idéia de uma era
futura de felicidade,
(achaRIT ha'yaMIM), o fim dos dias, e evoluiu
para a noção de futuro líder mortal que iria resgatar Israel da opressão que o povo
vinha sofrendo no exílio e dos inimigos que ocupavam a Terra Santa. Foi durante este
período que o título moderno de
foi adotado como referência comum a este
indivíduo, o próximo ocupante do trono de Davi. Um interessante subproduto deste
fenômeno tem ocorrido, uma vez que o conceito ganhou força, diferentes pessoas
apareceram e proclamaram-se ou foram aclamados por outros, serem este Redentor
esperado.
As informações disponíveis na Bíblia Hebraica anunciam os requisitos que um
candidato legítimo para o "cargo" de
(Messias) deve satisfazer:
 Ele deve ser um descendente biológico, isto é, da semente, ( ז ֶַרעZera), do rei Davi
(Isaías 11:1, Ezequiel 37:24-25)
 Sua linhagem até o rei Davi deve passar através do Rei Salomão (2Samuel 7:1216; 1Reis 8:18-20)
 Ele deve ser um judeu e seguidor do Judaísmo (Deuteronômio 17:15,18-20).

Segue-se a estes requisitos que o
(Messias) deve ser nascido de pais
humanos - seu pai biológico irá transmitir-lhe a linhagem do rei Davi, e sua mãe
biológica irá fornecer-lhe a sua identidade como judeu.
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Ainda que indivíduos preencham alguns desses requisitos, isso não garante que
qualquer um deles seja realmente
- eles são apenas candidatos qualificados
para o cargo. A fim de ser identificado e declarado como
, um candidato
qualificado terá que executar e concluir a "agenda messiânica" como parte de sua
soberania.
B. "Agenda Messiânica" Judaica
A visão messiânica judaica desenvolvida principalmente através dos escritos dos
profetas, tem como fundamento uma "agenda messiânica". Esta "agenda messiânica"
consiste em declarações proféticas que descrevem, em diferentes níveis de detalhes,
as condições que prevalecerão na Era Messiânica. Os itens da "agenda messiânica"
compreendem o conjunto de "profecias messiânicas" dentro do Judaísmo Tradicional.
A Tabela II.B-1 irá mostrar uma lista das mais significativas "profecias messiânicas"
judaicas encontradas na Bíblia Hebraica.9
Tabela II.B-1 – "Profecias Messiânicas" Judaicas

#

Acontecimento

Referências10

1

O aparecimento de Elias antes de chegada do Messias
Prevalecerá o conhecimento e o reconhecimento Universal
de D’us
Haverá coexistência pacífica entre todas as nações do
mundo
Todas as armas serão destruídas
Haverá o fim de todo mal

Malaquias 3:23-24[4:5-6]
Isaías 11:9;
Zacarias 14:9
Isaías 2:4; Miquéias 4:34
Ezequiel 39:9,12
Sofonias 3:13;
Malaquias 3:19
Isaías 25:8, 35:5-6
Ezequiel 36:29-30
Isaías 11:6-7, 65:25
Isaías 11:15
Isaías 11:11-12;
Jeremias 23:7-8
Isaías 11:13;
Ezequiel 37:16-22
Isaías 33:20;
Ezequiel 37:26-28
Ezequiel Capítulos 40-48

2
3
4
5
6

10

Haverá fim para a doença e a morte
Não haverá fome
Animais predadores deixarão de buscar a presa
O Nilo secará
Todos os judeus serão reunidos em Israel

11

Judá e Israel serão reunidos em um só povo

12

O Terceiro Templo será reconstruído em Jerusalém

13
14

Todos os rituais de adoração do Templo, incluindo
sacrifícios, serão retomados
Os mortos irão ressuscitar

15

A profecia irá retornar

16

A dinastia Davídica renascerá com o Messias e seus filhos

17

Cada tribo de Israel receberá uma parte da terra como
herança
A Lei judaica será a Lei na terra de Israel

7
8
9

18

Isaías 26:19;
Ezequiel 37:12-13
Joel 3:1;
Malaquias 3:23[4:5]
Ezequiel 46:16-17;
Daniel 7:13-14
Ezequiel 47:13-14, 48:170
Isaías 11:2-5;
Jeremias 33:15

