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RESUMO

Este artigo dá ênfase à importância da fé judaica tomando como base a tanakh e a B’rit Hadashah. A
Igreja é parte integrante do povo de Israel, pois Ela foi enxertada no judaísmo através da videira.
Yochana15:1-5 “Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o Jardineiro. Permaneçam unidos a mim como
eu estarei com vocês. Os seguidores de Yeshua: apóstolos e discípulos que permaneceram na mesma fé
que Yeshua continuaram participando nas sinagogas, templos, na prática de oração, na leitura da torah,
comunhão com os Judeus e das bênçãos prometidas ao seu povo pelo pai da fé – Abraão.

Palavras chaves: fé. Yeshua. Profetas. Sinagoga.

ABSTRACT

This articleemphasizes the importanceof the Jewish faithdrawing ontanakhandBritHadashah. The
Churchisan integral partof Israelbecauseshewasgraftedinto Judaismthrough the grapevine. Yochana15:1-5
"Iam the true vineand myFather is thegardener. Abidein meas Iam with you. The followers ofYeshua:
apostlesand discipleswho remainedin the samefaith thatYeshuacontinued to participatein the synagogues,
temples, in the practice ofprayer, thereading of thetorah, communion withthe Jews andthe blessings
promisedto his peopleby the fatherof faith-Abraham.
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1 INTRODUÇÃO

A História da Bíblia relata em Gêneses 13:I5 Toda terra que você vê, eu darei a você e a seus
descendentes para sempre”. Levítico 25:23,“não vendam a terra em caráter definitivo, pois a terra é
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minha e vocês são apenas estrangeiros e moradores temporários”. Gêneses 12:3,“Abençoarei quem o
abençoar; amaldiçoarei quem o amaldiçoar; e por seu intermédio todas as famílias da terra serão
abençoadas”. Esses trechos mostram a história bíblica que antes da existência do povo judeus o Eterno
chamou um homem, deu-lhe o nome de Abraão, conhecido também como o pai da Fé, para dar
continuidade a uma geração escolhido por Ele, servindo de referência para todas as demais nações do
ponto de vista ético, moral e espiritual e que todas as famílias da terra fossem abençoadas por ele e
resistissem às atrocidades do mundo. “E pela fé o povo judaico tem resistido as atrocidades das demais
nações sobre o seu povo por ter conservado em memória a sua historia e as promessas de Deus através
dos seus profetas”. (STERN, 1988)

2 TANAKH

A bíblia do povo judeus tanakh relata que yeshua veria e cumpriria todas as profecias. O novo testamento
Judaico B’rit Hadashah, traduzido por David H. Stern, expressa o comprimento dessa profecia e a
Judaicidade de Yeshua.

Profetizou Jeremias que “a nova aliança viria pelo profeta judeus.” (Jeremias 31:30-40) e disse yeshua
que veio para complementar a lei e não abolir Mateus 5:17. Em Hebreus 8:7 afirma que Jesus é o último e
superior sumo sacerdote para a segunda aliança porque a sua ordem sacerdotal substituiu a primeira
aliança sem defeito, confirmando a Judaicidade de Yeshua.

Jesus chega para o povo de Israel assumindo sua história, cultura, tradições e religião fazendo do antigo
testamento, ou seja, da primeira aliança a norma de sua palavra e sua inspiração para realizar o projeto
de Deus.

Portanto, pode-se observar que as profecias foram cumpridas por um profeta que era Judeu, nascido em
Beit-lechem, cresceu entre os judeus de Nazaré, ministrou aos judeus da Galileia, morreu e ressuscitou na
capital judaica, Jerusalém terra dada por Deus ao povo judeu.

