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BREVE RESUMO DO LIVRO

Este livro é sobre a Palavra de Deus vivo.
Através da Sua Palavra, sob a orientação do Espírito Santo,
pode ficar a saber quem é Deus e quem é o Seu Filho.
O profeta Oseias afirma em Oseias 4:6:

“O meu povo está destruído porque não me reconhece.”
E Jesus, o Messias, afirma em João 5:39:

“Estudam as Escrituras e julgam encontrar nelas a vida eterna:
contudo, elas próprias falam de mim.”
O Messias afirma isto relativamente aos Escritos do Antigo Testamento.
Por isso, é importante saber
a que passagens das Escrituras o Messias se referia.
Neste livro irá encontrar mais de 300 passagens do Antigo
Testamento que se referem, direta ou indiretamente, ao Messias
prometido.
Estas passagens são consideradas e explicadas à luz das passagens
no Novo Testamento a que estão associadas.
Este livro é um estudo e um guia único da Bíblia.
É distinto pelo facto de poucos, ou nenhum livro atualmente existente,
ilustrar a unidade da Escritura desta forma.
O livro pode ser usado para o estudo da Bíblia e também como uma
obra de referência.
.
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INTRODUÇÃO
Este livro aborda o Messias do Antigo Testamento. No coração do Torá, Profetas e Sagradas
Escrituras, jaz a chegada e ministério do Messias. O Messias será um Homem Judeu que
chegará a este mundo, em primeiro lugar, para salvar e libertar o Seu povo, a nação judaica.
Contudo, de acordo com as promessas feitas a Abraão, todas as outras nações serão igualmente
abençoadas Nele. E a nação judaica será envolvida nesse processo.
Durante o Seu tempo na terra, Jesus, o Messias, afirmou que as Escrituras falavam Dele. Assim,
tudo o que aconteceu durante a Sua permanência na terra estava previsto nas Escrituras. Isto
significa que podemos verificar nas Escrituras se Jesus é o verdadeiro Messias. O Messias
chegou à terra para expiar os pecados, mas Ele dedicou a maior parte dos Seus anos na terra a
explicar as Escrituras no que diz respeito à chegada e ministério do Messias.
E a única coisa que os Seus apóstolos e discípulos judeus fizeram foi explicar as Escrituras e
chamar as pessoas para se converterem a Deus e à fé em Jesus, o Messias.
Escusado será dizer que ainda é muito importante saber o que as Escrituras ensinam sobre o
Messias e onde.
Este livro proporcionar-lhe-á mais de 300 textos bíblicos que abordam a chegada do Messias
e o Seu ministério. Também irá indicar como é que estes textos estão relacionados com as
proclamações e eventos registados no Novo Testamento complementar.
Existem dois tipos de textos messiânicos. Primeiro, existem textos que podem ser imediatamente
reconhecidos como messiânicos – são chamados de textos “diretos”. Segundo, outros textos
só podem ser reconhecidos como textos messiânicos por leitores familiarizados com o Novo
Testamento – são chamados de textos “indiretos”. Este livro apresenta os textos diretos em
itálico. Todos os textos messiânicos são impressos num fundo cinzento.
De modo a limitar o tamanho do livro, muitos textos não foram impressos na totalidade, mas
referidos meramente como textos de referência.
Os textos messiânicos também referem a Sua segunda chegada à terra para estabelecer o Seu Reino.
Toda a nação judaica regressará, então, à terra dos seus antepassados, todos ficarão a conhecer o
Senhor e o Messias será o seu Rei. Todas as nações ficarão subordinadas a Ele. Os textos que se
referem a isto estão registados num capítulo separado e indicados com o sinal #1 - #7.
No Antigo Testamento também encontramos muitas promessas relacionadas com pessoas não
judias. Estas promessas estão relacionadas com o tempo presente e com o Reino futuro.
Este livro surgiu sob a prece incessante por sabedoria e orientação por parte do Espírito Santo.
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INTRODUZIONE
Rezo para que o estudo destes textos seja abençoado, que ao lermos as palavras de Deus o véu
seja tirado, a escuridão desapareça e a luz do Espírito de Deus esteja presente e a funcionar.
Hendrik Schipper
Julho 2015
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LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA ESTE ESTUDO
Na tradição de Pedro, Estevão e Paulo, que proclamaram o Messias a partir do Tanakh (por
ordem cronológica), este livro pretende ser um guia semelhante.
O livro também pode ser usado como:
a. um guia geral nas suas horas de descanso;
b. um estudo por tópicos;
c. uma obra de referência. Assim, por exemplo, encontrará no final do livro uma visão geral de
muitos textos do Novo Testamento que estão diretamente relacionados com o Tanakh.
Além disso é dada atenção a tópicos que foram habitualmente pouco enfatizados, como:
- a relação entre as ofertas, as festas e o Messias;
- a conversão do povo judeu;
- o regresso do Messias;
- o seu regresso à terra prometida;
- a Nova Aliança.
Peça ao Senhor que lhe conceda a orientação do Espírito Santo na leitura e reflexão na Sua
Palavra.
H.S.
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Salmos 90:2; Salmos 93:1,2;
Provérbios 8:22-29; Miqueias 5:2.

Salmos 2:7; Salmos 24:7,10; Isaías 11:2;
Jeremias 23:5,6; Miqueias 5:4.

05. A relação do Messias com o Seu Pai.
05. O Messias era cheio do Espírito Santo.

Êxodo 23:20,21; 1 Crônicas 17:13;
Salmos 16:8-11; Salmos 20:4-6;

Salmos 45:7; Salmos 89:20,21;

Salmos 28:8; Salmos 89:26;

Isaías 11:1-3; Isaías 42:1.

Provérbios 8:30-31;
06. O Messias é o bom Pastor.

Isaías 42:21; Isaías 49:5;

Salmos 95:7; Isaías 40:9-11;

Jeremias 30:21,22.

Ezequiel 34:11-15,22-24; Miqueias 2:12,13;
06. O Messias é o Criador.

Zacarias 11:7.

Salmos 102:25-27; Salmos 33:6,9;
07. A omnipotência do Messias.

Isaías 44:1-8,21-24,26.

Salmos 8:6; Salmos 107:25-29;
07. Ele deverá ser o Messias de Israel.

Salmos 110:3; Isaías 22:22; Isaías 40:10;
08. A omnisciência do Messias.

Isaías 4:2; Isaías 49:6; Daniel 9:25.

Salmos 139:1-4; Jeremias 17:10.
08. Os nomes e títulos do Messias.
09. A omnipresença do Messias.

Êxodo 17:6; Salmos 95:1-3; Isaías 5:1-2;
Isaías 9:6,7.

Salmos 139:7-10.
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10. A humildade e a pobreza do Messias.

20. O amor do Rei pelo Seu povo.

Isaías 42:2-4.

Isaías 62:4-9; Oseias 2:15-23.

11. A obediência do Messias.

21. O Messias é a Luz.

Salmos 1:1-6; Salmos 18:21-24;

2 Samuel 23:1-4; Salmos 43:3; Isaías 2:5;

Salmos 40:7,8; Isaías 53:7,8.

Isaías 9:1-3; Isaías 42:6,7,16;
Isaías 60:19,20.

12. A perfeição do Messias.
22. A bondade de Deus e do Messias.

Salmos 45:2; Isaías 53:9; Miqueias 5:4.

Êxodo 15:1,2; Salmos 86:15;
13. A autoridade do Messias.

Salmos 103:11,17; Jeremias 31:1-9.

Êxodo 3:6; Deuteronômio 18:18,19;
23. A graça de Deus e do Messias.

2 Samuel 23:1-4; Salmos 98:9;
Salmos 110:1,2; Zacarias 9:10.

Gênesis 28:14; Êxodo 33:19; Salmos 45:2;
Salmos 86:15; Isaías 62:4-9;

14. O Messias dá a conhecer a glória de Deus.

Lamentações 3:25,26.

Salmos 21:5; Salmos 45:3,4; Isaías 4:2;
24. Deus e o Messias dão gozo e alegria aos

Isaías 12:1-6; Isaías 49:3; Isaías 60:1-5.

justos e aos crentes.
15. O Messias será cheio de compaixão

Isaías 29:19.

Salmos 103:13; Salmos 112:4; Isaías 66:2;
Zacarias 11:7.

C. A aparição do Messias.

16. O poder e a força do Messias.
Êxodo 17:6; Salmos 45:6; Isaías 40:9-11;

01. O nascimento do Messias é profetizado.

Isaías 49:2,7; Miqueias 2:12,13.

Gênesis 3:15; Salmos 132:11,12;
Isaías 9:6,7; Isaías 11:1-3; Isaías 49:1;

17. A ternura e a fraqueza do Messias.

Isaías 60:1-3; Jeremias 23:5,6;

Salmos 45:4,5; Isaías 29:19.

Jeremias 31:22; Jeremias 33:14-15,22;
Habacuque 2:3; Ageu 2:23; Zacarias 3:8.

18. A santidade, a beleza e a glória do Messias.
Salmos 17:15; Salmos 21:5; Salmos 45:1,2;

02. O antecessor do Messias é anunciado.

Salmos 99:1-5; Cantares 5:16;

Isaías 40:1-5; Malaquias 3:1;

Isaías 33:17-24; Isaías 42:21;

Malaquias 4:5,6.

Daniel 10:5,6.

03. O local de nascimento do Messias.

19. O mistério do Messias.

Miqueias 5:2.

Êxodo 3:14; Salmos 78:2.
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04. A vida do Messias até à Sua primeira aparição.

06. O Messias deverá ser o Conselheiro.

Isaías 7:14-16.

Isaías 59:16.

05. A profecia do assassinato de crianças em

07. O Messias deverá ser o Mediador.

Belém.

Deuteronômio 18:15-19; Isaías 59:16.

Jeremias 31:15.
08. O Messias deverá ser o Fiador.
Jó 17:3; Jeremias 30:21,22.

D. Os ofícios do Messias.

09. O Messias deverá ser o Salvador.
Salmos 130:7,8; Isaías 43:1-13,18-21;

01. A unção do Messias.

Isaías 25:9; Isaías 30:18; Isaías 45:21,22;

Salmos 89:20; Provérbios 8:22-29;

Isaías 49:6; Jeremias 23:6; Jeremias 33:16.

Isaías 61:1.

10. O Messias deverá ser o Juiz.

02. O ofício do Messias como Profeta.

Zacarias 3:1-10.

Deuteronômio 18:15-19; Isaías 50:4;
Jeremias 28:9; Ezequiel 33:32,33;
Malaquias 4:5,6.

E. A missão e o ministério do
Messias.

03. O ofício do Messias como Sacerdote.
Gênesis 14:18; Êxodo 28:12,29,36-38;

01. O tipo de ministério do Messias.

Salmos 110:4; Jeremias 33:14-18,22;

2 Reis 1:6,11,12; Isaías 28:15,16;

Zacarias 6:12,13,15.

Isaías 42:6,7,16; Isaías 48:15-17.
04. O ofício do Messias como Rei.
02. O local de ministério do Messias.

Gênesis 49:8-12; Números 24:7,8,15-19;

Isaías 9:1; Isaías 41:25; Oseias 11:1.

2 Samuel 7:12-16; 1 Crônicas 17:11;
Salmos 45:9,13-17; Salmos 47:1-9;

03. A tentação do Messias.

Salmos 72:7-19; Salmos 93:1,2;

Salmos 91:11,12.

Salmos 132:17,18; Zacarias 9:9.

04. A vitória sobre o pecado por parte do

05. O Messias deverá ser o Redentor.
Jó 19:25-27; Isaías 41:8-20;

Messias.