9

Cumprido?11

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

Esta lista não é exaustiva. Ela contém os itens sobre os quais há um consenso relativamente uniforme
dentro do Judaísmo Tradicional.
10
Na maioria dos casos, existem múltiplas fontes das quais apenas uma amostra é citada. Onde os
números de versos diferem entre a Bíblia Hebraica e o "Velho Testamento" cristão, a citação mostra o
número do versículo (e capítulo) na Bíblia Hebraica em primeiro lugar, seguido pelo número do versículo
(e capítulo) do "Antigo Testamento" cristão entre parênteses. Exemplo: Malaquias 3:23-24 [4:5-6].
11
A profecia deve ser considerada cumprida quando o evento predito, condição ou situação ocorrer e não
ser necessário mais aguardar sua conclusão ou realização. Por outro lado, uma profecia que ainda não
ocorreu ou ainda está para ser concluída, continua sendo uma profecia não cumprida.
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19
20

Israel será centro dos governos mundiais
Israel será o centro espiritual do mundo

21

As nações gentias reconhecerão estarem erradas

22

As nações gentias deverão ajudar o povo judeu
Todas as nações gentias deverão subir a Jerusalém
celebrar Sucot (Tabernáculos)
As arvores de Israel darão frutos mensalmente

23
24

Isaías 11:10, 42:6; 60:3
Isaías 2:2-3;
Zacarias 8:23
Isaías 53:1-8;
Miqueias 7:15-16
Isaías 60:5-6,10-12
Zacarias 14:16

NÃO

Ezequiel 47:12

NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Como demonstrado, estas "profecias messiânicas", geralmente descrevem as
condições que prevalecerão durante um tempo futuro conhecido como Era Messiânica
- elas representam a saída de uma nação que anseia por uma vida melhor em um
mundo melhor. Estas "profecias messiânicas" judaicas são exaustivas e exclusivas, o
que significa que, quando forem cumpridas, a "fé" não será necessária a fim de
experimentar o impacto da sua presença - todos saberão, pois tudo será evidente.
III. A VISÃO MESSIÂNICA CRISTÃ

Embora o Cristianismo tenha adotado a idéia judaica de que o Messias será um
descendente do rei Davi, o paradigma messiânico cristão é incompatível com o seu
homólogo judaico em todos os outros aspectos, como demonstrado na Seção IV.
O paradigma comum messiânico
componentes principais:

do Cristianismo

baseia-se nos seguintes

 A figura central, o Messias, já veio uma vez em cumprimento às declarações
proféticas no "Antigo Testamento" cristão, e retornará em um momento futuro
(conhecido como a “segunda vinda”).
 As "profecias messiânicas" foram cumpridas pelo Messias em sua "Primeira
Vinda".

As seguintes seções fornecem uma análise em cada um desses dois itens.
A. O Messias Cristão – Jesus
A figura central da visão messiânica cristã é Jesus de Nazaré. A característica mais
marcante de paradigma messiânico cristão, pelo projeto (e ao contrário do Judaísmo),
é totalmente focada na figura central, Jesus de Nazaré, referido no Novo Testamento
grego pelo título Ιησούς Χριστός (Iesous Christos), ou Jesus Cristo (Jesus, o
Messias - a versão anglicanizada do nome grego).
Segundo a teologia cristã, a natureza e a missão do Messias é ser Senhor e Salvador:
12

 Jesus é divino, pois ele sempre existiu como parte da divindade (João 1:1-2)
 Jesus foi "enviado a Terra" na forma de um homem (Deus manifesto na carne),
através do “nascimento virginal”, tornando-o filho de Deus (Mateus 1:23, Marcos 1:1)
 Jesus veio como o Messias para redimir (ou salvar) a humanidade removendo de seus
seguidores a mancha do "Pecado Original" através da sua morte sacrificial na cruz (2
Timóteo 1:9-10; 1 João 4:14)
 Em sua "Segunda Vinda", Jesus irá reinar no Reino dos Céus (Mateus 5:19, 7:21,
Hebreus 9:28)
12