Na B’rit Hadashah, em João 15:1-5,Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o jardineiro. “Eu sou a videira,
e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto; porque sem mim
vocês não podem fazer nada.” Ao receber yeshua como senhor e salvador, o gentil passa a fazer parte da
raiz do povo judeu legitimando assim a importância da valorização da fé e dos costumes judaicos não
como salvação, mas sim trazendo em memória a história de um povo que tem como seu Deus o mesmo
Deus de Abraão, Izaque e Jacó. (STERN, 1988)

3 PROFECIAS DO TANAKH CUMPRIDAS POR JESUS NA B’RIT HADASHARH

PROFECIAS

O Messias deve

FONTE

No Tanakh

CUMPRIMENTO

B’rit Hadasharh
Ser a “semente da
mulher”

Que“esmagaria”a”
cabeça” da serpente.

B’reshit[Gn] 3.15 Gáalatas 4.4;Yochanam[ 1 Jo] 3.8

Ser a “semene de
Avraham”

B’reshit [Gn] 12.3 Mattityahu [Mt] 1.1
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Atos 3.25;Gálatas 3.16
Nascer em
Beit-Lechem, em
Y’hudah

Mikhah[Mq] 5.1 Mattityahu [Mt] 1.18-2.1;

Lucas 1.26-35
Ser ungido com o
Espiríto de Deus.

Yesha’yahu[Is] 11.2;
61.1

Mattityahu [Mt] 3.16

Yochanan 3.34; Atos 10.38
Possuir um ministério
de animar os
quebrantados,
programar a liberdade
aos cativos e enunciar o
ano aceitável do
Senhor.

Yesha’yahu[Is] 61.1,2 Lucas 4.18,19

Possuir um ministério
de cura.

Yesha’yahu[Is]
35.5,6;42.18

Mattityahu [Mt] 11.5;por todos os
evangelhos.

Ser vendido por trinta
moedas de pratas.

Z’kharyah[Zc] 11.12 Mattityahu [Mt] 26.15

Ser vendido preço
equivalente ao campo
de um oleiro

Z’kharyah[Zc] 11.13 Mattityahu [Mt] 27.7

Ser abandonado pelos
talmidim

Z’kharyah[Zc] 13.7 Mattityahu [Mt] 26.31,56

Ter a face espancada Mikhah[Mq] 4.14 Mattityahu [Mt] 27.30

Receber cusparadas Yesha’yahu[Is] 50.6 Mattityahu [Mt] 26.67;27.30

Ser zombado Tehillim[Sl]22.8,9(7.8) Mattityahu [Mt] 26.67,68; 27.31,39-44

Ser espancado Yesha’yahu[Is] 50.6 Mattityahu [Mt] 26.67;27.26,30

Ser executado por
crucificação,tendo os
pés e mãos
traspassados

Tehillim[Sl]22.17(16)

Z’kharyah[Zc] 12.10

Mattityahu [Mt] 27.35

Lucas 24.39

Sentir execução sede
durante a

Tehillim[Sl]22.16 Yochanan [Jo]19.28

Receber vinagre para
saciar a sua sede

Tehillim[Sl]69.22 Mattityahu [Mt] 27.34

4 RELATOS BÍBLICOS ONDE JESUS ENSINAVA NO TEMPLO

Jesus sempre esteve no templo e cumpriu a lei de Moisés assim como está escrito em Marcos 14:49, “
todos os dias, estive com vocês no pátio do templo, ensinando, e não me prenderam! Mas que o Tanak
(antigo testamento) seja cumprido!” (STERN, 1988). Jesus expulsava os que realizavam negócios no
templo dizendo, conforme Lucas 19:17, “Minha casa deve ser uma casa de oração mas vocês a
transformaram em um covil de ladrões!” (STERN, 1988). Em Lucas 21:37, Yeshua passava seus dias no
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templo ensinando e, à noite, ele saia e ficava no lugar chamado monte das Oliveiras. (STERN, 1988).
Assim, se lê em Lucas 24:53 “e permaneciam constantemente na área do templo louvando a Deus”.
(STERN, 1988). Jesus não ia ao templo para converter judeus mais sim louvando ao Eterno.

