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Toda a Palavra, de Génesis a Apocalipse revela-nos a grandeza e majestade do 
Elohim Todo-Poderoso YHWH e da salvação que Ele nos proporciona através do Filho, 
Adonai Yeshua, que O Pai enviou (YHWH na carne) e que morreu no madeiro para 
cobrir os nossos pecados através do Seu sangue imaculado e generoso. 
 
Este é um dos fundamentos da nossa fé, a salvação através de Yeshua HaMashiach. 
O outro fundamento é a guarda da Lei/Torá no nosso coração/nossa mente, para que 
vivamos em obediência a toda a Sua Vontade e sejamos bem-aventurados no nosso 
propósito de alcançarmos a vida eterna por Yeshua: Isaías 8:16, 20 e Apocalipse 
14:12. 
 
O retrato do “servo sofredor” que veio até nós para nos remir do pecado e preparar 
para Si um povo santo/justo, é-nos traçado em Isaías 53 e também nalguns dos 
Salmos. Eis alguns traços fisionómicos Daquele que era “O Braço Forte de YHWH”, O 
Verbo divino, por Quem fez o mundo e tudo o que existe. Assim O descreve Isaías: 
 

 “… não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa 
aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado 
entre os homens, homem de dores [homem doente, pois YHWH fê-lo enfermar, 
cf. ao verso 10], e experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os 
homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso 
algum…” – versos 2 e 3. 

 

 “Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 
oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por 
causa das nossas iniquidades [=pecados=transgressões da Torá]; o castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” – 
versos 4 e 5. 
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Leiamos o resto do relato em Isaías 53. Este “retrato” verdadeiro não se coaduna com 
as imagens que hoje nos são apresentadas do Messias. Mas, devemos igualmente 
notar que os atributos que aqui nos são descritos são também alguns dos atributos que 
Jacob/Israel atribuiu a cada um dos seus filhos quando sobre eles lhes derramou a sua 
bênção, as quais lhe foram inspiradas pelo Espírito Santo do Altíssimo – ler Génesis 
49:1-28. Esta leitura permite-nos compreender melhor as características e atributos que 
O Eterno deu a cada uma das 12 tribos de Israel. 
 
Porém, o tema central deste estudo é buscarmos entendimento da mensagem profética 
contida no Livro de Salmos a respeito do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Por 
vezes lemos o Livro de Salmos “a correr” e não paramos para reflectir no que ali nos é 
transmitido. Vejamos então: 
 
 

 Yeshua é louvado e também traído 
 

Nestes salmos David fala em nome pessoal sem se aperceber que está a proferir 
palavras proféticas que se aplicavam também ao Messias que ele mesmo esperava. 
Assim, hoje, encontramos nas suas palavras referências veladas, ocultas 
(“midrash”), ao Salvador vindouro, Yeshua HaMashiach. Vejamos: 

 
Salmo 21:1 – “O rei se alegra em tua força, YHWH; e na tua salvação 
grandemente se regozija”. Sendo este um salmo escrito por David, fácil é 
entender e aceitar que David fala de si mesmo na qualidade de Rei de Israel. 
Porém, se virmos nestas palavras um “midrash” (pista, indício1) vemos que tais 
palavras podem e devem ser ligadas ao Rei Yeshua, Aquele que todos esperamos 
e em Quem nos regozijamos, esperando a Sua salvação.  
 
Salmo 21:8-9 – “A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita 
alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no 
tempo da tua ira [a ira do Cordeiro]; YHWH os devorará na sua indignação, e o 
fogo os consumirá”. Este é outro “midrash” que nos revela de forma clara que 
Aquele que é “A Mão direita” do Altíssimo é O mesmo que veio até nós em carne na 
figura do Filho, por Quem fez também o mundo – Hebreus 1:1-2. 

 
A traição também está presente nas palavras em que David se lastima, as quais 
têm clara referência ao que sabemos ter sucedido a Yeshua HaMashiach. Veja-se: 
 
Salmo 41:9 – “Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, 
que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar”. Nestas palavras 
em que David se lastima pelas traições que sofreu, podemos também ver uma clara 
referência a Judas Iscariotes, um que foi contado entre os discípulos do Mestre, que 
com Ele comia e que O traiu. De resto não é de estranhar que possamos fazer aqui 
um “midrash” nas palavras de David, porque David era um tipo de Yeshua. 

