A MORTE DO MESSIAS
Vários textos do Novo Testamento provam que Yahushua morreu por nossos pecados
e ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras.
“Vós, porém, negastes o Santo e o Justo, e pedistes que se vos desse um homem
homicida. E matastes o Príncipe da vida, ao qual Elohim ressuscitou dentre os
mortos, do que nós somos Testemunhas” ( Atos 3:14-15 ).
“Porque o Messias, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios”.
(Romanos 5:6)
“Mas Elohim prova o seu amor para conosco, em que o Messias morreu por nós, sendo
nós ainda pecadores” ( Romanos 5:8 )
“Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Elohim pela morte de seu
Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida”.
(Romanos 5:10)
“Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yahushua fomos batizados na
sua morte?” (Romanos 6:3 )
“De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como o
Messias foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós
também em novidade de vida”.( Romanos 6:4 )
“Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também
o seremos na da sua ressurreição”. (Romanos 6:5 )
“Sabendo que, tendo sido o Messias ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a
morte não mais tem domínio sobre ele”. ( Romanos 6:9 )
“Quem é que condena? Pois é o Messias quem morreu, ou antes quem ressuscitou
dentre os mortos, o qual está à direita de Elohim e também intercede por nós”.
( Romanos 8:34 )
“Porque foi para isto que morreu o Messias, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser
Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos”. ( Romanos 14:9 )
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“Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor.
Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Messias morreu”.
( Romanos 14:15 )
“E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual o Messias morreu”.
( 1Coríntios 8:11 )
“Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que o Messias morreu por
nossos pecados, segundo as Escrituras” ( 1Corintios 15:3 )
“Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos
veio por um homem” (1Coríntios 15:21)
“Porque o amor do Messias nos constrange, julgando nós assim: que, se um morreu por
todos, logo todos morreram”. ( 2 Coríntios 5:14 )
“Não aniquilo a graça de Elohim; porque, se a justiça provém da lei, segue-se que o
Messias morreu debalde”. ( Galatas 2:21)
“E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte,
e morte de cruz” (Filipenses 2:8 )
“Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Yahushua que fora feito um pouco
menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Elohim,
provasse a morte por todos”. ( Hebreus 2:9 )
“E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das
mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o
diabo” (Hebreus 2:14 -)
“Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador”.
(Hebreus 9:16 )
“Porque um testamento tem força onde houve morte; ou terá ele algum valor enquanto o
testador vive?” (Hebreus 9:17 )
“Pedro disse o seguinte sobre a morte do Messias: “Pois também o Messias MORREU,
uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Elohim”
( 1 Pedro 3:18 ).
“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”. (Apocalipse 1:18 )
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