5 RELATOS BÍBLICOS ONDE YESHUA ENSINAVA NA SINAGOGA

SegundoMateus 13:54, “Quando Yeshua terminou de contar essas parábolas, saiu dali e foi para a sua
cidade natal. Ali ele ensinou o povo na sinagoga de tal forma que todos ficaram admirados e
perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos?” (STERN, 1988). Conforme
passagem de Marcos 1:21, “Foram a K’far-Nachum, e no shabbat, Yeshua entrou na sinagoga e começou a
ensinar.” O templo tem vários compartimentos e cada rabino ensina alguma coisa, mas na sinagoga só
ensinava quem tinha acesso direto, ou seja, só os membros da comunidade judaica. (STERN, 1988). Lucas
4:16, foi a Nazaret, onde havia sido criado, e no shabbat se dirigiu à sinagoga, como de costume
levantou-se para ler.” (STERN, 1988). Yeshua tinha costume aos dias de Sahabat ir à sinagoga para a
leitura da torah em obediência aos costumes da sua religião. João 18:20, Respondeu Yeshua, “Eu falei
abertamente a todos; sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os habitantes de Y’hudah se
reúnem. Nunca disse qualquer coisa em segredo. Então porque você me interroga?” (STERN, 1988)

6 RELATOS BÍBLICOS ONDE O APÓSTOLO DE YESHUA ENSINAVA NO TEMPLO

Atos 2:46-47, de modo continuo fiel, e com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo
todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de
coração, louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia o Senhor lhes
acrescentava os que eram salvos. Atos 5:21, após ter ouvido, eles entraram na área do templo, ao
amanhecer, e começaram a ensinar. Atos 5:25, então chegou alguém e falou-lhes, “Ouçam:os homens
que vocês ordenaram que fossem postos na prisão estão no pátio do templo, ensinando povo!”. Atos3:1,
Certo dia, às três horas da tarde, a hora das orações de minchah, quando Kefa e Yochanan estavam
subindo ao templo.

7 RELATOS BÍBLICOS ONDE OS DISCÍPULOS DE YESHUA ENSINAVA NO TEMPLO

Atos 13:14,15,16, e Zarpando de pafos, Sha’ul e seus companheiros chegaram a Perge, na Panfília. Ali
Yochanan os deixou e voltou para Yeruchalyim, mas os outros prosseguiram de Perge até Antioquia da
Pisídia e no shabbat entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da Torah e dos profetas, os
líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem. Atos19: 8, Sha’ul foi à sinagoga e durante três
meses, falou-lhes com ousadia, dialogando e tentando persuadir as pessoas a respeito do Reino de Deus.
Yeshua e os seus discípulos eram frequentadores do templo, das sinagogas e compareciam para orar,
estudar e ensinar a torah, a lei dos profetas.

8 CONCLUSÃO

O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel, povo escolhido por Deus, para com Ele fazer uma
aliança e mostrar às demais nações através de seus testemunhos que Deus é único, soberano e absoluto.

Conclui- se, então, que yoshua cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelos profetas e participou da
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mesma fé Judaica. Como filho de Deus veio trazer salvação eterna pelo seu intermédio para o povo Judeu
às demais nações. Portanto, para fazer parte da mesma fé em que Jesus o fez, faz necessário entender os
escritos da primeira aliança e os escritos da nova aliança, a fim de compreender a pessoa de Jesus e
continuar na sua palavra e ação na história.
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10 GLOSSÁRIO

Talmidim – discípulos,aluno

tanakh – Antigo testamento hebraico

B’rit Hadashah – Nova aliança, novo testamento

Yochana – João

Yeshua – Jesus

Torah – 5 primeiros livros da bíblia

Beit-lechem – Belem (cidade natal de Jesus; literalmente casa do pão)

Galileia – Sinagoga

K’far-Nachum – Aldeia de Naum

Shabbat – sábado

Y’hudah – Judá, Judeia

Minchah – O sacrifício à tarde

Sha’ul – Saulo, também conhecido por Paulo

Yochanan – O Imersor (João Batista)
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