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MÓDULO II – UM GIRO PELA HISTÓRIA DE ISRAEL 

Classe 2: REDESCOBRINDO O MASHIACH 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• Um “Mashiach” ou Vários “Mashiach” 

• Redescobrindo o “Mashiach” 

• O significado do termo “Mashiach” 

• O conceito de “Mashiach” 

• A origem do Mashiach em nosso mundo físico 
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Notas: 

Um Mashiach ou Vários Mashiach 

Messias (em hebraico: משיח, Mashíach, "O Consagrado"; a forma asquenazi é Moshiach, e a aramaica é 

meshicha/meshiacha) 

Os cristãos – consideram Jesus Cristo como  o Messias, bem como o Filho de Deus e uma das três Pessoas da 
Trindade - Primeiro Concílio de Niceia de 325 EC.  

"Cristo" (em grego Χριστός, Christós, "O Ungido" ou "O Consagrado") 

Daniel 9:25-26 

Sabe entende: desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Mashiach, o Príncipe, haverá 
sete semanas, e sessenta e duas semanas; as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 
sessenta e duas semanas será cortado o Mashiach, mas não para si mesmo; e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá 
a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as 
assolações. 

 

Significado bíblico da palavra 

Outros judeus que se proclamaram ou foram tidos como Mashiach 

O relato do Rabino Matityahuh Ben Abraham acerca de Mashiach no primeiro século 

Josephus, "B. J." ii. 13, §; 4; idem, "Ant." xx. 8, §; 6 

 "Outro corpo de homens malvados também se levantou, mais limpos nas suas mãos, mas mais malvados nas suas 
intenções, que destruíram a paz da cidade, não menos do que o fizeram estes assassinos os Sicarii. Porque eles eram 
impostores e enganadores do povo, e, sob a pretensa iluminação divina, eram pela inovação e por mudanças, e 
conseguiram convencer a multidão a agir como loucos, e caminharam em frente deles pelo descampado, afirmando que 
Deus lhes iria ali mostrar sinais de liberdade". 

Mateus 24:24 

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam 
até os escolhidos. 
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Lista de Messias judeus durante os séculos 

Menahem ben Judah 

Bar Kochba 

Números 24:17 

"Uma quarta estrela de Jacob virá e o ceptro irá erguer-se fora de Israel, e irá golpear pelos cantos do Reino de Moab,",  

Talmud tracate Sanhedrin 97b, citando Ageu 2:21-22 

"Eu irei sacudir os céus e a terra e destronar reinados . . . .". 

Moisés de Creta 

Na Pérsia do século VII - Isḥaḳ ben Ya'ḳub Obadiah Abu 'Isa al-Isfahani de Ispahan.  

Serene 

O Mashiach durante as Cruzadas 

David Alroy 

No Iêmen 

Abraão Abulafia - Abraão ben Samuel Abulafia (Hebreu: אברהם בן שמואל אבולעפיה) (Saragoça, 
Espanha, 1240; morreu depois de 1291 em Comino, Malta) 

Nissim ben Abraham 

Moisés Botarel de Cisneros 

Asher Lemmlein 

Reuveni e Salomão Molko 

Isaac Luria - Isaac ben Solomon Ashkenazi Luria 

Sabbatai Zevi 

Pseudo-Mashiach sabatainianos:  

• Jacob Querido, filho de Joseph Filosof, e irmão da quarta mulher de Sabbatai. 

• Miguel Abraham Cardoso (1630 - 1706), nascido de pais marranos 

Mordecai Mokia 

Jacob Frank 

Menachem Mendel Schneerson 

Redescobrindo o Mashiach 

O significado do termo “Mashiach” 

Ieshaiahu 45:1 

Assim diz o Eterno ao seu Mashiach, a Ciro ... 
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Ieshaiahu 61:1 

A Ruach Adonai Eloheinu está sobre mim; porque o Eterno me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a 
restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. 

Tehilim 132:10 

Por amor de David, teu servo, não faças virar o rosto do teu Ma-shiach. 

Atos 10:38 

Como HaShem ungiu a Iehoshua de Natzrat com o Ruach haKodesh e com autoridade.... 

O conceito de “Mashiach” 

1. Quão antigo é este conceito de Mashiach?  
2. Como e quando surge o conceito de Mashiach? 

 “Princípios da Emunah” destritos por Maimônides: 

Ani maamin beEmunah shelema beviat hamashiach, veaf al pi sheyitmameha, im kol ze achake lo bechol iom sheiavo 
(Eu creio com fé completa na vinda do Mashiach, e apesar dele tardar em vir, contudo esperá-lo-ei em cada dia.) 

 

Diferentes títulos:  

• Eved HaShem (o servo de HaShem),  

• HaTzadik (o Justo),  

• HaShem Tzidikenu (HaShem é nossa Justiça),  

Iochanan 5:46-47 

Porque, se vós crêsseis em Moshe, creríeis em mim; porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, 
como crereis nas minhas palavras? 