Isaías 44:1-8,21,24-26; Isaías 45:17;

Oseias 13:14; Zacarias 13:1,2.

Isaías 47:4; Isaías 52:7-12; Isaías 59:18-20;
05. Os milagres do Messias.

Isaías 63:1-6; Jeremias 30:3-24;

Salmos 146:8; Isaías 35:5-10; Isaías 29:18.

Jeremias 33:14-18,22; Sofonias 3:9-20;
Zacarias 3:1-10; Zacarias 10:3-12.
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06. A missão e a vocação do Messias.

12. O Messias cumpre a lei de Deus.

Isaías 61:1-3.

Deuteronômio 11:18-20;
2 Samuel 22:20-25; Salmos 1:1-6;

07. A oferta de salvação por parte do Messias.

Salmos 40:6; Salmos 119:97-103;

Salmos 85:9; Isaías 55:1,2,6.

Isaías 42:2-4.

08. A justiça do Messias.

13. Deus confirma o ministério do Messias.

Gênesis 3:21; Salmos 40:9,10;

Salmos 20:4-6; Salmos 89:22,27-29;

Salmos 45:6,7; Salmos 85:10-13;

Isaías 42:1.

Isaías 32:1,2; Isaías 46:13; Isaías 59:16,17;
14. O Messias deverá conquistar a morte e a

Jeremias 33:14-18,22.

escuridão.
09. A retidão do Messias.

Salmos 49:15; Salmos 86:12,13;

2 Samuel 23:1-4; Salmos 45:4,5;

Salmos 110:1; Oseias 13:14.

Salmos 112:4; Isaías 16:5.
15. O Messias deverá trazer boas notícias.
10. O Messias também deverá ser o Messias

Salmos 96:1-3; Isaías 9:1-3;

para os Gentios.

Isaías 41:26,27; Isaías 52:7-12;

Gênesis 12:3; Gênesis 26:3-5;

Isaías 61:1-3; Ezequiel 33:32,33.

Deuteronômio 33:3;
Salmos 2:8; Salmos 22:23-31;

16. O Messias deverá abençoar o Seu povo.

Salmos 46:10; Salmos 72:7-19;

Salmos 21:6,7; Salmos 45:9,13-15;

Salmos 98:1-3; Salmos 102:13-22;

Salmos 132:13-16; Isaías 4:2; Joel 2:18-27.

Isaías 11:10-12; Isaías 19:23-25;
17. O Messias deverá construir um templo

Isaías 24:13-16; Isaías 42:2-4;
Isaías 45:22-25; Isaías 49:6; Isaías 51:1-23;

para Deus.

Isaías 52:15; Isaías 55:4,5;

1 Crônicas 17:12; Salmos 118:22-24;

Isaías 56:6-8; Isaías 60:1-5; Isaías 61:10,11;

Isaías 66:1; Jeremias 31:1-9;

Isaías 62:1-3,10-12; Isaías 65:1,2;

Ezequiel 37:26-28; Zacarias 1:16,17;

Isaías 66:10-13,15-24; Jeremias 4:2;

Zacarias 6:12,13,15.

Jeremias 10:7; Jeremias 16:19;
18. Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

Amós 9:11-15; Miqueias 4:1-4;
Ageu 2:6-9; Zacarias 2:1-13;

Êxodo 25:8,9; Êxodo 29:45,46;

Zacarias 8:1-23;

Levítico 26:11,12; Salmos 46:4-11;

Zacarias 14:1-21; Malaquias 1:11.

Isaías 12:1-6; Ezequiel 37:21-28;
Sofonias 3:9-20; Zacarias 2:1-13.

11. O Messias deverá dar vida eterna.
19. O Messias deverá confortar.

Jó 19:25; Salmos 103:4; Isaías 25:8;
Isaías 55:3; Oseias 13:14;

Isaías 51:3; Isaías 52:9; Isaías 66:10-13;

Ezequiel 37:11-14; Zacarias 2:1-13.

Zacarias 1:16,17.

20

TÓPICOS
20. O Messias deverá fazer uma nova aliança.

26. A obra de redenção por parte do Messias.

Isaías 49:8-26; Isaías 55:3; Isaías 59:21;

Números 21:9; Salmos 53:6; Salmos 89:19;

Isaías 61:4-9; Isaías 62:4-9;

Salmos 95:7-11; Salmos 103:4;

Jeremias 31:31-34; Jeremias 32:37-41;

Salmos 107:1-3; Salmos 130:7,8;

Jeremias 50:4-7,19,20; Ezequiel 16:60-63;

Salmos 147:3,6; Isaías 40:1-5; Isaías 49:6;

Ezequiel 37:21-28; Oseias 2:15-23;

Isaías 63:7-9; Ezequiel 34:11-15,22-31;

Amós 9:11-15.

Daniel 9:24.

21. O Messias deverá perdoar o pecado.

27. Dar um novo coração e um novo espírito

Salmos 103:3,12; Isaías 55:7;

Salmos 51:17; Salmos 103:5;

Jeremias 33:6-13; Joel 3:21;

Ezequiel 11:17-20;

Miqueias 7:15-20.

Ezequiel 36:26,27; Ezequiel 37:9,10,14;
Ezequiel 39:29; Joel 2:28,29.

22. O trabalho do Messias deverá ser
abençoado.
Gênesis 22:17,18; Gênesis 28:14;

F. O sofrimento e a morte do
Messias.

Salmos 89:24; Isaías 40:9-11; Isaías 49:4;
Isaías 53:10-12; Isaías 55:10,11;
Isaías 62:10-12; Ezequiel 17:22-24;

01. A morte do Messias é prevista.

Amós 8:11.

Salmos 16:8-11; Salmos 22:1,2;
Salmos 91:14-16; Daniel 9:25-26;

23. O Messias deverá converter o Seu povo.

Zacarias 13:7.

Salmos 51:17; Isaías 57:15-19;
Ezequiel 11:17-20; Oseias 2:15-23;

02. A entrada do Messias em Jerusalém é

Oseias 3:5;

prevista

Oseias 6:1,2; Malaquias 4:5,6.

Salmos 118:26,27; Zacarias 9:9.

24. O Messias deverá trazer paz.

03. O Messias deverá ser rejeitado.

Isaías 54:10-13; Isaías 57:15-19;

Salmos 62:3,4; Salmos 118:22-24;

Isaías 66:10-13; Jeremias 28:9;

Isaías 5:1,2; Isaías 8:13-15;

Jeremias 33:6-13; Miqueias 5:4;

Isaías 29:10,13,14; Isaías 49:4,5,7;

Zacarias 9:10-12.

Isaías 53:3; Isaías 65:1,2;
Zacarias 11:8; Zacarias 12:1-14.

25. O Messias deverá ser acreditado e louvado.
Salmos 8:1-2; Salmos 22:22;

04. As consequências da rejeição do Messias.

Salmos 45:16,17; Salmos 103:22;

Daniel 9:25-27; Zacarias 11:10,11.

Isaías 8:13-15; Habacuque 2:4;
Zacarias 11:10,11.

05. O Messias deverá ser atraiçoado.
Salmos 41:5-9; Salmos 55:5,6,12-14;
Salmos 109:8;
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Isaías 29:18; Zacarias 11:12,13.

Isaías 52:14; Isaías 53:1-8; Miqueias 5:1.

06. O Messias deverá ser deixado sozinho.

14. O Messias não deverá ser acreditado.

Salmos 88:14-18; Zacarias 13:7.

Isaías 6:9,10; Isaías 53:1,2.

07. A acusação e o julgamento do Messias.
Salmos 27:12; Salmos 35:11,12;

G. A ressurreição e ascensão
do Messias.

Salmos 41:5-9; Salmos 109:1-5.
08. Os pormenores da morte do Messias

01. A ressurreição do Messias é prevista.

Salmos 22:1,6-18,22; Salmos 34:20;

Jó 19:25-27; Salmos 16:8-11; Salmos 30:3;

Isaías 53:9; Amós 8:9; Zacarias 12:1-14.

Salmos 40:2,3;
Salmos 49:15; Salmos 71:20;

09. O sacrifício e a expiação por parte do

Salmos 91:14-16; Isaías 53:10,11;

Messias.

Jonas 1;17; Jonas 2:2-7.

Isaías 53:4-6,10-12.

02. A ascensão do Messias é prevista.

10. A disposição do Messias para morrer.

Salmos 24:3,7-10; Salmos 47:1-9;

Salmos 31:4,5; Salmos 40:7.

Salmos 68:18.

11. O sofrimento do Messias.

03. A exaltação do Messias é prevista.

Deuteronômio 21:23; Salmos 18:4-6;

Salmos 91:14-16; Salmos 110:7;

Salmos 27:2; Salmos 31:11-15;

Isaías 52:13; Ezequiel 21:26,27.

Salmos 35:19;
Salmos 38:12,13,20; Salmos 40:14;

04. O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

Salmos 42:7; Salmos 55:5,6,12-14;

Salmos 68:18; Provérbios 1:23;

Salmos 69:4,8-10;

Isaías 32:15-18; Isaías 44:3-4;

Salmos 102:1-12; Salmos 109:25;

Ezequiel 36:8-38; Ezequiel 39:29;

Salmos 110:7; Isaías 50:3; Isaías 53:1,2;

Joel 2:28,29; Zacarias 12:10.

Isaías 63:1-6; Lamentações 3:30;
Zacarias 11:8.

05. O Messias deverá ver muitos frutos.
Salmos 1:3; Isaías 60:21;

12. O Messias deverá experimentar resistência.

Isaías 61:11; Oseias 14:4-8.

Salmos 2:1-3; Salmos 35:4-6;
Salmos 41:5-9; Salmos 69:4.

06. A morada do Espírito Santo.
Isaías 57:15-19; Jeremias 31:33;

13. Pormenores do sofrimento do Messias.

Ezequiel 11:19; Ezequiel 36:26,27;

Êxodo 12:46; Salmos 69:20-22,26;

Ezequiel 37:9,10.

Salmos 88:14-18; Salmos 129:3;
Isaías 50:7-9;
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Salmos 132:11-18; Salmos 138:4,5;

H. O futuro do Messias.

Salmos 145:10-13; Salmos 147:2,13,14,20;
Salmos 149:1-5; Isaías 2:2-5;

01. O regresso do Messias é previsto.

Isaías 4:2,6; Isaías 6:1-4; Isaías 10:20-22;

Salmos 50:3-6; Salmos 96:13;

Isaías 11:4-12;

Isaías 25:6-12; Isaías 65:17-25;

Isaías 12:1-6; Isaías 14:1-3; Isaías 16:5;

Isaías 66:15,16;

Isaías 17:7; Isaías 19:23-25;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Habacuque 2:3;

Isaías 24:13-16,18-23; Isaías 25:6-12;

Zacarias 12:1-14; Zacarias 14:1-21.

Isaías 26:1-4; Isaías 27:1-3,6,12,13;
Isaías 29:22-24; Isaías 30:18-33;

02. O julgamento no futuro por parte do

Isaías 32:1,2,15-18; Isaías 33:17-24;

Messias.