Apesar de algumas denominações não aceitarem a idéia de uma divindade trina, a esmagadora maioria
dos cristãos aderem à doutrina da Trindade.
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B. "Profecias messiânicas" do Cristianismo
De acordo com a teologia cristã, Jesus, em seu papel como Senhor e Salvador,
cumpriu todas as profecias que foram preditas dele no "Antigo Testamento" cristão.
Estas "profecias messiânicas" consistem de passagens, versos, ou até mesmo partes
de um verso no "Antigo Testamento" cristão, e o mesmo ocorre com os "textos de
cumprimento" no Novo Testamento. A lista das 55 “profecias messiânicas" e seus
respectivos "cumprimentos" investigados nos últimos seis ensaios tipifica o conteúdo
da lista de referência completa (vide nota de rodapé 8). Os resultados da análise
encontram-se reproduzidos na Tabela III.B-1 (números de sequência foram
adicionados para um melhor compreensão).
Tabela III.B-1 –"Profecias messiânicas cristãs nos Salmos 8, 16, 18, 27, 31, 34, 35, 38, 40,
41, 45, 55, 68, 69 78, 80, 89, 102, 109, 118, e 132, seus "cumprimentos" e validação
#
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Citações

Declaração
Crianças dariam louvor ao Messias
Seria dado ao Messias autoridade
sobre todas as coisas
O Messias iria ressuscitar
O corpo do Messias não estaria
sujeito a decadência
O Messias seria exaltado na
presença de Deus
O Messias viria para todos os
povos
Os inimigos do Messias
tropeçariam e cairiam diante dele
O Messias seria acusado por falsas
testemunhas

“Profecia”
Salmo 8:3[2]
Salmo 8:7[6]

“Cumprimento”
Mateus 21:16
Mateus 28:18

Salmo 16:8-10a
Salmo 16:8-10b

Mateus 28:6
Atos 13:35-37

Salmo 16:11

Atos 2:25-33

Salmo 18:50[49]

Efésios 3:4-6

Salmo 27:2

John 18:3-6

Salmo 27:12

Mateus 26:59-61

13

Válido?
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Nenhum dos ossos do Messias
seria quebrado
Haveriam complôs para matar o
Messias
Haveriam complôs para matar o
Messias
O Messias seria acusado por falsas
testemunhas
O Messias seria odiado sem motivo

Salmo 34:21[20]

João 19:32-33

Salmo 31:14[13]

Mateus 27:1

Salmo 31:14[13]

Mateus 27:1

Salmo 35:11

Marcos 14:55-59

Salmo 35:19

João 18:19-23

O Messias estaria calado diante de
seus acusadores
A oferta de si mesmo do Messias
iria substituir todos os sacrifícios
O Messias diria que as Escrituras
falavam dele
O Messias viria para fazer a
vontade de Deus
O Messias não esconderia sua
missão da congregação
O traidor do Messias seria um
amigo com quem repartiu o pão

Salmo 38:14-15[13-14]

Mateus 26:62-63

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

Hebreus 10:10-13

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

Lucas 24:44

Salmo 40:8-9[7-8]

João 5:30

Salmo 40:10-11[9-10]

Lucas 4:16-21

Salmo 41:10[9]

Marcos 14:17-18

13

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Uma única entrada indica que a mesma resposta se aplica tanto as alegações de "Profecia" e
"cumprimento". Duas entradas significam diferentes respostas para a "profecia" e "cumprimento",
respectivamente.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

O Messias falaria uma mensagem
de graça
O trono do Messias duraria para
sempre
O Messias seria Deus
O Messias agiria com justiça
O Messias seria traído por um
amigo
O Messias ascenderia aos céus
O Messias daria dons aos homens
O Messias seria odiado por muitos
sem causa
O Messias suportaria acusações,
por amor a Deus
O Messias seria rejeitado pelos
judeus
Os irmãos do Messias não
acreditariam nele
O Messias ficaria irritado com o
desrespeito ao Templo
O Messias suportaria acusações,
por amor a Deus
O coração do Messias seria
quebrantado
Os discípulos do Messias falhariam
em ajudar na sua hora de
necessidade
Seria oferecido fel e vinagre ao
Messias
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 um descendente
de Davi
O Messias chamaria Deus de Pai
O Messias seria o "primogênito" de
Deus
O Messias seria um descendente
de Davi
O Messias seria um descendente
de Davi
O Messias seria eterno
O Messias seria o criador de tudo
O Messias seria acusado por falsas
testemunhas
O Messias rezaria pelos seus
inimigos
O traidor do Messias teria uma vida
curta
O traidor do Messias seria
substituído
O Messias seria ridicularizado por
pessoas meneando a cabeça
O Messias seria a "pedra" rejeitada
pelos judeus
O Messias viria em nome do
Senhor
O Messias seria um descendente
de Davi
O Messias seria um descendente
de Davi

