
Ao se reunir com familiares e amigos para celebrar o Natal este ano, faça algo diferente. 
Faça um estudo de 15 Profecias Messiânicas encontradas na Bíblia e aprenda mais sobre a 
vinda de Jesus ao mundo para nos salvar.

Instruções: 
1. Imprima as páginas a seguir.
2. Recorte cada quadrado seguindo a numeração.
3. Leia o texto bíblico referente à cada profecia e depois o texto no Novo Testamento 
referente à sua confirmação ou cumprimento.
4. Converse sobre cada uma delas e sua importância para nós hoje.
5. Termine com uma oração.

Opção 1 (mais criativa):
Recorte separadamente cada cartão (de profecia e de confirmação/cumprimento). Escolha 
uma ou duas pessoas para ler os cartões numerados (de profecias). Misture os cartões não 
numerados (confirmação/cumprimento) e distribua entre os demais participantes. A pessoa 
que está com a profecia no. 1 lê em voz alta e os demais participantes procuram encontrar o 
texto que contém seu cumprimento e lêem em voz alta. Depois seguindo os números lêem 
as demais profecias e suas confirmações/cumprimentos.

Opção2 (mais rápida):
Recorte o cartão com o número juntamente com o cartão à sua frente. Entregue para cada 
pessoa ler tanto a profecia como seu cumprimento no Novo Testamento.

PROFECIAS 
MESSIÂNICAS



1) Promessa messiânica a Abraão: “E disse: 
Jurei, por mim mesmo, diz o Senhor , porquanto 
fizeste isso e não me negaste o teu único filho, 
que deveras te abençoarei e certamente 
multiplicarei a tua descendência como as 
estrelas dos céus e como a areia na praia do mar;
a tua descendência possuirá a cidade dos seus 
inimigos,
nela serão benditas todas as nações da terra, 
porquanto obedeceste à minha voz.” Gênesis 
22:16-18

Confirmação no NT: “Ora, as promessas foram 
feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: E 
aos descendentes, como se falando de muitos, 
porém como de um só: E ao teu descendente, que
é Cristo.” Gálatas 3:16

2) O Cordeiro de Deus é prometido:  “Quando
Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! 
Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho! 
Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas 
onde está o cordeiro para o holocausto? 
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu 
filho, o cordeiro para o holocausto; e seguiam 
ambos juntos.” Gênesis 22:7, 8

Confirmação no NT: No dia seguinte, viu João 
a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! 
João 1:29

3) Promessa messiânica a Isaque: “Apareceu-
lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Fica 
na terra que eu te disser; habita nela, e serei 
contigo e te abençoarei; porque a ti e a tua 
descendência darei todas estas terras e 
confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu 
pai. Multiplicarei a tua descendência como as 
estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. 
Na tua descendência serão abençoadas todas as 
nações da terra.” Gênesis 26:2-4

Confirmação no NT: “Nem por serem 
descendentes de Abraão são todos seus filhos; 
mas: Em Isaque será chamada a tua 
descendência.” Romanos 9:7

4) Profecia na vida de Jacó, a escada para o 
Céu: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. 
Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, 
pois já era sol-posto; tomou uma das pedras do 
lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo
para dormir. E sonhou: Eis posta na terra uma 
escada cujo topo atingia o céu; e os anjos de 
Deus subiam e desciam por ela.Gên. 28:10-12

Confirmação no NT: “E acrescentou: Em 
verdade, em verdade vos digo que vereis o céu 
aberto e os anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do Homem.” João 1:51



5) Profecia de Jacó sobre linhagem de Judá: 
“O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão 
de entre seus pés, até que venha Siló; e a ele 
obedecerão os povos.” Gênesis 49:10

Confirmação no NT: “De sorte que todas as 
gerações, desde Abraão até Davi, são catorze; 
desde Davi até ao exílio na Babilônia, catorze; e 
desde o exílio na Babilônia até Cristo, catorze.” 
Mateus 1:17 
* Genealogia de Abraão - Mateus 1:1-16. 
* Genealogia de Adão - Lucas 3:23-28.