Isaías 35:5-10; Isaías 40:1-5,9-11;

1 Samuel 2:10; Salmos 2:4-6,9-12;

Isaías 41:8-20; Isaías 42:2-4,6,7,16;

Salmos 50:2-6; Salmos 68:1-4;

Isaías 43:1-13,18-21;

Salmos 75:7,8; Salmos 96:7-13;

Isaías 44:1-8,21-24,26;

Salmos 97:1-6; Salmos 98:4-9;

Isaías 45:17,18,22-25; Isaías 46:3,4,13;

Salmos 110:1,2,5,6;

Isaías 49:6-26; Isaías 51:1-23;

Salmos 149:6-9; Isaías 2:4; Isaías 11:4,5;

Isaías 52:7-12;

Isaías 24:18-23; Isaías 26:19-21;

Isaías 54:1-17; Isaías 55:12,13;

Isaías 27:1-3,6,12,13; Isaías 51:5,6;

Isaías 56:6-8;

Isaías 59:18-20; Isaías 63:1-6;

Isaías 59:18-21; Isaías 60:1-21;

Isaías 66:15-24; Ezequiel 38:16-23;

Isaías 61:4-11; Isaías 62:1-12;

Daniel 12:1,2; Joel 2:1-17,30-32;

Isaías 63:7-9; Isaías 65:17-25;

Joel 3:1-21; Zacarias 11:9; Zacarias 13:8,9;

Isaías 66:15-24; Jeremias 3:14-19;

Malaquias 3:2-5,16-18; Malaquias 4:1-4.

Jeremias 12:15; Jeremias 15:19-21;
Jeremias 16:14,15,19; Jeremias 23:3-8;

03. O futuro Reino do Messias.

Jeremias 24:6,7; Jeremias 29:14;

Gênesis 49:8-12; Números 24:7,8,15-19;

Jeremias 30:3-24; Jeremias 31:1-9,31-34;

1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16;

Jeremias 32:37-41; Jeremias 33:6-13;

1 Crônicas 17:14; Salmos 2:4-6,8-12;

Jeremias 50:4-7,19,20; Ezequiel 11:17-20;

Salmos 22:23-32; Salmos 45:6,7,16,17;

Ezequiel 20:34-42; Ezequiel 34:11-31;

Salmos 46:4-11; Salmos 47:2-9;

Ezequiel 36:8-38; Ezequiel 37:1-14,21-28;

Salmos 50:2-6; Salmos 53:6; Salmos 65:2.

Ezequiel 38:23;

Salmos 67:1-6; Salmos 68:1-4;

Ezequiel 39:6-8,21-29; Ezequiel 47:6-23;

Salmos 72:7-19; Salmos 85:10-13;

Daniel 2:34,35,44,45;

Salmos 86:9;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3;

Salmos 89:3,4,23-25,27,29,35-37;

Oseias 1:10,11; Oseias 2:15-23; Oseias 3:5;

Salmos 96:7-13; Salmos 97:1-6;

Oseias 6:1-3; Oseias 13:14; Oseias 14:4-8;

Salmos 98:4-9; Salmos 99:1-5;

Joel 2:18-27; Joel 3:1-21; Amós 9:11-15;

Salmos 102:14-22; Salmos 107:1-3;

Obadias 1:17-21; Miqueias 2:12,13;

Salmos 110:1-3,5,6; Salmos 130:7,8;
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Miqueias 4:1-4,7; Miqueias 5:2,3;

Isaías 60:6-21; Isaías 61;4-9,10,11;

Miqueias 7:15-20; Habacuque 2:14;

Isaías 62:1-12; Isaías 65:8-10;

Sofonias 3:9-20;

Isaías 66:15-24; Jeremias 3:14-19;

Haggaí 2:6-9; Zacarias 1:16,17;

Jeremias 12:15; Jeremias 15:19-21;

Zacarias 2:1-13; Zacarias 3:1-10;

Jeremias 16:14,15,19; Jeremias 23:3,4,7,8;

Zacarias 6:12,13,15; Zacarias 8:1-23;

Jeremias 24:6,7; Jeremias 29:14;

Zacarias 9:10-12; Zacarias 10:3-12;

Jeremias 30:3-24; Jeremias 32:37-41;

Zacarias 12:1-14; Zacarias 13:1-2,8,9;

Jeremias 33:6-18,22; Ezequiel 20:34-42;

Zacarias 14:1-21; Malaquias 1:11;

Ezequiel 34:11-31; Ezequiel 36:8-38;

Malaquias 3:2-5,16-18; Malaquias 4:1-4.

Ezequiel 37:1-14; Ezequiel 39:6-8,21-29;
Daniel 9:27;

04. O trono do Messias.

Oseias 1:10,11; Oseias 2:15-23; Oseias 3:4;

Salmos 45:6; Isaías 9:6,7.

Amós 9:11-15; Obadias 1:17-21;
Miqueias 2:12,13; Miqueias 4:1-4,7;

05. A glória e o poder vindouros do Messias.

Miqueias 7:15-20; Sofonias 3:9-20;

Salmos 46:4-11; Salmos 61:6,7;

Ageu 2:6-9; Zacarias 1:16,17;

Salmos 72:7-19; Salmos 95:1-3;

Zacarias 2:1-13;

Salmos 102:13-22; Isaías 25:6-12;

Zacarias 3:1-10; Zacarias 8:1-23;

Isaías 60:8-21; Isaías 65:17-25.

Zacarias 9:10-12; Zacarias 10:3-12;
Zacarias 12:1-14; Zacarias 13:8,9;

06. A intercessão do Messias.

Zacarias 14:1-21; Malaquias 4:1-4.

Isaías 53:12,; Isaías 59:16.
10. Profecia do Reino eterno da paz.
07. O Messias sentar-se-á ao lado direito de

Isaías 9:6,7; Isaías 11:6-9;

Deus

Ezequiel 37:1-14,21-28;

Salmos 80:14,15,17; Salmos 110:1-2.

Daniel 2:34,35,44,45;
Daniel 7:13,14,18,22,27; Oseias 2:15-23;

08. O Messias deverá ter vida eterna.

Joel 3:1-21.

Salmos 61:6,7.
11. O Messias deverá ser glorificado.
09. Profecia do futuro do Seu povo.

Isaías 4:2; Isaías 43:21; Isaías 44:23;

Salmos 91:13; Isaías 4:3; Isaías 10:20-22;

Isaías 49:3; Isaías 60:21; Isaías 61:3;

Isaías 14:1-3; Isaías 17:7;

Daniel 7:13,14.

Isaías 27:1-3,6,12,13;
Isaías 33:17-24; Isaías 35:5-10;
Isaías 41:8-20; Isaías 43:1-13,18-21;
Isaías 45:22-25; Isaías 46:3,4,13;
Isaías 49:8-26; Isaías 52:7-12;
Isaías 54:1-17;
Isaías 56:6-8; Isaías 57:15-18; Isaías 59:21;
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TÓPICOS
10. A vaga do feixe dos primeiros grãos refere-

Y. O Messias nos sacrifícios e
festas.

se à ressurreição do Messias.
Levítico 23:9-14.

01. A oferta queimada e de carne representam

11. A festa dos primeiros frutos, 50 dias após

a obra do Messias - um sabor suave.

a Libertação, refere-se à efusão do Espírito

Levítico 1:5,13; Levítico 2:1,2.

Santo.
Levítico 23:15-21.

02. A oferta queimada aponta para a obra do
Messias - uma oferta voluntária.

12. A festa dos tabernáculos em relação à obra

Levítico 7:16.

do Messias.
Levítico 23:33-43.			

03. A oferta queimada representa a obra
do Messias - uma oferta sem
mancha - uma oferta queimada contínua.
Levítico 22:17-21; Números 28:3,4.
04. A oferta pacífica e o sacrifício
de ação de graças representam a obra do
Messias.
Levítico 3:1-5,16; Salmos 51:17.
05. A oferta pelo pecado refere-se à obra do
Messias.
Levítico 4:3-12; Levítico 4:27-29.
06. O Dia da Expiação refere-se à obra do
Messias.
Levítico 16:1-31; Levítico 17:11.
07. A oferta da novilha vermelha refere-se à
obra do Messias.
Números 19:2,3,9.
08. A festa da Libertação refere-se à obra do
Messias.
Êxodo 12:5-14, 22-24.
09. A festa do pão sem fermento refere-se à
obra do Messias.
Levítico 23:6-8.
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O FUTURO REINO DO MESSIAS
Isaías 42:4,13,16; Isaías 49:7;

Outros versículos das Sagradas Escrituras

Isaías 52:1-3,10,13; Isaías 63:1-6;

estão relacionados com a chegada do Reino

Isaías 65:13-25; Isaías 66:10-17,22-24;

do Messias. Com a primeira chegada do

Jeremias 23:5;

Messias o Reino está próximo, mas o Reino

Ezequiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3;

será plenamente realizado com a Sua segunda

Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joel 2;

chegada. Os versículos indicados abaixo

Joel 3; Obadias 1:17-21; Miqueias 4:13;

referem-se ao Reino. Para poupar espaço

Habacuque 2:14; Sofonias 2:11;

optámos por não indicar todos os versículos

Zacarias 6:12,13; Zacarias 9:9-12;

relacionados, mas por meio de um código

Zacarias 10:11,12; Zacarias 14:9;

numérico referimo-nos aos conjuntos de

Malaquias 4:1-6; Mateus 6:10;

versículos indicados abaixo. Estes códigos são

Mateus 19:28; Mateus 28:18;

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Lucas 1:32,33; Lucas 22:29; João 17:24;
João 18:36; Atos 1:6,7;
Romanos 8:19-23; Romanos 14:17;

O futuro Reino do Messias
nesse dia:

1 Coríntios 15:24,25; Efésios 1:10,20;
Filipenses 2:9; 1 Tessalonicenses 2:12;
1 Timóteo 6:15; Hebreus 1:8;

#1 O poder, a grandeza e a glória do Reino do

Hebreus 2:5-9; 1 Pedro 1:3-5;

Messias.

Apocalipse 6:2; Apocalipse 11:15;

Gênesis 49:10; Números 24:17-19;

Apocalipse 12:10; Apocalipse 19:15,16;

1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16;

Apocalipse 20:1-6.

Salmos 2:6-12; Salmos 8:2-3;
Salmos 21:5; Salmos 45; Salmos 46:6-12;

#2 A conversão e eleição de Israel.

Salmos 47:3,4,8-10; Salmos 48:2-4,9-15 ;

Levítico 26:40-45;

Salmos 50:2-6; Salmos 61:7,8;

Deuteronômio 4:29-31;

Salmos 66:1-5; Salmos 67:2-8;

Deuteronômio 30:1-10;

Salmos 68:1-4; Salmos 72:6-20;

Deuteronômio 33:28,29; Salmos 47:5;

Salmos 85:2-4,10-14; Salmos 86:9;

Salmos 69:36,37; Salmos 85:9-14;

Salmos 89:1-4,26-29,36,37; Salmos 93:1;

Salmos 102:14,17,18,22; Salmos 106:5;

Salmos 95:3-7; Salmos 96:1-13;

Salmos 121; Salmos 126; Salmos 130:7,8;

Salmos 97:1,6; Salmos 98:1-9;

Isaías 4:2-6; Isaías 12:1-6; Isaías 14:1-3;

Salmos 99:1-4; Salmos 110:1-6;

Isaías 26:1-4; Isaías 27:6; Isaías 29:18-24;

Salmos 130:7,8; Salmos 132:11-14;

Isaías 30:18-26; Isaías 40:1,2;

Salmos 138:4,5; Salmos 145:10-13;

Isaías 41:8-20; Isaías 44:1-8,21-24,26;

Salmos 149:1-9; Isaías 2:10-22;

Isaías 45:17,18,22-25; Isaías 46:13;

Isaías 9:5,6; Isaías 11:2-10; Isaías 16:5;

Isaías 49:6-26; Isaías 51;

Isaías 24:19-23;

Isaías 54:1-14,17; Isaías 55:1-3;

Isaías 26:1-4; Isaías 32:1-5,13-20;

Isaías 59:16-21; Isaías 60:10,15-18,21,22;

Isaías 33:17-24; Isaías 35:1-10;

Isaías 61:1-11; Isaías 62;

Isaías 40:5,9-11; Isaías 41:18-20;
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IL FUTURO REGNO DEL MESSIA
Isaías 65:8-10; Jeremias 3:14-16, 18,19;

Ezequiel 39:25-29; Oseias 1:11;

Jeremias 23:4-6; Jeremias 30:18-24;

Oseias 14:7-8; Miqueias 2:12,13;

Jeremias 31:1-7,16-40; Jeremias 32:38-44;

Miqueias 4:6; Sofonias 3:18-20;

Jeremias 33:6-22,26;

Zacarias 1:17;

Jeremias 50:4-7,20; Ezequiel 16:60-63;

Zacarias 8:7,8; Zacarias 10:8-10;

Ezequiel 34:20-31;

João 11:52; Efésios 1:10.