 

“Miia Iaakov – uma estrela de Iaakov” 

“Navi Kamonii – um Profeta como eu” 

 

Devarim 18:15 

O Eterno, o seu Elohim, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu; ouçam-no. 

Devarim 30:1-10 

E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas 
entre todas as nações, para onde te lançar o Eterno teu Elohim, E te converteres ao Eterno teu Elohim, e deres ouvidos à 
sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, então 
o Eterno teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações 
entre as quais te espalhou o Eterno teu Elohim. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali 
te ajuntará o Eterno teu Elohim, e te tomará dali; e o Eterno teu Elohim te trará à terra que teus pais possuíram, e a 
possuirás; e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Eterno teu Elohim circuncidará o teu coração, e o 
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coração de tua descendência, para amares ao Eterno teu Elohim com todo o coração, e com toda a tua alma, para que 
vivas. E o Eterno teu Elohim porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os teus odiadores, que te 
perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Eterno; cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te 
ordeno. E o Eterno teu Elohim te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus 
animais, e no fruto da tua terra para o teu bem; porquanto o Eterno tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como 
se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Eterno teu Elohim, guardando os seus mandamentos e os seus 
estatutos, escritos neste livro da Torah, quando te converteres ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, e com toda 
a tua alma. 

Devarim 30:11-12 

Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para 
dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? 

Iochanan 8:58 

Em verdade, em verdade vos digo que antes que Avraham existisse, eu sou. 

Iochanan 8:56 

Avraham Avinu, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. 

Iochanan 1:15 

O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 

A origem do Mashiach em nosso mundo físico 

Ieshaiahu 11:1-2 

Porque brotará um rebento do tronco de Ishai, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele Ruach 
HaShem [o Espírito do Eterno], Ruach Chochma [o espírito de sabedoria] uBinah [e de entendimento], Ruach  Etzah [o 
espírito de conselho] uGuevurah [e de fortaleza], Ruach Daat [o espírito de conhecimento] veirat HaShem [e de temor do 
Eterno]. 

Ieshaiahu 11:6-9 

E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado 
andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão 
comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na 
cova do basilísco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do 
conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. 

Michah 4:3 

... e converterão as suas espadas em pás, e as suas lanças em foices; uma nação não levantará a espada contra outra 
nação, nem aprenderão mais a guerra. 

Bereshit 2:2-3 

E havendo Elohim acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. 
E abençoou Elohim o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim criou para fazer. 
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Toledot Iehoshua, Perek 72 (Mt 16) 

Que proveito há para o ser humano se ganhar todo o mundano mas perder sua nefesh para sempre? Que boa mudança 
faria o ser humano se pelas coisas presentes que se perdem, ele dá a sua nefesh para o juízo do Guehinom? 

Toledot Iehoshua, Perek 29 (Mt 7) 

Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, e em 
teu nome muitos sinais fizemos... 

Toledot Iehoshua, Perek 29 (Mt 7) 

Porque nem todo o que me diga “Senhor” entrará no Reino dos Céus, senão o que faz a vontade do Pai que esta nos céus. 

Iermiahu 31:31-33 

Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Iehuda. Não conforme 
a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram 
a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois 
daqueles dias, diz o Eterno: Porei a minha Torah no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Elohim e 
eles serão o meu povo. 

Talmud, no tratado de Sanhedrin 

Todas as datas predestinadas já passaram e agora dependemos somente de Teshuvah e maasim tovim (o retorno a 
HaShem e as boas obras).  

Bereshit 18:19 

... para que guardem O CAMINHO DO ETERNO, para agir com Tzedakahh (justiça) e Mishpat (juízo) ... 

Iechezkel 36:26-28: 

Vou dar-lhe um Lev Chadásh (coração novo) veRuach Chadashá (e colocar um Novo Espírito); e tirarei da vossa carne et 
Lev haEven (o coração de pedra), e vos darei um Lev Basar (coração de carne). E porei dentro de vós Ruchiy (o meu 
Espírito), e farei que andeis nos meus Rukim (estatutos), e guardeis os meus Mishpatim (juízos), e os observeis. E 
habitareis na terra que Eu dei a vossos pais e vós sereis o Meu povo, e Eu serei o vosso Elohim.  

Iochanan 14:27 

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá... 

Ieshaiahu 26:3 

Ietzer samuch titzor shalom shalomki bhecha bathuach (Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; 
porque ele confia em ti.) 

Tehilim 119:165 

Shalom rav leohavei Torahtecha veein lamo michashol (Há muita paz aos que amam a Tua Torah, e para eles não há 
tropeço). 

Ieshaiahu 11:9  

... porque a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. 


