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“Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas 
raízes um renovo frutificará”, Is 11.1.

Neste versículo o profeta Isaías anuncia a chegada do Mes-

sias prometido, destacando sua descendência genealógica de 

Davi e dos patriarcas de Israel. Jesus é o renovo verdadeiro que 

veio ao mundo para cumprir esta e tantas outras profecias re-

gistradas nas Escrituras Sagradas.

É de notório saber que o broto é a parte inicial de uma planta, 

é o marco inicial de todo seu desenvolvimento. O renovo verda-

deiro trata-se de Jesus Cristo, pois a nossa salvação teve início 

com sua vinda à terra para morrer por nós. Cristo é o Renovo 

que veio ao mundo para trazer a Sua Justiça. Jesus é a origem 

da verdadeira transformação. A renovação da vida humana faz 

parte de um propósito de salvação que foi planejado por Deus, 

por intermédio de Jesus. A mensagem que é pregada através 

da Bíblia é simples: Nós precisamos entender que Jesus é o Re-

Jesus, o início de tudo
novo, o Messias verdadeiro, o Rei dos reis e nosso Senhor que 

entregou Sua vida por amor, mas que ressuscitou e prometeu 

um lar eterno ao Seu lado em um Reino Celestial. A Ele deve-

mos toda devoção, amor, gratidão, reverência, honra, louvor e 

adoração. 

Os profetas anunciaram Sua vinda ao mundo. Cristo esteve 

entre os homens e a profecia se cumpriu. Hoje, anunciamos 

Sua salvação, esperamos por Sua volta e aguardamos o cumpri-

mento da última promessa feita por Ele antes de voltar ao céus: 

“Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olha-
vam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram 
com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente sur-
giram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes 
disseram: “Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? 
Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, 
voltará da mesma forma como o viram subir”,  At 1.9-11.
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