Ezequiel 36:8-15,26-38; Ezequiel 37:1-28;
#4 Os Gentios também virão.

Oseias 1:7,11; Oseias 2:14-23; Oseias 3:5;
Oseias 14:5,6; Amós 9:11-15;

Gênesis 26:4; Deuteronômio 32:43;

Miqueias 4:7;

Salmos 22:28-32; Salmos 72:11,17;

Miqueias 5:2-15; Miqueias 7:14-20;

Salmos 86:9; Salmos 96:10;

Sofonias 3:11-19; Zacarias 1:12-17;

Salmos 102:16-23; Salmos 117:1;

Zacarias 2:1-5,10,12,13; Zacarias 3:10;

Isaías 2:2-6; Isaías 5:26; Isaías 11:10,12;

Sofonias 8:3-7,9-19;

Isaías 19:16-25; Isaías 25:6-12; Isaías 26:2;

Zacarias 9:10-17; Zacarias 10:3-7;

Isaías 43:9; Isaías 51:5; Isaías 55:5;

Zacarias 12:1-14; Zacarias 13:1,2,8,9;

Isaías 56:6-7; Isaías 60:3-7, 10-14;

Zacarias 14:1-21;

Isaías 62:10; Isaías 66:18-23;

Malaquias 3:1-6,11,12,16-18;

Jeremias 3:17; Jeremias 4:2;

Atos 15:16-18; Romanos 9:27,28;

Jeremias 10:6,7;

Romanos 11:1-36; Gálatas 3:17;

Jeremias 16:19; Daniel 7:18,25-27;

Hebreus 8:6-12; Hebreus 10:16,17;

Miqueias 4:1-4; Ageu 2:6,7; Zacarias 2:11;
Sofonias 3:8-10;

#3 O regresso de Israel.

Zacarias 8:3,20-23; Zacarias 14:16-19;

Deuteronômio 30:3-5; Salmos 14:7;

Maleach 1:11; Marcos 11:17; João 10:16;

Salmos 53:7; Salmos 106:47;

Romanos 3:29; Romanos 15:9-12;

Salmos 107:2,3; Salmos 147:2;

Gálatas 3:8; Efésios 2:11-13;

Isaías 10:20-22;

Hebreus 2:11-13;

Isaías 11:11-16; Isaías 27:12,13;

Hebreus 12:23; Apocalipse 7:9-12;

Isaías 35:8-10; Isaías 43:5,6;

Apocalipse 15:4; Apocalipse 21:24-26;

Isaías 49:6,12,22; Isaías 51:11;

Apocalipse 22:2.

Isaías 52:8-10; Isaías 54:7; Isaías 56:8;
#5 O regresso do Messias e a ressurreição da

Isaías 60:3-11; Isaías 66:20-21;
Jeremias 3:18,19; Jeremias 12:15;

morte.

Jeremias 15:19-21; Jeremias 16:14,15;

Salmos 68:22,23; Salmos 71:20;

Jeremias 23:3,7,8; Jeremias 30:3,10,11,17;

Salmos 126:5,6; Isaías 25:8; Isaías 26:19;

Jeremias 31:8-14,17; Jeremias 32:37;

Oseias 13:14; Daniel 12:13; Mateus 22:32;

Jeremias 46:27-28; Jeremias 50:19;

Mateus 24:27-51; Mateus 26:64;

Ezequiel 11:17-20; Ezequiel 20:34-44;

Marcos 13:24-37; Lucas 12:37;

Ezequiel 28:24-26; Ezequiel 34:11-14;

Lucas 14:13-15; Lucas 20:34-37;

Ezequiel 36:24-27; Ezequiel 37:21;

Lucas 21:22-36; Lucas 22:29; Lucas 23:43;
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IL FUTURO REGNO DEL MESSIA
João 3:21; João 5:28,29;

Marcos 9:43-48; Lucas 10:12-14;

João 6:39,40; João 8:51;

Lucas 19:27; Lucas 20:35,36; Lucas 22:30;

João 11:25,26; João 12:25,26; João 14:2,3;

João 5:24-29; João 12:31,32; Atos 10:42;

João 17:24;

Atos 17:31; Atos 24:15;

Atos 2:6-8; Atos 23:6-8; Atos 26:6-8;

Romanos 2:5-16; Romanos 14:10-12;

Romanos 8:17,24;

1 Coríntios 3:12-15;

1 Coríntios 6:14; 1 Coríntios 15:1-58;

1 Coríntios 4:5; 1 Coríntios 6:1-3;

2 Coríntios 4:14,17; Efésios 1:10;

2 Coríntios 5:10; Colossenses 3:6;

Filipenses 2:10,11; Filipenses 3:20,21;

2 Timóteo 4:1; Hebreus 6:2;

Colossenses 3:4; 1 Tessalonicenses 1:10;

2 Pedro 2:9; 2 Pedro 3:7; 1 João 4:17;

1 Tessalonicenses 4:14-17;

Judas 1:6,13-15; Apocalipse 2:11;

2 Tessalonicenses 1:7-10;

Apocalipse 3:4,5; Apocalipse 6:12-17;

2 Tessalonicenses 2:7,8;

Apocalipse 11:18,19;

2 Timóteo 2:11,12,18; 2 Timóteo 4:8;

Apocalipse 14:1-11; Apocalipse 17:14-16;

Hebreus 1:13; Hebreus 11:13,35;

Apocalipse 19; Apocalipse 20:10-15;

1 Pedro 1:4-9; 1 Pedro 4:13; 1 Pedro 5:4;
2 Pedro 1:11; 1 João 3:2;

#7 O novo céu e a nova terra.

Judas 1:14; Apocalipse 1:6,7;

Salmos 48:8; Isaías 60:18-20;

Apocalipse 2:26,27; Apocalipse 3:21;

Isaías 65:17-19; Isaías 66:22-24;

Apocalipse 5:1-14; Apocalipse 7:3,4;

Mateus 8:11; Mateus 24:35;

Apocalipse 10:7; Apocalipse 11:15;

1 Coríntios 15:24,25; Gálatas 4:26;

Apocalipse 12:10; Apocalipse 15:3,4;

Hebreus 10:12,13; Hebreus 11:10;

Apocalipse 20:1-6.

Hebreus 12:22-28; 2 Pedro 3:7-13;
Apocalipse 3:12,21; Apocalipse 16:20;

#6 O dia do julgamento.

Apocalipse 21, 22.

Gênesis 18:25; Salmos 1:4; Salmos 9:8;
Salmos 68:1-4; Salmos 73:19;
Salmos 96:11-13; Salmos 98:9;
Salmos 122:5;
Eclesiastes 12:14; Isaías 5:30;
Isaías 13:1-22; Isaías 30:8,27-30;
Isaías 34:1-4;
Isaías 66:15,16; Daniel 7:9,10;
Daniel 12:1,2; Joel 2:1,10,11,30-32;
Joel 3:12-16; Miqueias 1:3,4; Naum 1:5,6;
Sofonias 1:14-18; Malaquias 3:5,16-18;
Mateus 8:11,12; Mateus 10:28;
Mateus 11:21-24; Mateus 12:36,41,42;
Mateus 13:40-43; Mateus 19:28;
Mateus 24:50,51; Mateus 25:21,23,31-46;
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GÊNESIS
o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

C01 O nascimento do Messias é profetizado.
GÊNESIS 3:15

Porei inimizade entre ti e a

JOÃO 3:14

E como Moisés levantou a

mulher, e entre a tua descendência e a sua

serpente no deserto, assim importa que o

descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe

Filho do homem seja levantado;

ferirás o calcanhar.
GÁLATAS 3:19
NÚMEROS 21:8 Então disse o Senhor a

Logo, para que é a lei? Foi

acrescentada por causa das transgressões,

Moisés: Faze uma serpente de bronze, e

até que viesse o descendente a quem a

põe-na sobre uma haste; e será que todo

promessa tinha sido feita; e foi ordenada

mordido que olhar para ela viverá.

por meio de anjos, pela mão de um

9 Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze,

mediador.

e pô-la sobre uma haste; e sucedia que,
GÁLATAS 4:4

tendo uma serpente mordido a alguém,

mas, vindo a plenitude dos

quando esse olhava para a serpente de

tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de

bronze, vivia.

mulher, nascido debaixo de lei,
5 para resgatar os que estavam debaixo de

ISAÍAS 53:10

Todavia, foi da vontade do

lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.

Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar;
HEBREUS 2:14

quando ele se puser como oferta pelo

Portanto, visto como os

pecado, verá a sua posteridade, prolongará

filhos são participantes comuns de carne

os seus dias, e a vontade do Senhor

e sangue, também ele semelhantemente

prosperará nas suas mãos.

participou das mesmas coisas, para que
pela morte derrotasse aquele que tinha o

MATEUS 27:50

De novo bradou Jesus com

poder da morte, isto é, o Diabo;

grande voz, e entregou o espírito.
APOCALIPSE 12:9

51 E eis que o véu do santuário se rasgou em

E foi precipitado

dois, de alto a baixo; a terra tremeu, as

o grande dragão, a antiga serpente, que se

pedras se fenderam,

chama o Diabo e Satanás, que engana todo
o mundo; foi precipitado na terra, e os

MATEUS 28:5

Mas o anjo disse às

seus anjos foram precipitados com ele.

mulheres: Não temais vós; pois eu sei que
APOCALIPSE 20:10

buscais a Jesus, que foi crucificado.
6 Não está aqui, porque ressurgiu, como ele

e o Diabo, que

os enganava, foi lançado no lago de
fogo e enxofre, onde estão a besta e o

disse. Vinde, vede o lugar onde jazia;

falso profeta; e de dia e de noite serão
LUCAS 2:10

O anjo, porém, lhes disse:

atormentados pelos séculos dos séculos.

Não temais, porquanto vos trago novas de

Veja também: Números 21:6-7; Marcos 16:18; Lucas 10:19;
Atos 28:3-6.

grande alegria que o será para todo o povo:
11 É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi,

gênesis 3
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GÊNESIS
sabedoria, e ações de graças, e honra, e

E09 A retidão do Messias.

poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos
GÊNESIS 3:21

E o Senhor Deus fez

dos séculos. Amém.

túnicas de peles para Adão e sua mulher, e

13 E um dos anciãos me perguntou: Estes que

os vestiu.

trajam as compridas vestes brancas, quem
são eles e donde vieram?

GÊNESIS 3:7

14 Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes.