 

                                                 
1
 Midrash vem da raiz hebraica (darash) que significa buscar, investigar, estudar, examinar, explicar, 

interpretar a Escritura, sobretudo quando a mesma procura identificar O Messias nas Escrituras. 
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 Yeshua no madeiro 
 

Quando O Servo sofredor estava no estertor da morte, numa grande aflição e 
sofrimento, prestes a render o espírito ao Pai, Ele usa as mesmas palavras de 
pedido de socorro que David já antes havia utilizado. Eis aqui outro “midrash”, pois 
as palavras de David já apontavam, em figura, para o sofrimento que Yeshua teria 
de suportar. Vejamos: 

 
Salmo 22:1a – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?”  
 
Sim, foram estas as mesmas palavras que O Messias pronunciou momentos antes 
de render o espírito, como nos é relatado em: 
 
Mateus 27:46 – “E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: 
Eli, Eli, lamá sabactáni; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me 
desamparaste?” 
 
Torna-se verdadeiramente interessante analisar o significado as palavras proféticas 
de David e que se aplicam a Yeshua HaMashiach, quando Se encontrava 
pendurado no madeiro, em sofrimento: 
 
Salmo 22:6-10 – “Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e 
desprezado do povo. Todos os que me vêem zombam de mim, estendem os 
lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou em YHWH, que o livre; livre-o, 
pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, 
estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o 
meu Deus desde o ventre de minha mãe”. 
 
Quando profeticamente David escreve estas palavras, ele, sem saber, estava a 
apontar para O Messias vindouro, Yeshua, como homem. Ora, se estas palavras de 
David também se aplicam como se tivessem sido pronunciadas por Yeshua quando 
estava no madeiro, em sofrimento, então devemos procurar conhecer porque razão 
Ele Se compara a um verme. Sim, devemos investigar para compreendermos o 
sentido do que Ele aqui nos diz.  
 
Muitas outras comparações nos são dadas em Job 25:6; Isaías 41:14. Mas o 
sentido que aqui nos é dado é o de uma lagarta. Mas não é uma lagarta ou verme 
qualquer. E esta é a parte maravilhosa que aponta para Yeshua HaMashiach e para 
o Seu sangue derramado no madeiro, pois aqui liga-se, no Hebraico, a uma 
cerimónia que YHWH manda Moisés fazer, uma oferta alçada, em que, entre os 
muitos artigos que são mencionados em Êxodo 25:3-7, são referidas peças em 
ouro, prata, etc. e peles tingidas em carmesim (cor de sangue).  
 
A palavra verme ou lagarta, no Hebraico é “Towla’” (Dicionário Strong #8438), cujo 
significado é tanto verme como lagarta vermelha, como o carmesim.  

http://www.kol-shofar.org/
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Quando a fêmea desta lagarta vermelha está pronta a depositar os seus ovos, 
então, agarra-se a um tronco de árvore para aí os depositar, fazendo-o de forma a 
que, ela própria, fique colada ao tronco da árvore, numa carapaça dura mas 
protectora de onde não mais poderá sair, ali morrendo. Assim os seus ovos ficam 
protegidos.  
 
Ao morrer, o corpo da lagarta desfaz-se e, devido à cor dos seus fluídos vermelhos, 
tinge de carmesim os seus ovos, o seu corpo e a casca da árvore onde se encontra 
“cravada” (o mesmo aconteceu com o sangue de Yeshua no madeiro). Era do fluído 
destas lagartas que se fazia a tintura carmesim na antiguidade. 
 
Sim, Yeshua morreu no madeiro, e através do sangue que derramou, Ele trará 
muitos filhos à glória (Hebreus 2:10). Sim, Ele morreu por nós para que por Ele 
vivamos (Isaías 1:18). Ele compara-se à lagarta que morre no madeiro e que tinge 
os seus ovos (a sua descendência) com esse mesmo fluído carmesim – o Seu 
sangue, o qual escorre pelo madeiro ao qual ficou cravado. 
 