6) Profecia de Moisés: “Suscitar-lhes-ei um 
profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, 
em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes
falará tudo o que eu lhe ordenar.” Deuteronômio
18:18

Confirmação no NT: “Disse, na verdade, 
Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre 
vossos irmãos um profeta semelhante a mim; a 
ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 
Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse 
profeta será exterminada do meio do povo. E 
todos os profetas, a começar com Samuel, assim 
como todos quantos depois falaram, também 
anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos 
profetas e da aliança que Deus estabeleceu com 
vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua 
descendência, serão abençoadas todas as nações 
da terra.” Atos 3:22-25

7) Profecia sobre linhagem de Davi: “Porém a 
tua casa e o teu reino serão firmados para 
sempre diante de ti; teu trono será estabelecido 
para sempre.” 2 Samuel 7:16

Cumprimento: Este será grande e será chamado
Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o 
trono de Davi, seu pai”. Lucas 1:32

8) Chamado de Messias, o Ungido: “Amas a 
justiça e odeias a iniquidade; por isso, Deus, o 
teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a
nenhum dos teus companheiros.” Salmos 45:7

Confirmação no NT: “Mas acerca do Filho: O 
teu trono, ó Deus, é para todo o sempre; e: Cetro 
de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a 
justiça e odiaste a iniquidade; por isso, Deus, o 
teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a 
nenhum dos teus companheiros.” Hebreus 1:8, 9

9) O Messias viria de uma virgem: “Portanto, 
o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a 
virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe 
chamará Emanuel.” Isaías 7:14

Cumprimento: “No sexto mês, foi o anjo 
Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma 
cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma 
virgem desposada com certo homem da casa de 
Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se 
Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse:
Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se 
muito e pôs-se a pensar no que significaria esta 
saudação.” Lucas 1:26-29



10) O Messias seria chamado Emanuel: 
“Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: 
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho 
e lhe chamará Emanuel.” Isaías 7:14

Confirmação no NT: “Eis que a virgem 
conceberá e dará à luz um filho, e ele será 
chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer:
Deus conosco).” Mateus 1:23

11) O Messias viria como um bebê: “Porque 
um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o 
governo está sobre os seus ombros; e o seu 
nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; para 
que se aumente o seu governo, e venha paz sem 
fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, 
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e 
a justiça, desde agora e para sempre.” Isa. 9:6, 7

Cumprimento: Mas o anjo lhe disse: Maria, não
temas; porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a 
quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de 
Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a 
casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.”
 Lucas 1:30-33

12) O Messias nasceria em Belém: “E tu, 
Belém-Efrata, pequena demais para figurar 
como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o
que há de reinar em Israel, e cujas origens são 
desde os tempos antigos, desde os dias da 
eternidade.” Miquéias 5:2

Cumprimento: “José também subiu da Galiléia, 
da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de 
Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e 
família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que 
estava grávida.
Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe 
os dias,
e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-
o e o deitou numa manjedoura, porque não havia 
lugar para eles na hospedaria.” Lucas 2:4-7

13) Nascimento Miraculoso: “Respondeu-lhe o
anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder
do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por
isso, também o ente santo que há de nascer será 
chamado Filho de Deus.” Lucas 1:35

Cumprimento: “Ora, o nascimento de Jesus 
Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, sem que tivessem antes 
coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.”
Mateus 1:18

14) Morte dos bebês após nascimento de 
Jesus: Assim diz o Senhor : Ouviu-se um 
clamor em Ramá, pranto e grande lamento; era 
Raquel chorando por seus filhos e inconsolável 
por causa deles, porque já não existem. Jeremias
31:15

Cumprimento: “Vendo-se iludido pelos magos, 
enfureceu-se Herodes grandemente e mandou 
matar todos os meninos de Belém e de todos os 
seus arredores, de dois anos para baixo, 
conforme o tempo do qual com precisão se 
informara dos magos. Então, se cumpriu o que 
fora dito por intermédio do profeta Jeremias: 
Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, [choro] e 
grande lamento; era Raquel chorando por seus 
filhos e inconsolável porque não mais existem.” 
Mateus 2:16-18



15) Ida de Jesus para o Egito: Quando Israel 
era menino, eu o amei; e do Egito chamei o meu 
filho. Ozéias 11:1

Cumprimento: “Eis que apareceu um anjo do 
Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, 
toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e 
permanece lá até que eu te avise; porque Herodes
há de procurar o menino para o matar. Dispondo-
se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e 
partiu para o Egito. E lá ficou até à morte de 
Herodes, para que se cumprisse o que fora dito 
pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito
chamei o meu Filho.” Mateus 2:13-15