Então foram abertos

os olhos de ambos, e conheceram que

Disse-me ele: Estes são os que vêm da

estavam nus; pelo que coseram folhas de

grande tribulação, e levaram as suas vestes

figueira, e fizeram para si aventais.

e as branquearam no sangue do Cordeiro.

ISAÍAS 61:10

APOCALIPSE 21:2

Regozijar-me-ei muito

E vi a santa cidade,

no Senhor, a minha alma se alegrará no

a nova Jerusalém, que descia do céu da

meu Deus, porque me vestiu de vestes

parte de Deus, adereçada como uma noiva

de salvação, cobriu-me com o manto de

ataviada para o seu noivo.

justiça, como noivo que se adorna com

Veja também: Salmos 132:9,16; Isaías 52:1; Ezequiel 16:8-18.

uma grinalda, e como noiva que se enfeita
com as suas jóias.
APOCALIPSE 4:4 Havia também ao redor

A01 O Messias descende de Abraão.

do trono vinte e quatro tronos; e sobre
GÊNESIS 9:26

os tronos vi assentados vinte e quatro

Disse mais: Bendito seja o

anciãos, vestidos de branco, que tinham

Senhor, o Deus de Sem; e seja-lhe Canaã

nas suas cabeças coroas de ouro.

por servo.
27 Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas
tendas de Sem; e seja-lhe Canaã por servo.

APOCALIPSE 7:9 Depois destas coisas olhei,
e eis uma grande multidão, que ninguém

LUCAS 3:23

podia contar, de todas as nações, tribos,

Ora, Jesus, ao começar o

povos e línguas, que estavam em pé diante

seu ministério, tinha cerca de trinta anos;

do trono e em presença do Cordeiro,

sendo (como se cuidava) filho de José, filho
de Eli;

trajando compridas vestes brancas, e com

LUCAS 3:24-33

palmas nas mãos;

LUCAS 3:34

10 e clamavam com grande voz: Salvação ao

Judá de Jacó, Jacó de

Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Tará,

nosso Deus, que está assentado sobre o

Tará de Naor,

trono, e ao Cordeiro.

35 Naor de Seruque, Seruque de Ragaú,

11 E todos os anjos estavam em pé ao redor
do trono e dos anciãos e dos quatro seres

Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber

viventes, e prostraram-se diante do trono

de Salá,
36 Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade

sobre seus rostos, e adoraram a Deus,
12 dizendo: Amém. Louvor, e glória, e

genesi 3

de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque,
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Veja também: Isaías 11:10; Romanos 9:5; Romanos 15:12;
Efésios 2:19; Efésios 3:6.

29 Mas digo-vos que desde agora não mais
beberei deste fruto da videira até aquele
dia em que convosco o beba novo, no reino
de meu Pai.

E10 O Messias também deverá ser o Messias
para os Gentios.

HEBREUS 6:20
GÊNESIS 12:3

Abençoarei aos que te

aonde Jesus, como

precursor, entrou por nós, feito sacerdote

abençoarem, e amaldiçoarei os que te

para sempre, segundo a ordem de

amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as

Melquisedeque.

famílias da terra.
HEBREUS 7:1
ATOS 3:25

Vós sois os filhos dos

Porque este Melquisedeque,

rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,

profetas e do pacto que Deus fez com

que saiu ao encontro de Abraão quando

vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua

este regressava da matança dos reis, e o

descendência serão abençoadas todas as

abençoou,
2 a quem também Abraão separou o dízimo

famílias da terra.
26 Deus suscitou a seu Servo, e a vós

de tudo (sendo primeiramente, por

primeiramente vo-lo enviou para que vos

interpretação do seu nome, rei de justiça, e

abençoasse, desviando-vos, a cada um, das

depois também rei de Salém, que é rei de

vossas maldades.

paz;

Veja também: Salmos 72:17; Romanos 4:11; Gálatas 3:8,16,28;
Colossenses 3:11; Apocalipse 7:9.

Veja também: Salmos 110:4; Hebreus 5:6,10; Hebreus 7:1-3.

A01 O Messias descende de Abraão.
D03 O ofício do Messias como Sacerdote.
GÊNESIS 17:7
GÊNESIS 14:18

Ora, Melquisedeque, rei

estabelecerei o meu pacto

contigo e com a tua descendência depois

de Salém, trouxe pão e vinho; pois era

de ti em suas gerações, como pacto

sacerdote do Deus Altíssimo;

perpétuo, para te ser por Deus a ti e à tua
descendência depois de ti.

MATEUS 26:26

8 Dar-te-ei a ti e à tua descendência depois

Enquanto comiam, Jesus

tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o

de ti a terra de tuas peregrinações, toda a

deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei;

terra de Canaã, em perpétua possessão; e
serei o seu Deus.

isto é o meu corpo.
27 E tomando um cálice, rendeu graças e deu-

19 E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara,
tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe

lho, dizendo: Bebei dele todos;
28 pois isto é o meu sangue, o sangue do

chamarás Isaque; com ele estabelecerei o

pacto, o qual é derramado por muitos para

meu pacto como pacto perpétuo para a sua

remissão dos pecados.

descendência depois dele.

gênesis 9, 12 & 14
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21 O meu pacto, porém, estabelecerei com

A01 O Messias descende de Abraão.

Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo

E22 O trabalho do Messias deverá ser

determinado, no ano vindouro.
GÊNESIS 21:12

abençoado.

Deus, porém, disse a

GÊNESIS 22:17

que deveras te abençoarei,

Abraão: Não pareça isso duro aos teus

e grandemente multiplicarei a tua

olhos por causa do moço e por causa da

descendência, como as estrelas do céu e

tua serva; em tudo o que Sara te diz, ouve

como a areia que está na praia do mar; e a

a sua voz; porque em Isaque será chamada

tua descendência possuirá a porta dos seus

a tua descendência.

inimigos;
18 e em tua descendência serão benditas todas

ROMANOS 9:6

as nações da terra; porquanto obedeceste à

Não que a palavra de Deus

minha voz.

haja falhado. Porque nem todos os que são
de Israel são israelitas;
7 nem por serem descendência de Abraão

JOÃO 8:56

são todos filhos; mas: Em Isaque será

Abraão, vosso pai, exultou

por ver o meu dia; viu-o, e alegrou-se.

chamada a tua descendência.
ATOS 3:22

8 Isto é, não são os filhos da carne que são

Pois Moisés disse: Suscitar-

filhos de Deus; mas os filhos da promessa

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos

são contados como descendência.

irmãos, um profeta semelhante a mim; a

9 Porque a palavra da promessa é esta: Por

ele ouvireis em tudo quanto vos disser.

este tempo virei, e Sara terá um filho.

23 E acontecerá que toda alma que não ouvir
a esse profeta, será exterminada dentre o

Veja também: Gênesis 21:2,3,6; Gálatas 4:28-31.

povo.
24 E todos os profetas, desde Samuel e os
que sucederam, quantos falaram, também

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.

anunciaram estes dias.
25 Vós sois os filhos dos profetas e do pacto

GÊNESIS 22:8

Respondeu Abraão:

que Deus fez com vossos pais, dizendo

Deus proverá para si o cordeiro para o

a Abraão: Na tua descendência serão

holocausto, meu filho. E os dois iam

abençoadas todas as famílias da terra.

caminhando juntos.

26 Deus suscitou a seu Servo, e a vós
primeiramente vo-lo enviou para que vos

JOÃO 1:29

No dia seguinte João viu

abençoasse, desviando-vos, a cada um, das

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

vossas maldades.

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
ROMANOS 4:17 (como está escrito: Por pai

mundo.

de muitas nações te constituí) perante

Veja também: João 1:36; 1 Pedro 1:19,20; Apocalipse 5:6,12;
Apocalipse 7:9,13,14.

aquele no qual creu, a saber, Deus, que
vivifica os mortos, e chama as coisas que

gênesis 17, 21 & 22
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gênesis 22

GÊNESIS
não são, como se já fossem.

E10 O Messias também deverá ser o Messias

18 O qual, em esperança, creu contra a

para os Gentios.

esperança, para que se tornasse pai de
GÊNESIS 26:3

muitas nações, conforme o que lhe fora

peregrina nesta terra, e

serei contigo e te abençoarei; porque a ti,

dito: Assim será a tua descendência;

e aos que descenderem de ti, darei todas
2 CORÍNTIOS 1:20

estas terras, e confirmarei o juramento que

Pois, tantas

fiz a Abraão teu pai;

quantas forem as promessas de Deus, nele

4 e multiplicarei a tua descendência como

está o sim; portanto é por ele o amém,

as estrelas do céu, e lhe darei todas estas

para glória de Deus por nosso intermédio.

terras; e por meio dela serão benditas
GÁLATAS 3:16

todas as naçoes da terra;

Ora, a Abraão e a seu

descendente foram feitas as promessas;
HEBREUS 6:17 Por isso, Deus, quando quis

não diz: E a seus descendentes, como
falando de muitos, mas como de um só: E

mostrar mais firmemente aos herdeiros

a teu descendente, que é Cristo.

da promessa a imutabilidade do seu

17 E digo isto: Ao testamento anteriormente

propósito, se interpôs com juramento,

confirmado por Deus, a lei, que veio
HEBREUS 11:9 Pela fé, peregrinou na

quatrocentos e trinta anos depois, não
invalida, de forma a tornar inoperante a

terra da promessa como em terra alheia,

promessa.

habitando em tendas com Isaque e Jacó,

18 Pois se da lei provém a herança, já não

herdeiros com ele da mesma promessa;

provém mais da promessa; mas Deus, pela
HEBREUS 11: 13 Todos estes morreram na

promessa, a deu gratuitamente a Abraão.

fé, sem ter obtido as promessas; vendoGÁLATAS 3:29

E, se sois de Cristo, então

as, porém, de longe, e saudando-as, e

sois descendência de Abraão, e herdeiros

confessando que eram estrangeiros e

conforme a promessa.

peregrinos sobre a terra.
14 Porque os que falam desse modo

Veja também: Gênesis 12:2,3; Gênesis 13:16; Gênesis 15:1,5,6;
Gênesis 17:1,6,7; Gênesis 18:18; Gênesis 22:3,10; Gênesis
26:4,5; Gênesis 27:28,29; Gênesis 28:3,14; Gênesis 49:25,26;
Deuteronômio 1:10; Deuteronômio 28:2; Salmos 2:8; Salmos
72:8,9,17; Jeremias 7:23; Jeremias 33:22; Daniel 2:44,45; Lucas
1:68-75; Efésios 1:3; Apocalipse 11:15.

manifestam estar procurando uma pátria.
15 E, se, na verdade, se lembrassem daquela
de onde saíram, teriam oportunidade de
voltar.
16 Mas, agora, aspiram a uma pátria
superior, isto é, celestial. Por isso, Deus
não se envergonha deles, de ser chamado
o seu Deus, porquanto lhes preparou uma
cidade.
Veja também: Génesis 2:1-3; 13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18; Salmos
32:8; 39:13; Isaias 43:2,5.

gênesis 22

35

gênesis 26

GÊNESIS
A01 O Messias descende de Abraão.

A02 O Messias descende de Judá.

B23 A graça de Deus e do Messias.

D04 O ofício do Messias como Rei.

E22 O trabalho do Messias deverá ser

H03 O futuro Reino do Messias.

abençoado.
GÊNESIS 49:8
GÊNESIS 28:14

e a tua descendência será

Judá, a ti te louvarão teus

irmãos; a tua mão será sobre o pescoço de

como o pó da terra; dilatar-te-ás para o

teus inimigos: diante de ti se prostrarão os

ocidente, para o oriente, para o norte

filhos de teu pai.

e para o sul; por meio de ti e da tua

9 Judá é um leãozinho. Subiste da presa,

descendência serão benditas todas as

meu filho. Ele se encurva e se deita

famílias da terra.

como um leão, e como uma leoa; quem o
despertará?