Quando os ovos desta lagarta eclodem (o que acontece uma única vez na vida da 
progenitora), então as jovens larvas alimentam-se do corpo da mãe, cujo corpo 
perde a cor vermelha depois de três dias. Que melhor comparação poderia Yeshua 
fazer acerca de Si mesmo e daqueles que haveriam de O seguir, senão que, como 
Seus filhos, nos alimentamos do próprio Mestre, sendo o Seu sangue que nos dá a 
vida?  
 
Assim, num “midrash”, o Salmo 22:6 fala-nos da comparação que Ele faz de Si 
mesmo com este verme ou lagarta. Agora compreendemos as palavras de David 
que, sem saber, apontavam para O Mestre, quando se compara a este verme. Eis 
aqui a foto de uma dessas lagartas vermelhas, a que David se comparou. Nesta 
composição de palavras e no seu significado oculto encontramos um verdadeiro 
“midrash” (pista, indício, sentido oculto): 
 

 
 
(In: https://segulah.wordpress.com/study-in-hebrews-2/psalm-22/) 
 
Mais do que as palavras de David, veja-se a sua aplicação ao quadro que rodeou 
Yeshua no momento do Seu sacrifício no madeiro: 
 
Salmo 22:11-18 – “Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não 
há quem ajude. Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me 
rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e 
que ruge.  

http://www.kol-shofar.org/
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Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu 
coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha 
força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste 
no pó da morte. Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me 
cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus 
ossos; eles vêem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e 
lançam sortes sobre a minha roupa”. 
 
Que palavras tão proféticas pronunciadas por David e que se aplicam por inteiro ao 
Salvador do mundo, no momento da Sua morte !!! Leiamos Mateus 27:35; João 
19:24. Sim, muitas das palavras de David revelam-nos Yeshua HaMashiach, o Seu 
sofrimento, morte e ressurreição, e também a grandeza do Seu reino eterno.  
 
Atentemos nas palavras que David escreveu e veja-se a forma como assentam 
como uma luva a Yeshua HaMashiach: 
 
Salmo 69:8-9 – “Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um 
desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me 
devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim”. Ou em: 
 
Salmo 69:20-21 – “Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo; 
esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum; e por 
consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha 
sede me deram a beber vinagre”. Sim, tudo isto aconteceu quando Yeshua estava 
no seu grande sofrimento e via os derradeiros momentos de vida a acabarem. 
 
Mateus 27:34, 48 – “Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel; mas ele, 
provando-o, não quis beber… E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, 
e embebeu-a em vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber”. 
 
Como poderíamos, alguma vez, duvidar das palavras proféticas que nos foram 
dadas pelos servos do Altíssimo (inspiradas pelo Espírito Santo de YHWH) e depois 
confirmadas na experiência de tortura pela qual O Salvador Yeshua teve de passar, 
para que os justos tenham direito à vida eterna por Ele e pelo Seu sacrifício. 
 
João 19:30 – “E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, 
inclinando a cabeça, entregou o espírito”. 
 

 Yeshua na sepultura 
 

Também as palavras proféticas que encontramos em Salmos nos falam da morte de 
Yeshua e do Seu sepultamento. David falando do Seu Rei e Senhor, tem estas 
palavras que se aplicam com toda a justeza ao Salvador Yeshua: 
 
Salmo 16:9-11 – “Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha 
glória; também a minha carne repousará segura.  

http://www.kol-shofar.org/
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Pois não deixarás a minha alma no inferno [na sepultura], nem permitirás que 
o teu Santo veja corrupção [Actos 2:27]. Far-me-ás ver a vereda da vida; na 
tua presença há fartura de alegrias; à tua mão direita [junto do Pai] há delícias 
perpetuamente”. 
 
O seu corpo não viu a corrupção pois Ele foi ressuscitado depois de estar 3 dias e 3 
noites no sepulcro, cumprindo assim o sinal do profeta Jonas. Os Seus discípulos 
dão testemunho deste acto maravilhoso, o da ressurreição de Yeshua HaMashiach, 
em Actos 3:15. 
 