Salmo 45:3[2]

Lucas 4:22

Salmo 45:7-8a[6-7a]

Lucas 1:31-33

Salmo 45:7-8b[6-7b]
Salmo 45:7-8c[6-7c]
Salmo 55:13-15[12-14]

Hebreus 1:8-9
João 5:30
Lucas 22:47-48

Salmo 68:19a[18a]
Salmo 68:19b[18b]
Salmo 69:5[4]

Lucas 24:51
Mateus 10:1
Lucas 23:13-22

Salmo 69:8[7]

Mateus 26:65-67

Salmo 69:9a[8a]

João 1:11

Salmo 69:9b[8b]

João 7:3-5

Salmo 69:10a[9a]

João 2:13-17

Salmo 69:10b[9b]

Romanos 15:3

Salmo 69:21a[20a]

João 19:34

Salmo 69:21b[20b]

Marcos 14:33-41

?

NÃO

?

NÃO

?

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

Salmo 69:22a[21a]

Mateus 27:34

Salmo 69:22b[21b]
Salmo 69:26[25]

João 19:28
Atos 1:16-20

NÃO

Salmo 78:2
Salmo 80:18[17]
Salmo 89:4-5[3-4]

Mateus 13:34-35
Atos 5:31
Mateus 1:1

NÃO
NÃO

Salmo 89:27[26]
Salmo 89:28[27]

Marcos 16:6

Salmo 89:30[29]

Mateus 1:1

Salmo 89:36-37[35-36]

Mateus 1:1

Salmo 102:26-28a[25-27a]
Salmo 102:26-28b[25-27b]
Salmo 109:2

Colossenses 1:17
João 1:3
João 18:29-30

Salmo 109:4

Lucas 23:34

Salmo 109:8a

Atos 1:16-18

Salmo 109:8b

Atos 1:20-26

Salmo 109:25

Marcos 15:29-30

Salmo 118:22

Mateus 21:42-43

Salmo 118:26

Mateus 21:9

Salmo 132:11

Mateus 1:1

Salmo 132:17

Mateus 1:1

NÃO

?
NÃO
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NÃO

?

NÃO

?

NÃO

?

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

?

NÃO

?

NÃO

Como ficam evidentes, a partir da lista acima, as "profecias messiânicas" do
cristianismo são centradas no messias, ou seja, lidam com a origem do Messias, seus
atributos, provações na sua vida pessoal, morte e ressurreição. É provável que a partir
disso tenha resultado a crença cristã de que Deus, através de sua intervenção direta
na história humana, fez a Sua vontade e propósito sabido pela humanidade quando
enviou Seu "filho", Jesus, para cumprir essas "profecias messiânicas". Assim, para os
cristãos, o conceito de "profecia messiânica" é o produto de uma "nova revelação" e
que a última palavra sobre o significado dsa "profecias messiânicas" no "Antigo
Testamento" cristão, portanto, encontra-se no novo Testamento e no próprio Jesus.
Para os cristãos, o Messias já veio e cumpriu todas as "profecias messiânicas", e
aguardam hoje sua "Segunda Vinda".
IV. ANALISANDO AS DUAS VISÕES MESSIÂNICAS: COMO ELAS SE COMPARAM?

Os principais componentes desses dois paradigmas messiânicos serão contrastados a
seguir através de vários elementos que caracterizam seus atributos e suas respectivas
funções. Estes elementos serão comparados e o paradigma cristão também será
comparado com os respectivos relatos da Bíblia Hebraica.
A.

O Messias Judaico versus o Messias cristão

Os itens que caracterizam as respectivas figuras centrais das visões messiânicas
judaicas e cristãs serão comparados na Tabela IV.A-1.
Tabela IV.A-1 - Comparando as figuras centrais
Compatibilidade...
Atributos

Linhagem
Lugar de
Nascimento
Natureza
Status
Função
Reinado
Status
Familiar
Surgimento

Messias do Judaísmo

Messias do
Cristianismo

Será descendente
sanguíneo do Rei Davi,
nascido de pais humanos.
Não especificado

Nascido de uma virgem
que concebeu do Espírito
Santo
Belém

Será um ser humano, mortal.
Será respeitado e honrado
por todas as nações
Será Rei Justo que redimirá
e restaurará Israel

É o divino filho de Deus
É adorado

Reino Terreno
Será casado e terá filhos
Ainda surgirá, ainda é
esperado.

