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YAHUSHUA NASCEU DE UMA VIRGEM 
 
 
 
“Portanto, Yáhuh mesmo vos dará sinal: Eis que a virgem conceberá, 
e dará  à  luz um filho, e  lhe chamará  Emanuel.” 
 ( Yeshayahu / Isaias 7.14 )  
  
"Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça 
diante de Elohim. Eis que conceberás e darás a luz um filho a quem 
chamarás pelo nome de Yahushua. Este será grande e será chamado 
Filho do Altíssimo; Yáhuh Elohim, lhe dará o trono de Davi, seu 
pai; ele reinará para sempre sobre a casa de Yaakov, e o seu 
reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, 
pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o 
anjo: Descera sobre ti o Rúach Há Kodesh e o poder do Altíssimo te 
envolvera com a sua sombra; por isso também o ente santo que há de 
nascer, será chamado Filho de Elohim." ( Lucas 1.30-35 ). 
 
Talvez a afirmação mais questionada que o Novo Testamento faz a 
respeito de Yahushua é que Ele nasceu de uma virgem, de acordo com 
a predição de Yeshayahu / Isaias 7.14. Não é o Seu nascimento que 
está sendo questionado. Nascer é algo bastante natural. A questão 
é sobre como Ele foi concebido. No modo normal de concepção, um 
espermatozóide e um óvulo precisam se unir a fim de produzir uma 
criança. No caso de Yahushua, a Escritura afirma que não havia 
qualquer espermatozóide presente para que Maria ficasse grávida. 
Ela foi coberta pelo Rúach Há Kodesh, e vida foi gerada em um 
óvulo no seu útero, o qual se tornou a criança chamada Yahushua. 
 
Quando analisamos a questão mais de perto, na verdade, vemos que 
toda vida é um milagre. Um espermatozóide e um óvulo se encontram 
muitas vezes sem que uma vida surja como resultado. Se eu creio 
que Elohim Todo-Poderoso e Soberano, pode fazer tudo o que escolhe 
fazer, então não é uma grande coisa crer que Ele poderia dar vida 
a um óvulo no útero de uma mulher sem a ajuda de um espermatozóide 
masculino, e, assim, gerar Aquele que seria o Filho especial do 
Pai. 
 
YESHAYAHU PREDISSE O NASCIMENTO VIRGINAL 
 
Coerente com todos os outros fenômenos sobrenaturais associados 
com o Messias Prometido é o fato de que Sua entrada neste mundo 
aconteceria de uma forma bastante singular. Yeshayahu predisse 
especificamente que uma virgem teria um filho, e  que  o nome dEle 
seria "Emanuel". Este nome significa Elohim conosco! Ele também 
escreveu para a sua nação, Israel, dizendo: "Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu; o governo esta sobre os seus ombros; 
e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Elohim Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz" ( Yeshayahu / Isaias 9.6 ). 
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Aquela criança que seria chamada Grande Elohim e Pai da Eternidade 
é a mesma criança que nasceria de uma virgem em Belém. E o filho 
daquela virgem seria nada mais nada menos do que o próprio 
Messias. O Salmo 2.7: diz: “Tu és meu filho, eu hoje te gerei”. 
 
QUANDO UMA VIRGEM É MESMO UMA VIRGEM? 
 
Não há dúvida de que essa profecia é a mais discutida de todas as 
profecias que sustentam as provas messiânicas. Os estudiosos que 
desconsideram essa profecia assim o fazem baseados no fato de que 
o termo hebraico ALMAH, que é traduzido em português por "virgem", 
também pode ser traduzido por "moça". Isso é verdade. 0 termo 
ALMAH pode, algumas vezes, significar "uma jovem moça", mas ele 
sempre se refere a uma moca solteira. 
 
O termo "ALMAH" aparece 7 vezes no Velho Testamento: Gn 24.43; Ex 
2.8; Sl 68.25; Pv 30.19; Ct 1.3; Ct 6.8 e Is 7.14. Em todas as 
outras 6 vezes em que aparece tem o sentido de virgem. Aliás, em 
Ct 6,8, o sentido de virgem é bastante claro: fala sobre 3 classes 
de mulheres: as rainhas, as concubinas e as donzelas ("almot", 
plural de "ALMAH"). 
 

Mesmo que muitos homens aparecessem dizendo serem eles o 
cumprimento da profecia de Yeshayahu  sobre o nascimento virginal, 
disputando com Yahushua o lugar de Messias, ainda não poderíamos 
passar por cima do fato de que, 250 anos antes de Yahushua nascer, 
a tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego  
chamada de Septuaginta - LXX,  traduz o termo ALMAH pelo termo 
grego “PARTHENOS”, o qual significa somente “virgem”. Assim, os 
escribas Yahudim/Judeus que fizeram a tradução estavam certamente 
esperando por um Messias nascido de uma virgem. 
  
Já que o propósito original dessa passagem sobre uma virgem dar a 
luz um filho tinha tudo a ver com um sinal miraculoso que seria 
dado a casa de Yahudah/Judá, a fim de mostrar que seus inimigos 
não a derrotariam, seria então um sinal vazio e sem significado se 
essa jovem moça, simplesmente, desse a luz um filho, e ainda mais 
um filho ilegítimo. 0 fato de ter um filho é algo que acontece 
todos os dias com mulheres casadas, e, com jovens não casadas 
também. No entanto, foi de fato um sinal miraculoso para a casa de 
Davi que uma virgem daria a luz uma criança. O nome dessa criança é  
Yahushua,   o  messias  prometido. 
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