ATOS 3:25

10 O cetro não se arredará de Judá, nem o

Vós sois os filhos dos

profetas e do pacto que Deus fez com

bastão de autoridade dentre seus pés, até

vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua

que venha aquele a quem pertence; e a ele

descendência serão abençoadas todas as

obedecerão os povos.
11 Atando ele o seu jumentinho à vide, e o

famílias da terra.
26 Deus suscitou a seu Servo, e a vós

filho da sua jumenta à videira seleta, lava

primeiramente vo-lo enviou para que vos

as suas roupas em vinho e a sua vestidura

abençoasse, desviando-vos, a cada um, das

em sangue de uvas.
12 Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e

vossas maldades.

os dentes brancos de leite.
GÁLATAS 3:8

Ora, a Escritura, prevendo
LUCAS 1:30

que Deus havia de justificar pela fé os

Disse-lhe então o anjo: Não

gentios, anunciou previamente a boa nova

temas, Maria; pois achaste graça diante de

a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas

Deus.
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

todas as nações.

ao qual porás o nome de Jesus.
GÁLATAS 3:16

32 Este será grande e será chamado filho do

Ora, a Abraão e a seu

descendente foram feitas as promessas;

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

não diz: E a seus descendentes, como

de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

falando de muitos, mas como de um só: E
a teu descendente, que é Cristo.

e o seu reino não terá fim.

Veja também: Gênesis 12:3; Gênesis 18:17,18; Gênesis 22:18;
Gênesis 26:4; Salmos 72:7.

MATEUS 1:1

Livro da genealogia de

Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
2 A Abraão nasceu Isaque; a Isaque nasceu
Jacó; a Jacó nasceram Judá e seus irmãos;
3 a Judá nasceram, de Tamar, Farés e Zará; a
Farés nasceu Esrom; a Esrom nasceu Arão;

gênesis 28
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gênesis 49

GÊNESIS
APOCALIPSE 5:5 E disse-me um dentre os

4 a Arão nasceu Aminadabe; a Aminadabe

anciãos: Não chores; eis que o Leão da

nasceu Nasom; a Nasom nasceu Salmom;
5 a Salmom nasceu, de Raabe, Booz; a Booz

tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para
abrir o livro e romper os sete selos.

nasceu, de Rute, Obede; a Obede nasceu
Jessé;

Veja também: Gênesis 29:35; Números 24:17; Deuteronômio 33:7;
2 Samuel 22:41; 1 Crônicas 5:2; Salmos 60:6; Salmos 72:8-11;
Isaías 9:6; Isaías 11:1-5; Isaías 42:1-4; Isaías 49:6,7,22,23; Isaías
55:4,5; Isaías 60:1-5; Isaías 63:1-3; Jeremias 23:5,6; Jeremias 30:21;
Oseias 5:14; Oseias 11:12; Ageu 2:7; Mateus 17:5; Mateus 21:9;
Lucas 2:30-32; Romanos 15:12; 1 Coríntios 15:24,25; Apocalipse
11:15; Apocalipse 20.

6 e a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu
Salomão da que fora mulher de Urias;
7 a Salomão nasceu Roboão; a Roboão
nasceu Abias; a Abias nasceu Asafe;
8 a Asafe nasceu Josafá; a Josafá nasceu
Jorão; a Jorão nasceu Ozias;
9 a Ozias nasceu Joatão; a Joatão nasceu
Acaz; a Acaz nasceu Ezequias;
10 a Ezequias nasceu Manassés; a Manassés
nasceu Amom; a Amom nasceu Josias;
11 a Josias nasceram Jeconias e seus irmãos,
no tempo da deportação para Babilônia.
12 Depois da deportação para Babilônia
nasceu a Jeconias, Salatiel; a Salatiel
nasceu Zorobabel;
13 a Zorobabel nasceu Abiúde; a Abiúde
nasceu Eliaquim; a Eliaquim nasceu Azor;
14 a Azor nasceu Sadoque; a Sadoque nasceu
Aquim; a Aquim nasceu Eliúde;
15 a Eliúde nasceu Eleazar; a Eleazar nasceu
Matã; a Matã nasceu Jacó;
16 e a Jacó nasceu José, marido de Maria, da
qual nasceu JESUS, que se chama Cristo.
17 De sorte que todas as gerações, desde
Abraão até Davi, são catorze gerações;
e desde Davi até a deportação para
Babilônia, catorze gerações; e desde a
deportação para Babilônia até o Cristo,
catorze gerações.
HEBREUS 7:14

visto ser manifesto que

nosso Senhor procedeu de Judá, tribo
da qual Moisés nada falou acerca de
sacerdotes.

gênesis 49

37

gênesis 49

ÊXODO
LUCAS 9:20

B13 A autoridade do Messias.

Então lhes perguntou:

Mas vós, quem dizeis que eu sou?
ÊXODO 3:6

Disse mais: Eu sou o Deus

Respondendo Pedro, disse: O Cristo de

de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus

Deus.

de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés
escondeu o rosto, porque temeu olhar para

JOÃO 6:35

Deus.

Declarou-lhes Jesus. Eu

sou o pão da vida; aquele que vem a mim,
de modo algum terá fome, e quem crê em

MATEUS 22:31

E, quanto à ressurreição

mim jamais tará sede.

dos mortos, não lestes o que foi dito por
JOÃO 8:58

Deus:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de

Respondeu-lhes Jesus: Em

verdade, em verdade vos digo que antes

Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, ele não é

que Abraão existisse, eu sou.

Deus de mortos, mas de vivos.
JOÃO 11:25

33 E as multidões, ouvindo isso, se

Declarou-lhe Jesus: Eu sou

a ressurreição e a vida; quem crê em mim,

maravilhavam da sua doutrina.

ainda que morra, viverá;
LUCAS 20:37

Mas que os mortos hão de
HEBREUS 13:8

ressurgir, o próprio Moisés o mostrou,

Jesus Cristo é o mesmo,

ontem, e hoje, e eternamente.

na passagem a respeito da sarça, quando
chama ao Senhor; Deus de Abraão, e Deus

APOCALIPSE 1:8 Eu sou o Alfa e o èmega,

de Isaque, e Deus de Jacó.
38 Ora, ele não é Deus de mortos, mas de

diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era,
e que há de vir, o Todo-Poderoso.

vivos; porque para ele todos vivem.
Veja também: Gênesis 17:7,8; Gênesis 28:13; Gênesis 32:9; Êxodo
3:14,15; Êxodo 4:5; 1 Reis 18:36; Marcos 12:26; Atos 7:32; Hebreus
12:21; Apocalipse 1:17.

Veja também: Salmos 90:2; Provérbios 30:4; Isaías 44:6;
Mateus 13:11; João 8:12; João 10:9,14; João 14:6; João 15:1;
Apocalipse 1:4,17; Apocalipse 4:8.

B19 O mistério do Messias.

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.
I08 A festa da Libertação refere-se à obra do

ÊXODO 3:14

Respondeu Deus a Moisés:

Messias.

EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim
dirás aos olhos de Israel: EU SOU me

ÊXODO 12:5

enviou a vós.

O cordeiro, ou cabrito, será

sem defeito, macho de um ano, o qual
tomareis das ovelhas ou das cabras,

MATEUS 22:32

6 e o guardareis até o décimo quarto

Eu sou o Deus de Abraão, o

dia deste mês; e toda a assembléia da

Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, ele

congregação de Israel o matará à tardinha:

não é Deus de mortos, mas de vivos.

7 Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambos

êxodo 3

38

êxodo 3 & 12

ÊXODO
os umbrais e na verga da porta, nas casas

destruidor entrar em vossas casas para vos

em que o comerem.

ferir.

8 E naquela noite comerão a carne assada

24 Portanto guardareis isto por estatuto para

ao fogo, com pães ázimos; com ervas

vós e para vossos filhos, para sempre.

amargosas a comerao.
9 Não comereis dele cru, nem cozido em

JOÃO 1:29

No dia seguinte João viu

água, mas sim assado ao fogo; a sua cabeça

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

com as suas pernas e com a sua fressura.

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

10 Nada dele deixareis até pela manhã; mas o

mundo.

que dele ficar até pela manhã, queimá-loeis no fogo.

1 CORÍNTIOS 5:7

Expurgai o

11 Assim pois o comereis: Os vossos lombos

fermento velho, para que sejais massa

cingidos, os vossos sapatos nos pés, e

nova, assim como sois sem fermento.

o vosso cajado na mão; e o comereis

Porque Cristo, nossa páscoa, já foi

apressadamente; esta é a páscoa do

sacrificado.

Senhor.
12 Porque naquela noite passarei pela terra

EFÉSIOS 1:7

em quem temos a redenção

do Egito, e ferirei todos os primogênitos

pelo seu sangue, a redenção dos nossos

na terra do Egito, tanto dos homens como

delitos, segundo as riquezas da sua graça,

dos animais; e sobre todos os deuses do
Egito executarei juízos; eu sou o Senhor.

HEBREUS 9:11

13 Mas o sangue vos será por sinal nas casas

Mas Cristo, tendo vindo

como sumo sacerdote dos bens já

em que estiverdes; vendo eu o sangue,

realizados, por meio do maior e mais

passarei por cima de vós, e não haverá

perfeito tabernáculo (não feito por mãos,

entre vós praga para vos destruir, quando

isto é, não desta criação),

eu ferir a terra do Egito. :

12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,

14 E este dia vos será por memorial, e

mas por seu próprio sangue, entrou uma

celebrá-lo-eis por festa ao Senhor; através

vez por todas no santo lugar, havendo

das vossas gerações o celebrareis por

obtido uma eterna redenção.

estatuto perpétuo.

13 Porque, se a aspersão do sangue de bodes
e de touros, e das cinzas duma novilha

22 Então tomareis um molho de hissopo,

santifica os contaminados, quanto à

embebê-lo-eis no sangue que estiver na

purificação da carne,

bacia e marcareis com ele a verga da porta

14 quanto mais o sangue de Cristo, que pelo

e os dois umbrais; mas nenhum de vós

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo

sairá da porta da sua casa até pela manhã.

imaculado a Deus, purificará das obras

23 Porque o Senhor passará para ferir aos

mortas a vossa consciência, para servirdes

egípcios; e, ao ver o sangue na verga da

ao Deus vivo?

porta e em ambos os umbrais, o Senhor
passará aquela porta, e não deixará o

êxodo 12
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êxodo 12

ÊXODO
HEBREUS 10:29 de quanto maior castigo

B22 A bondade de Deus e do Messias.

cuidais vós será julgado merecedor aquele
ÊXODO 15:1

que pisar o Filho de Deus, e tiver por

Então cantaram Moisés e

profano o sangue do pacto, com que foi

os filhos de Israel este cântico ao Senhor,

santificado, e ultrajar ao Espírito da graça?

dizendo: Cantarei ao Senhor, porque
gloriosamente triunfou; lançou no mar o

HEBREUS 11:28 Pela fé celebrou a páscoa

cavalo e o seu cavaleiro.
2 O Senhor é a minha força, e o meu

e a aspersão do sangue, para que o
destruidor dos primogênitos não lhes

cântico; ele se tem tornado a minha

tocasse.

salvação; é ele o meu Deus, portanto o
louvarei; é o Deus de meu pai, por isso o

1 PEDRO 1:18

exaltarei.

sabendo que não foi com

coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
APOCALIPSE 15:3

que fostes resgatados da vossa vã maneira

E cantavam o

de viver, que por tradição recebestes dos

cântico de Moisés, servo de Deus, e o

vossos pais,

cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e

19 mas com precioso sangue, como de um

admiráveis são as tuas obras, ó Senhor

cordeiro sem defeito e sem mancha, o

Deus Todo-Poderoso; justos e verdadeiros

sangue de Cristo,

são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.