Servir como sacrifício pelo
pecado e expiar pelos
pecados da humanidade
Nenhum (1ª Vinda) Reino
nos céus (2ª Vinda)
Não foi casado, não foi pai
nem teve filhos.
Veio uma vez, morreu,
ressuscitou e virá
novamente

entre as
duas

Cristã com
a Bíblia
Hebraica*

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

* a Perspectiva do Judaísmo é compatível com a Bíblia Hebraica por definição

Esta comparação demonstra que as figuras centrais da visão messiânica judaica
(
) e a visão messiânica cristã (Jesus) são incompatíveis.
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Além disso, ela também demonstra que Jesus não possuiu os atributos do Messias
especificados pela Bíblia Hebraica.
B."Agenda messiânica" judaica versus "profecias messiânicas” cristãs
Os itens que caracterizam os respectivos componentes proféticos das visões
messiânicas judaica e cristã serão comparados na Tabela IV.B-1.
Tabela IV.B-1 - Comparando os componentes proféticos

Compatibilidade...
Característica
Número
Função
Status

Validação

Agenda Messiânica
Judaica

Agenda Messiânica
Cristã

entre
as
duas

Cristã com
a Bíblia
Hebraica*

Entre duas e três dúzias
Descrever as condições
que prevalecerão na Era
Messiânica
Não cumprido. Será
preenchido pelo saMMseM
Após a conclusão, as
alterações resultantes no
mundo serão reais,
perceptíveis, tangíveis e
"mensuráveis"

Mais de trezentas
Descrever Jesus, suas
provações em vida e
glorificá-lo.
Cumprido por Jesus em
sua “Primeira Vinda”
Seu cumprimento e
resultantes mudanças
devem ser aceitos pela
Fé

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

* a Perspectiva do Judaísmo é compatível com a Bíblia Hebraica por definição

Esta comparação demonstra que a "agenda messiânica" judaica e as "profecias
messiânicas" cristãs são incompatíveis. Além disso, ela também demonstra que o
componente profético da visão messiânica cristã é geralmente incompatível com os
relatos contidos na Bíblia Hebraica.
C. Observações gerais
Além dos resultados obtidos a partir dessas comparações, vários pontos de interesse
adicionais sobre os dois paradigmas messiânicos são dignos de nota:








A "certeza do fim" é, pelo menos conceitualmente, uma idéia comum no judaísmo
e cristianismo. No entanto, uma grande diferença separa as duas visões
messiânicas: no judaísmo, a história se move em direção a vinda do
,
enquanto que no Cristianismo, a crença é de que o Messias já veio e o foco
doutrinário é a crença fundamental no seu retorno.
O termo "Messias" tem definições diferentes usados no judaísmo e no
cristianismo. A aplicação do termo “
” é originada do judaísmo, enquanto o
"Messias", como aplicado no cristianismo, tem sua origem em crenças pagãs.
A linhagem davídica do Messias é uma exigência bíblica Judaica, enquanto que no
cristianismo a relação do Messias ao rei Davi é visto como uma profecia
messiânica.
A disparidade significativa no número dos "afazeres messiânicos” do Judaísmo e
das profecias messiânicas Cristãs (cumpridas) é devido, em parte, ao método de
enumeração. Na visão messiânica judaica, todas as ocasiões na Bíblia Hebraica,
onde a mesma "agenda messiânica” é referenciada são contados como um único
item. Na visão messiânica cristã, cada referência no "Antigo Testamento" cristão
para a mesma "profecia messiânica" é contada como um item separado. Por
exemplo, na lista de referência (vide nota 8), 15 referências a Jesus como filho de
Deus (incluindo o "primogênito") são contados como 15 "profecias messiânicas",
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13 referências a Jesus como um descendente do rei Davi são contados como 13
"profecias messiânicas", 12 referências a Jesus levando os pecados do homem
são contados como 12 "profecias messiânicas, e assim por diante. Aqui estão 80
referências que deveriam ser apenas 6. Em suma, ocorre um acréscimo artificial!
 A invenção de uma "Segunda Vinda" adicionada ao paradigma messiânico cristão
é como se os cristãos assumissem que Jesus não realizou em sua época aquilo
que é profetizado na Bíblia hebraica. Isto é anti-bíblico!
 A visão messiânica cristã depende muito da "arte do raciocínio circular". Em
outras palavras, Jesus pode ser positivamente identificado como sujeito dessas
"profecias messiânicas" (i.e, "textos-prova") somente se primeiramente
acreditarem nele (isto é, no que está escrito sobre ele no Novo Testamento). Isso
não é de fato uma "prova"!

