Jesus De Nazaré – Yeshua Netzeret
MATEUS 2: 23 E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se
cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: Ele será chamado
Nazareno.
ISAIAS 11: 1 Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um
renovo. NETSER 2 Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de
sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de
conhecimento e de temor do SENHOR.
10 Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por
estandarte dos povos; a glória lhe será a morada.
run = netzer
1) rebento, broto, ramo.
2) renovo, ramo (referindo-se ao Messias da árvore davídica)

YESHUA ERA DESCEDENTE DE DAVI SEGUNDO A CARNE
Atos 13:22 E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também,
dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu
coração, que fará toda a minha vontade. 23 Da descendência deste, conforme a
promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus,
Romanos 1: 3 com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da
descendência de Davi
Romanos 15:12 Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se
levanta para governar os gentios; nele os gentios esperarão.
Apocalipse 5:5 Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores; eis que o Leão da
tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.
Apocalipse 22:16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às
igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da manhã.

Isaías 4:2 Naquele dia, o Renovo do SENHOR será de beleza e de glória; e o
fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos.
Jeremias 23:5 Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que levantarei a Davi um
Renovo justo; e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a
justiça na terra.
Jeremias 33:15 Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um
Renovo de justiça; ele executará juízo e justiça na terra.
No livro história eclesiástica de Eusébio de cesáreia, no capitulo VII,
Eusébio cita que um tal bispo Africano deixou escrito em seus registros :
que os descendentes de Davi foram morar numa aldeia e a nomearam de
Nazaré, que quer dizer cidade do ramo. E que eles tinham registros
genealógicos fidedignos da descendência deles que remontava a Salomão,
Natã e Davi.

O Novo Testamento é unânime em dizer que Jesus viveu em Nazaré. De aí que
Mateus, João e os Actos qualifiquem Jesus de Nazoreu (nazoraios); Marcos, de
Nazareno (nazarénos); Lucas, de Nazoreu e de Nazareno. Não há qualquer
razão para duvidar de que Jesus passou a maior parte da vida em Nazaré. Pelo
contrário, a questão da naturalidade é discutida. Jesus terá nascido em Nazaré
como parecem supor Marcos e João? Ou terá nascido em Belém como afirmam
Mateus e Lucas? Sendo então Nazaré uma aldeola sem qualquer importância ou
prestígio - muito pelo contrário (Jo 1,45-46).
JOÃO 1:
45 Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés
escreveu na Lei e de quem escreveram os Profetas: Jesus de Nazaré, filho de
José.
46 Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe:
Vem e vê.
Não se vislumbra nenhuma razão que tivesse levado a situar lá em Nazaré o
nascimento de Jesus. Não se pode dizer o mesmo de Belém, a pátria de David. De

facto, muitos exegetas pensam que a localização do nascimento de Jesus em
Belém é uma ficção cujo objectivo é informar não sobre a naturalidade de Jesus
mas sobre a sua qualidade de Messias real.
Segundo Mateus, José era natural de Belém mas a perseguição de Herodes
obrigou-o a refugiar-se em Nazaré, onde se instalou com a esposa (Maria) e o
filho (Jesus). Seja como for, Mt 2,19-23 destina-se a explicar o facto
surpreendente de Jesus ter vivido em Nazaré e de ter sido apelidado nazoreu ou
nazareno.
MATEUS 2: 19 Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor
apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: 20 Levanta-te, toma contigo o
menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel; pois já morreram aqueles que
procuravam tirar a vida ao menino. 21 José, levantando-se, tomou o menino e
sua mãe e voltou para a terra de Israel. 22 Porém sabendo que Arquelau
reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá; e avisado em
sonhos por Deus, retirou-se para os lados da Galiléia, 23 e foi morar em uma
cidade chamada Nazaré; para se cumprir o que foi dito pelos profetas: Ele será
chamado Nazareno.
Mt 2,23 afirma que esse fato fora anunciado nas Escrituras. O Evangelista remete
para os profetas em geral. Segundo a terminologia judaica, pode tratar-se dos
livros históricos ou dos livros proféticos. De fato, a frase «Ele será chamado
Nazoreu» não se lê no Antigo Testamento, onde aliás também não consta o
nome de Nazaré. Por isso, não se sabe a que texto Mt 2,23 se refere. Tampouco
se conhecem o sentido exato do título Nazoreu e a razão da sua escolha. Das
várias hipóteses que foram propostas para ilucidar essas questões, assinalo as três
mais correntes.
1ª - Segundo uma das interpretações, Nazoraios translitera o hebraico nazîr
(consagrado a Deus). Mt 2,23 referir-se-ia a Jz 13,5.7.
JUIZES 13: 7 porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja
cabeça não passará navalha; porquanto o menino será nazireu consagrado a
Deus desde o ventre de sua mãe; e ele começará a livrar a Israel do poder dos
filisteus. 8 Então, a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio
a mim; sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda; não lhe
perguntei donde era, nem ele me disse o seu nome. 9 Porém me disse: Eis que tu
conceberás e darás à luz um filho; agora, pois, não bebas vinho, nem bebida
forte, nem comas coisa imunda; porque o menino será nazireu consagrado a
Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte.