Veja também: Êxodo 12:7; Levítico 23:4,5; Números 19:18;
Salmos 51:5; Mateus 26:17-19,30; Marcos 14:12-16; João 1:36;
Hebreus 9:7,19; Hebreus 10:14; Hebreus 12:24; Apocalipse 5:6-13;
Apocalipse 21:22,23.

Veja também: Salmos 22:3; Salmos 132:5; Isaías 66:1; Atos 4:12;
Efésios 2:21,22; Apocalipse 5:9-14; Apocalipse 19:1.

A08 Os nomes e títulos do Messias.
F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

B16 O poder e a força do Messias.

ÊXODO 12:46

ÊXODO 17:6

Numa só casa se comerá o

Eis que eu estarei ali diante

cordeiro; não levareis daquela carne fora

de ti sobre a rocha, em Horebe; ferirás a

da casa nem lhe quebrareis osso algum.

rocha, e dela sairá agua para que o povo
possa beber. Assim, pois fez Moisés à vista

JOÃO 19:36

dos anciãos de Israel.

Porque isto aconteceu para

que se cumprisse a escritura: Nenhum dos
1 CORÍNTIOS 10:1

seus ossos será quebrado.

Pois não quero,

irmãos, que ignoreis que nossos pais

Veja também: Números 9:12; Salmos 34:20; João 19:33.

estiveram todos debaixo da nuvem, e todos
passaram pelo mar;
2 e, na nuvem e no mar, todos foram
batizados em Moisés,
3 e todos comeram do mesmo alimento

êxodo 12

40

êxodo 15 & 17

ÊXODO
37 Se não faço as obras de meu Pai, não me

espiritual;
4 e beberam todos da mesma bebida

acrediteis.
38 Mas se as faço, embora não me creiais a

espiritual, porque bebiam da pedra
espiritual que os acompanhava; e a pedra

mim, crede nas obras; para que entendais

era Cristo.

e saibais que o Pai está em mim e eu no
Pai.

Veja também: João 4:10,14; João 7:37; Apocalipse 22:17.

JOÃO 17:6

Manifestei o teu nome aos

homens que do mundo me deste. Eram
teus, e tu mos deste; e guardaram a tua

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

palavra.
ÊXODO 23:20

Eis que eu envio um

anjo adiante de ti, para guardar-te pelo

JOÃO 17:26

e eu lhes fiz conhecer o

caminho, e conduzir-te ao lugar que te

teu nome, e lho farei conhecer ainda; para

tenho preparado.

que haja neles aquele amor com que me

21 Anda apercebido diante dele, e ouve a sua

amaste, e também eu neles esteja.

voz; não sejas rebelde contra ele, porque

Veja também: Gênesis 48:16; Êxodo 3:2-6; Êxodo 14:19; Êxodo
32:34; Êxodo 33:2,14,15; Números 20:16; Josué 5:13,14; Salmos 2:12;
Isaías 9:6; Isaías 42:8; Isaías 63:9; João 10:30,38; João 12:28; João
14:9,10; Colossenses 2:9; Hebreus 3:10,11,16; Hebreus 10:26-29;
Hebreus 12:25; Apocalipse 1:8.

não perdoará a tua rebeldia; pois nele está
o meu nome.
MALAQUIAS 3:1 Eis que eu envio o meu
mensageiro, e ele há de preparar o
caminho diante de mim; e de repente

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

virá ao seu templo o Senhor, a quem vós
ÊXODO 25:8

buscais, e o anjo do pacto, a quem vós

E me farão um santuário,

para que eu habite no meio deles.

desejais; eis que ele vem, diz o Senhor dos

9 Conforme a tudo o que eu te mostrar para

exércitos.

modelo do tabernáculo, e para modelo
MATEUS 17:5

de todos os seus móveis, assim mesmo o

Estando ele ainda a falar,

fareis.

eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e
dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu

22 E ali virei a ti, e de cima do propiciatório,

Filho amado, em quem me comprazo; a

do meio dos dois querubins que estão

ele ouvi.

sobre a arca do testemunho, falarei contigo
JOÃO 10:30

a respeito de tudo o que eu te ordenar no

Eu e o Pai somos um.

tocante aos filhos de Israel.
JOÃO 10:36

àquele a quem o Pai
LUCAS 7:16

santificou, e enviou ao mundo, dizeis vós:

O medo se apoderou de

Blasfemas; porque eu disse: Sou Filho de

todos, e glorificavam a Deus, dizendo: Um

Deus?

grande profeta se levantou entre nós; e:

êxodo 17 & 23
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êxodo 23 & 25

ÊXODO
5 e sobre a arca os querubins da glória, que

Deus visitou o seu povo.

cobriam o propiciatório; das quais coisas
JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e

não falaremos agora particularmente.

habitou entre nós, cheio de graça e de
HEBREUS 9:11

verdade; e vimos a sua glória, como a
glória do unigênito do Pai.

Mas Cristo, tendo vindo

como sumo sacerdote dos bens já
realizados, por meio do maior e mais

ATOS 7:44

Entre os nossos pais

perfeito tabernáculo (não feito por mãos,

no deserto estava o tabernáculo do

isto é, não desta criação),
12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,

testemunho, como ordenara aquele que
disse a Moisés que o fizesse segundo o

mas por seu próprio sangue, entrou uma

modelo que tinha visto;

vez por todas no santo lugar, havendo

45 o qual nossos pais, tendo-o por sua vez

obtido uma eterna redenção.

recebido, o levaram sob a direção de Josué,
APOCALIPSE 21:3

quando entraram na posse da terra das

E ouvi uma grande

nações que Deus expulsou da presença dos

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

nossos pais, até os dias de Davi,

tabernáculo de Deus está com os homens,

46 que achou graça diante de Deus, e pediu

pois com eles habitará, e eles serão o seu

que lhe fosse dado achar habitação para o

povo, e Deus mesmo estará com eles.

Deus de Jacó.

Veja também: Gênesis 18:33; Êxodo 15:2; Êxodo 20:24; Êxodo
29:42,43; Êxodo 30:6; Êxodo 31:18; Êxodo 36:2; Levítico 4:6;
Levítico 16:2; Números 7:89; Deuteronômio 5:26-31; Salmos 80:1;
Isaías 12:6; Isaías 37:16; Zacarias 2:10; Zacarias 8:3; 2 Coríntios
6:16; Hebreus 8:5; Hebreus 9:9.

47 Entretanto foi Salomão quem lhe edificou
uma casa;
48 mas o Altíssimo não habita em templos
feitos por mãos de homens, como diz o
profeta:
49 O céu é meu trono, e a terra o escabelo dos

D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

meus pés. Que casa me edificareis, diz o
ÊXODO 28:12

Senhor, ou qual o lugar do meu repouso?

E porás as duas pedras

nas ombreiras do éfode, para servirem
HEBREUS 9:2

de pedras de memorial para os filhos de

Pois foi preparada uma

tenda, a primeira, na qual estavam

Israel; assim sobre um e outro ombro

o candeeiro, e a mesa, e os pães da

levará Arão diante do Senhor os seus

proposição; a essa se chama o santo lugar;

nomes como memorial.

3 mas depois do segundo véu estava a tenda
HEBREUS 7:24

que se chama o santo dos santos,
4 que tinha o incensário de ouro, e a arca do

mas este, porque

permanece para sempre, tem o seu
sacerdócio perpétuo.

pacto, toda coberta de ouro em redor; na

25 Portanto, pode também salvar

qual estava um vaso de ouro, que continha
o maná, e a vara de Arão, que tinha

perfeitamente os que por ele se chegam

brotado, e as tábuas do pacto;

a Deus, porquanto vive sempre para

êxodo 25
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êxodo 25 & 28

ÊXODO
interceder por eles.

D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

26 Porque nos convinha tal sumo sacerdote,
ÊXODO 28:36

santo, inocente, imaculado, separado dos

Também farás uma lâmina

pecadores, e feito mais sublime que os

de ouro puro, e nela gravarás como a

céus;

gravura de um selo: SANTO AO SENHOR.

27 que não necessita, como os sumos
EFÉSIOS 5:27

sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios,

para apresentá-la a si

primeiramente por seus próprios pecados,

mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem

e depois pelos do povo; porque isto fez ele,

ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas

uma vez por todas, quando se ofereceu a si

santa e irrepreensível.

mesmo.

Veja também: Êxodo 39:30; Levítico 8:9; Levítico 10:3; Zacarias
14:20.

28 Porque a lei constitui sumos sacerdotes
a homens que têm fraquezas, mas a
palavra do juramento, que veio depois
da lei, constitui ao Filho, para sempre
aperfeiçoado.

D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

Veja também: Zacarias 6:13; Lucas 1:54,72.

ÊXODO 28:37

Pô-la-ás em um cordão

azul, de maneira que esteja na mitra; bem
na frente da mitra estará.
38 E estará sobre a testa de Arão, e Arão

D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

levará a iniqüidade das coisas santas,
ÊXODO 28:29

Assim Arão levará os

que os filhos de Israel consagrarem em

nomes dos filhos de Israel no peitoral do

todas as suas santas ofertas; e estará

juízo sobre o seu coração, quando entrar

continuamente na sua testa, para que eles

no lugar santo, para memorial diante do

sejam aceitos diante do Senhor.

Senhor continuamente.
HEBREUS 4:14
HEBREUS 8:6

Mas agora alcançou ele

Tendo, portanto, um grande

sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que

ministério tanto mais excelente, quanto é

penetrou os céus, retenhamos firmemente

mediador de um melhor pacto, o qual está

a nossa confissão.

firmado sobre melhores promessas.
HEBREUS 9:24

Veja também: Levítico 1:4; Levítico 22:27; Levítico 23:11; Isaías
53:6,11,12; Zacarias 3:1-5; Zacarias 14:20; João 1:29; 2 Coríntios
5:21; Hebreus 9:28; 1 Pedro 2:5,24; 1 Pedro 3:18.

Pois Cristo não entrou

num santuário feito por mãos, figura do
verdadeiro, mas no próprio céu, para agora
comparecer por nós perante a face de
Deus;

êxodo 28

43

êxodo 28

ÊXODO
tem o santuário de Deus com ídolos? Pois

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

nós somos santuário de Deus vivo, como
ÊXODO 29:45

Habitarei no meio dos

Deus disse: Neles habitarei, e entre eles

filhos de Israel, e serei o seu Deus;

andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão

46 e eles saberão que eu sou o Senhor seu

o meu povo.

Deus, que os tirei da terra do Egito, para
habitar no meio deles; eu sou o Senhor seu

EFÉSIOS 2:22

Deus.

no qual também vós

juntamente sois edificados para morada de
Deus no Espírito.

ÊXODO 25:8

E me farão um santuário,
APOCALIPSE 21:3

para que eu habite no meio deles.

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o
ÊXODO 40:34

Então a nuvem cobriu a

tabernáculo de Deus está com os homens,

tenda da revelação, e a glória do Senhor

pois com eles habitará, e eles serão o seu

encheu o tabernáculo;

povo, e Deus mesmo estará com eles.
Veja também: Levítico 26:12; Números 9:15; Deuteronômio 18:15; 1
Reis 8:10,11; 2 Crônicas 7:1-3.

