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3º Trimestre de 2018
Tema: Heróis do Antigo Testamento

ISAÍAS, O ANUNCIADOR DO MESSIAS

ISAÍAS DETALHANDO A VIDA DO MESSIAS
O livro de Isaias trata detalhadamente
sobre Cristo, sua vida, seu ministério, sua

morte, sua ressurreição e sua glória, o que
vem a ser confirmado no Novo Testamento.

Vejamos algumas passagens:
Isaías
Is 7.14

Is 8.14

Is 22.22

Is 25.8

Versículo na íntegra
“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”.
“Então, ele vos será santuário,
mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo
às duas casas de Israel; de
laço e rede, aos moradores de
Jerusalém”.
“E porei a chave da casa de
Davi sobre o seu ombro, e
abrirá, e ninguém fechará, e
fechará, e ninguém abrirá”.
“Aniquilará a morte para
sempre, e assim enxugará o
Senhor JEOVÁ as lágrimas
de todos os rostos, e tirará o
opróbrio do seu povo de toda
a terra; porque o SENHOR o
disse”.

Cumprimento
Mt 1.18-23

Rm 9.31-33

Lc 1.31-33

1Co 15.54

PÁGINA

1/2

ISAÍAS, O ANUNCIADOR DO MESSIAS

Is 28.16

Is 35.5-6

Is 53.5-6

“Portanto, assim diz o Senhor 1Co 3.11
JEOVÁ: Eis que eu assentei
em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa
de esquina, que está bem
firme e fundada; aquele que
crer não se apresse”.
“Então, os olhos dos cegos se- Mt 11.5
rão abertos, e os ouvidos dos
surdos se abrirão. Então, os
coxos como cervos, e a língua
dos mudos cantará, porque
águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo”.
Mas ele foi ferido pelas nossas 1Pe 2.24-25
transgressões e moído pelas
nossas iniquidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós
andamos desgarrados como
ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho, mas o
SENHOR fez cair sobre ele a
iniquidade de nós todos.
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