Ele mesmo atesta que todo o poder Lhe foi dado pelo Pai, quando nos diz: 
 
Apocalipse 1:18 – “E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo 
o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno”. Sim, Este é Aquele 
que vive para sempre e por Ele vivem/viverão todos os que Nele confiam. O Rei 
David compreendeu todas estas coisas sublimes e delas nos falam os discípulos de 
Yeshua em Actos 2:30-31; 13:37. 
 
Tudo isto é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, todos os que esperam a 
redenção dos seus corpos e vidas, na vinda gloriosa do Rei Yeshua, cantam e 
louvam o Seu Santo Nome – Salmo 23. 
 

 A vitória de Yeshua (e, através Dele, a nossa vitória e a de todos os fiéis) 
 
As palavras de louvor e engrandecimento ao Santo de Israel pela Sua vitória, 
podem ser encontradas em múltiplas passagens bíblicas. Porém, desta vez, 
estamos centrados nas que podemos ler no Livro de Salmos. Assim, o Salmo 24 
fala-nos dos feitos do Rei da Glória, e conclui perguntando:  
 
Salmo 24:8-10 – “Quem é este Rei da Glória? YHWH forte e poderoso, YHWH 
poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó 
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? YHWH 
dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. (Selá)”. 
 
O poder do Elohim Todo-Poderoso, YHWH dos Exércitos celestiais não tem limite, é 
incomensurável. Por isso mesmo nada nem ninguém Lhe pode resistir. Aqueles que 
levantam exércitos terrenos para O enfrentar e combater o poder e a vontade do 
Altíssimo são loucos. Confiai Nele, ó povo santo. 
 
No Salmo 68 encontramos palavras de louvor ao Todo-Poderoso, que estende a 
Sua Mão poderosa para resgatar o Seu povo do poder dos seus inimigos.  
 
Verso 1-3 – “Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos; fugirão de 
diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles; 
assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante 
de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e 
folguem de alegria”…porque Ele é Poderoso para salvar o Seu povo. Cantai 
louvores ao Seu Santo Nome. 

http://www.kol-shofar.org/
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Verso 17 – “Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O 
Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo”… quem se Lhe pode 
comparar? 
 
Verso 20 – “O nosso Deus é o Deus da salvação; e a DEUS, o Senhor, 
pertencem os livramentos da morte”. Sim, Ele é O Elohim da Vida. 
 
Versos 32-35 – “Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. 
(Selá.) Àquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a 
antiguidade; eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribuí a Deus 
fortaleza; a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas 
nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários; o Deus de Israel é 
o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!”. Bendito seja O Seu 
Santo Nome YHWH e O Nome de Yeshua, nosso Salvador e Redentor. 
 
Mas a celebração da nossa gratidão e o louvor ao Seu Santo Nome não se ficam 
por aqui. Antes serão manifestados em todo o tempo perante a glória excelsa do 
Todo-Poderoso Elohim YHWH. Vejamos o que nos diz o: 
 
Salmo 100 – “Celebrai com júbilo a YHWH, todas as terras. Servi a YHWH com 
alegria; e entrai diante dele com canto. Sabei que YHWH é Deus; foi ele que 
nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 
Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e 
bendizei o seu nome. Porque YHWH é bom, e eterna a sua misericórdia; e a 
sua verdade dura de geração em geração”. 
 
Muitas mais passagens bíblicas nos dão a certeza da salvação por YHWH através 
da aceitação do sacrifício de Yeshua HaMashiach e da nossa aceitação como 
Salvador e Rei das nossas vidas. Nas Escrituras encontramos muitos indícios, em 
escritos vários, que apontam claramente para a figura do Messias que havia de vir 
ao mundo, que veio e que cumpriu a missão da qual O incumbiu O Pai. 
 
O mundo está a viver os dias da tribulação que antecedem a Sua vinda gloriosa. 
Preparemo-nos então para O receber na Sua vinda e estarmos de pé perante O Rei 
excelso. Preparemo-nos cada dia das nossas vidas e sejamos agradecidos pelo 
sacrifício que Ele fez por cada um dos Seus santos e por tudo o que Ele faz nas 
nossas vidas diárias. Ele está às portas! 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós. 
 

AlleluYAH 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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