
LIÇÃO 07    UM SALMO MESSIÂNICO  

O Salmo 22 traz uma referência ao Messias de forma muito clara, onde o mesmo clamor de Davi é o do Senhor Jesus na cruz 

do Calvário, porém, este é apenas um dos vários versículos contidos em todo AT que se referem a Cristo e que vem a ter seu 

cumprimento no NT.

Apresentando o Messias no Antigo Testamento

Referência Versículo Cumprimento

Gn 3.15 “Porei inimizade entre ti e a mulher e en-

tre a tua semente e a sua semente; esta te 

ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”.

Hb 2.14

Is 7.14 “Portanto, o mesmo Senhor vos dará um 

sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará 

à luz um filho, e será o seu nome Emanuel”. 

Mt 1.18

Mq 5.2 “E tu, Belém Efrata, posto que peque-

na entre milhares de Judá, de ti me sairá 

o que será Senhor em Israel, e cujas ori-

gens são desde os tempos antigos, des-

de os dias da eternidade”

Mt 2.1

Dt 18.15 “O SENHOR, teu Deus, te despertará 

um profeta do meio de ti, de teus irmãos, 

como eu; a ele ouvireis”.

Jo 6.14

Is 53.3 “Era desprezado e o mais indigno entre 

os homens, homem de dores, experimen-

tado nos trabalhos e, como um de quem 

os homens escondiam o rosto, era despre-

zado, e não fizemos dele caso algum”.

Jo 1.11

Zc 9.9 “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, 

ó filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá 

a ti, justo e Salvador, pobre e montado so-

bre um jumento, sobre um asninho, filho 

de jumenta”. 

Jo 12.12-15

Is 53.12 “Pelo que lhe darei a parte de muitos, e, 

com os poderosos, repartirá ele o despojo; 

porquanto derramou a sua alma na morte 

e foi contado com os transgressores; mas 

ele levou sobre si o pecado de muitos e 

pelos transgressores intercedeu”.

Mt 27.38

#conectou?
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