Embora os dois paradigmas messiânicas possam ter alguma semelhança superficial
em sua estrutura, um exame atento de seus respectivos componentes demonstram
incompatibilidades significativas.

V. SUMÁRIO
Os resultados obtidos da análise da validade de 55 alegadas "profecias messiânicas"
cristãs, vários Salmos - juntamente com seus alegados "cumprimentos" no Novo
Testamento - revelam uma disparidade significativa entre pontos de vista judaicos e
cristãos com relação à "profecia messiânica". O objetivo da análise apresentada neste
ensaio foi chegar à raiz desta disparidade examinando o quadro geral (“a grande
cena”) das respectivas visões messiânicas.
Uma comparação entre os elementos básicos em cada um dos dois componentes
principais que compreendem os paradigmas messiânicos judaicos e cristãos - a figura
central e os textos proféticos - ilustra como são inconsistentes e incompatíveis uns
com o outro. Além disso, uma vez que paradigma judaico messiânico é baseado na
Bíblia Hebraica, segue-se que o paradigma messiânico cristão, sendo incompatível
com o judaico, é contraditório com a Bíblia Hebraica nesse sentido. Portanto, é
razoável supor que a contradição dos dois pontos de vista sobre "profecia messiânica"
está relacionada com a sua respectiva gênese.
O paradigma messiânico judaico evoluiu dentro da Bíblia Hebraica e se foca, através
de declarações proféticas, em uma era de felicidade futura e alegria para Israel e não
sobre a figura central do governante de Israel naqueles dias, cuja identidade não é
minudenciada na Bíblia Hebraica. Por outro lado, o paradigma messiânico cristão foi
concebido e registrado no Novo Testamento ex post facto, ou seja, após o fato ter
ocorrido - depois do cânon da Bíblia Hebraica haver sido fixado e muito tempo depois
do advento de Jesus. De modo que, com a figura de Jesus em mente, foi uma tarefa
fácil para os autores do Novo Testamento completarem o quadro por eles imaginado.
Eles caçavam no "Antigo Testamento" cristão passagens que poderiam ser
interpretadas, muitas vezes com a ajuda algumas liberdades editoriais, como
"profecias" que se relacionariam a Jesus - sabendo o "resultado" tornaria mais fácil
procurar e, se necessário, inventar declarações que "previam-no". O propósito dessas
"profecias messiânicas" e seus respectivos "cumprimentos" era ajudar a convencer as
pessoas de que elas eram verdadeiras.
Embora estas listas com mais de 300 "profecias messiânicas" e seus alegados
"cumprimento" sejam invocados com orgulho e reverência por missionários cristãos
como "evidência" da verdade absoluta de suas crenças, os seis primeiros ensaios
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desta série demonstraram que, após uma análise cuidadosa elas desmoronam e
invalidam a visão cristã messiânica, alegada estar enraizada na Bíblia Hebraica.
Dado o fato de que muitas, se não a maioria, das alegadas "profecia messiânicas" e
seus respectivos "cumprimento" na lista de referência já etrem sido refutadas em
outros lugares, tanto em outros ensaios bem como por outros indivíduos, é seguro
concluir o seguinte:



Todo o conjunto de "profecias messiânicas" cristãs e seus respectivos
“cumprimentos” geralmente não são textos proféticos reais, são na verdade
alegações irrelevantes e seus cumprimentos.
Todo o conjunto de "profecias messiânicas" cristãs e seus respectivos
“cumprimentos” foram projetados ostensivamente a fim de criar a aparência de
que o cristianismo foi previsto pelas Escrituras Hebraicas e, assim, estabelecer
o fundamento para a alegação de que o Novo Testamento é o resultado de
uma revelação divina contínua.
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