O texto acima fala de Sansão, que era nazîr. Esse termo é transcrito em vários
manuscritos gregos por naziraios (nazireu). Mateus pode ter feito um jogo de
palavras mudando naziraios em nazoraios sugerindo porventura um duplo
sentido da palavra: Jesus é ao mesmo tempo o habitante de Nazaré e o
consagrado a Deus por excelência.

DICIONÁRIO TIRADO DO GREGO DO NOVO TESTAMENTO:
= Nazoraios
Nazareu ou Nazareno = “ o que é separado” “consagrado a Deus”
Nazareno = habitante de Nazaré
Nazareno = título dado a Jesus
Nazarenos = nome dado aos cristãos pelos judeus, #At 24.5
2ª - Segundo outra hipótese, Nazoraios derivaria de neser a referir-se-ia a Is 11,1.
Este texto anuncia que um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das
suas raízes. Ora, rebento traduz o hebraico néser. É possível que nazoreu tenha
sugerido néser. Nesse caso, Mateus aproveitaria o nome nazoreu para insistir na
origem davídica de Jesus, como em Mt 2,5.
3ª - Segundo uma terceira hipótese, Nazoraios transliteraria nasûr (preservado,
guardado), referindo-se Mateus a Is 42,6 e 49,8. Esses textos fazem parte
respectivamente do primeiro e do segundo Canto do Servo de lavé. «Eu, lavé,
chamei-te para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e guardei-te...» (Is 42,6). A
tradução guardei-te, o termo decisivo para a questão, não é aceite unanimemente.
Assim, a Bíblia de Jerusalém traduz o verbo hebraico correspondente por
modelei-te. De facto, pode tratar-se de uma forma do verbo nasar (guardar} ou
do verbo yasar (modelar, moldar, formar, fazer ao torno). O sentido de guardar
parece convir melhor ao contexto. É provavelmente ao radical nasar que pertence
também o nome de Nazaré que significaria «Torre de guarda». Nazoreu evocaria
assim a ideia da protecção divina concedida a Jesus.
Na verdade, estas três explicações não passam de conjecturas, não se sabendo
quais as ressonâncias do título de Nazoreu nem a que texto ou a que textos
bíblicos Mateus se refere, se é que se refere a algum texto ou a alguns textos em
particular. O importante para Mateus é a afirmação segundo a qual a naturalidade
de Jesus faz parte do plano de Deus revelado de antemão pelos profetas.
Muitos criticam principalmente a possibilidade de que JESUS tenha sido um
nazireu, alegando que ELE JESUS transformou a água em vinho, e que bebeu

vinho no dia que instituiu a CEIA DO SENHOR, ou melhor, a ceia da NOVA
ALIANÇA,e por assim ser, JESUS bebeu vinho e um nazireu não podia beber
vinho, porém para os desinformados não se tratava de vinho que o nazireu não
podia beber e sim de bebida fermentada, e no dia que JESUS instituiu a ceia do
senhor foi no dia de PASCOA, e na páscoa era proibida qualquer bebida como
alimanto fermentado, então o vinho usado para celebrar a PASCOA e a SANTA
CEIA era sem fermento.