ZACARIAS 2:10 Exulta, e alegra-te, ó filha
de Sião; pois eis que venho, e habitarei no
meio de ti, diz o Senhor.
JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e

B23 A graça de Deus e do Messias.

habitou entre nós, cheio de graça e de
ÊXODO 33:19

verdade; e vimos a sua glória, como a

Respondeu-lhe o Senhor:

Eu farei passar toda a minha bondade

glória do unigênito do Pai.

diante de ti, e te proclamarei o meu nome
JOÃO 14:17

Jeová; e terei misericórdia de quem eu

a saber, o Espírito da

verdade, o qual o mundo não pode receber;

tiver misericórdia, e me compadecerei de

porque não o vê nem o conhece; mas vós

quem me compadecer.

o conheceis, porque ele habita convosco, e
ROMANOS 9:15 Porque diz a Moisés: Terei

estará em vós.

misericórdia de quem me aprouver ter
20 Naquele dia conhecereis que estou em

misericordia, e terei compaixão de quem
me aprouver ter compaixão.

meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.

16 Assim, pois, isto não depende do que quer,
23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar,

nem do que corre, mas de Deus que usa de
misericórdia.

guardará a minha palavra; e meu Pai o

17 Pois diz a Escritura a Faraó: Para isto

amará, e viremos a ele, e faremos nele

mesmo te levantei: para em ti mostrar o

morada.

meu poder, e para que seja anunciado o
2 CORÍNTIOS 6:16

êxodo 29

meu nome em toda a terra.

E que consenso
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êxodo 29 & 33

ÊXODO
18 Portanto, tem misericórdia de quem quer,
e a quem quer endurece.
ROMANOS 9:23 para que também desse
a conhecer as riquezas da sua glória nos
vasos de misericórdia, que de antemão
preparou para a glória,

êxodo 33

45

LEVÍTICO
Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

I01 A oferta queimada e de carne representam

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

a obra do Messias - um sabor suave.

para que também o Filho te glorifique;
LEVÍTICO 1:5

Depois imolará o novilho

perante o Senhor; e os filhos de Arão,

JOÃO 17:4

os sacerdotes, oferecerão o sangue, e

Eu te glorifiquei na terra,

completando a obra que me deste para

espargirão o sangue em redor sobre o altar

fazer.

que está à porta da tenda da revelação.

5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de
ti mesmo, com aquela glória que eu tinha

13 a fressura, porém, e as pernas, ele as

contigo antes que o mundo existisse.

lavará com água; e o sacerdote oferecerá
tudo isso, e o queimará sobre o altar;

HEBREUS 9:14

quanto mais o sangue de

holocausto é, oferta queimada, de cheiro

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu

suave ao Senhor.

a si mesmo imaculado a Deus, purificará
das obras mortas a vossa consciência, para

LEVÍTICO 2:1

Quando alguém fizer ao

servirdes ao Deus vivo?

Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta

Veja também: Gênesis 8:21; Êxodo 29:18,25,41; Levítico 2:2,9,12;
Levítico 3:5,16; Levítico 4:31; Levítico 6:15,21; Levítico 8:21,28;
Levítico 17:6; Levítico 23:13,18; Números 15:3,7,10,13,14,24;
Números 18:17; Números 28:2,6,8,13,36; Números 29:2,6,8,13,36;
Isaías 1:13; Mateus 12:7; Marcos 12:33; João 4:34; João 6:38;
Apocalipse 5:8; Apocalipse 8:3,4.

será de flor de farinha; deitará nela azeite,
e sobre ela porá incenso;
2 e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes,
um dos quais lhe tomará um punhado
da flor de farinha e do azeite com todo o
incenso, e o queimará sobre o altar por
oferta memorial, oferta queimada, de

I04 A oferta pacífica e o sacrifício de ação de

cheiro suave ao Senhor.
SALMOS 141:2

graças representam a obra do Messias.
LEVÍTICO 3:1

Suba a minha oração, como

Se a oferta de alguém

incenso, diante de ti, e seja o levantar das

for sacrifício pacífico: se a fizer de gado

minhas mãos como o sacrifício da tarde!

vacum, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á
sem defeito diante do Senhor;

OSEIAS 6:6

2 porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a

Pois misericórdia quero, e

não sacrifícios; e o conhecimento de Deus,

imolará à porta da tenda da revelação; e os

mais do que os holocaustos.

filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o
sangue sobre o altar em redor.

JOÃO 1:14

3 Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará

E o Verbo se fez carne, e

habitou entre nós, cheio de graça e de

uma oferta queimada ao Senhor; a gordura

verdade; e vimos a sua glória, como a

que cobre a fressura, sim, toda a gordura

glória do unigênito do Pai.

que está sobre ela,
4 os dois rins e a gordura que está sobre

JOÃO 17:1

levítico 1 & 2

eles, e a que está junto aos lombos,

Depois de assim falar,

46

levítico 2 & 3

LEVÍTICO
e o redenho que está sobre o fígado,

34 Disse-lhes Jesus: A minha comida é

juntamente com os rins, ele os tirará.

fazer a vontade daquele que me enviou, e

5 E os filhos de Arão queimarão isso sobre

completar a sua obra.

o altar, em cima do holocausto que está
sobre a lenha no fogo; é oferta queimada,

JOÃO 6:51

de cheiro suave ao Senhor.

Eu sou o pão vivo que

desceu do céu; se alguém comer deste pão,
viverá para sempre; e o pão que eu darei

16 E o sacerdote queimará isso sobre o altar;

pela vida do mundo é a minha carne.

é o alimento da oferta queimada, de cheiro

52-57

suave. Toda a gordura pertencerá ao

58 Este é o pão que desceu do céu; não é

Senhor.

como o caso de vossos pais, que comeram
o maná e morreram; quem comer este pão

LEVÍTICO 7:11

Esta é a lei do sacrifício

viverá para sempre.

das ofertas pacíficas que se oferecerá ao
1 CORÍNTIOS 10:16

Senhor:
12 Se alguém o oferecer por oferta de ação de

Porventura o

cálice de bênção que abençoamos, não é a

graças, com o sacrifício de ação de graças

comunhão do sangue de Cristo? O pão que

oferecerá bolos ázimos amassados com

partimos, não é porventura a comunhão do

azeite, e coscorões ázimos untados com

corpo de Cristo?

azeite, e bolos amassados com azeite, de
1 CORÍNTIOS 11:23

flor de farinha, bem embebidos.

Porque eu recebi

do Senhor o que também vos entreguei:
DEUTERONÔMIO 27:7

Também

que o Senhor Jesus, na noite em que foi

sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás,

traído, tomou pão;
24 e, havendo dado graças, o partiu e disse:

e te alegrarás perante o Senhor teu Deus.

Isto é o meu corpo que é por vós; fazei isto
LUCAS 22:15

E disse-lhes: Tenho

em memória de mim.
25 Semelhantemente também, depois de

desejado ardentemente comer convosco
esta páscoa, antes da minha paixão;

cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice
é o novo pacto no meu sangue; fazei

LUCAS 22:19

E tomando pão, e havendo

isto, todas as vezes que o beberdes, em

dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo:

memória de mim.
26 Porque todas as vezes que comerdes

Isto é o meu corpo, que é dado por vós;
fazei isto em memória de mim.

deste pão e beberdes do cálice estareis
anunciando a morte do Senhor, até que ele

JOÃO 4:32

Ele, porém, respondeu:

venha.
27 De modo que qualquer que comer

Uma comida tenho para comer que vós
não conheceis.

do pão, ou beber do cálice do Senhor

33 Então os discípulos diziam uns aos outros:

indignamente, será culpado do corpo e do

Acaso alguém lhe trouxe de comer?

levítico 3

sangue do Senhor.
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levítico 3

LEVÍTICO
28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e

revelação;

assim coma do pão e beba do cálice.

6 e, molhando o dedo no sangue, espargirá

29 Porque quem come e bebe, come e bebe

do sangue sete vezes perante o Senhor,
diante do véu do santuário.

para sua própria condenação, se não

7 Também o sacerdote porá daquele sangue

discernir o corpo do Senhor.

perante o Senhor, sobre as pontas do altar
HEBREUS 13:15 Por ele, pois, ofereçamos

do incenso aromático, que está na tenda

sempre a Deus sacrifício de louvor, isto

da revelação; e todo o resto do sangue

é, o fruto dos lábios que confessam o seu

do novilho derramará à base do altar do

nome.

holocausto, que está à porta da tenda da
revelação.

1 PEDRO 2:5

LEVÍTICO 4:8-11

vós também, quais pedras

LEVÍTICO 4:12

vivas, sois edificados como casa espiritual

enfim, o novilho todo, levá-

para serdes sacerdócio santo, a fim

lo-á para fora do arraial a um lugar limpo,

de oferecerdes sacrifícios espirituais,

em que se lança a cinza, e o queimará

aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.

sobre a lenha; onde se lança a cinza, aí se
queimará.

Veja também: Êxodo 24:11; Levítico 7:18-21; 1 Samuel 9:12; 1
Samuel 16:3; 1 Reis 8:62; Salmos 27:6; Salmos 50:14; Salmos
96:8; Salmos 107:22; Salmos 116:17; Ezequiel 43:27; Lucas 11:41;
Romanos 14:14,17; Efésios 5:20; Gálatas 5:22; Filipenses 4:18; Tito
1:15; Hebreus 13:16; 1 João 1:6-9.

Pecado de um homem - ignorância:
LEVÍTICO 4:27

E se alguém dentre a plebe

pecar por ignorância, fazendo qualquer
das coisas que o Senhor ordenou que não
se fizessem, e assim se tornar culpado;

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.

28 se o pecado que cometeu lhe for

I05 A oferta pelo pecado refere-se à obra do

notificado, então trará por sua oferta uma

Messias.

cabra, sem defeito, pelo pecado cometido;
29 porá a mão sobre a cabeça da oferta

O pecado de um sacerdote:

pelo pecado, e a imolará no lugar do
LEVÍTICO 4:3

se for o sacerdote ungido

holocausto.

que pecar, assim tornando o povo culpado,
oferecerá ao Senhor, pelo pecado que

ISAÍAS 53:6

Todos nós andávamos

cometeu, um novilho sem defeito como

desgarrados como ovelhas, cada um se

oferta pelo pecado.

desviava pelo seu caminho; mas o Senhor

4 Trará o novilho à porta da tenda da

fez cair sobre ele a iniqüidade de todos

revelação, perante o Senhor; porá a mão

nós.

sobre a cabeça do novilho e o imolará

7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu

perante o Senhor.

a boca; como um cordeiro que é levado ao

5 Então o sacerdote ungido tomará do

matadouro, e como a ovelha que é muda

sangue do novilho, e o trará à tenda da

levítico 3 & 4

perante os seus tosquiadores, assim ele

48

levítico 4

LEVÍTICO
14 quanto mais o sangue de Cristo, que pelo

não abriu a boca.

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo
ISAÍAS 53:10

Todavia, foi da vontade do

imaculado a Deus, purificará das obras

Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar;

mortas a vossa consciência, para servirdes

quando ele se puser como oferta pelo

ao Deus vivo?

pecado, verá a sua posteridade, prolongará
HEBREUS 9:21

os seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos.

Semelhantemente aspergiu

com sangue também o tabernáculo e todos

11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e

os vasos do serviço sagrado.
22 E quase todas as coisas, segundo a

ficará satisfeito; com o seu conhecimento
o meu servo justo justificará a muitos, e as

lei, se purificam com sangue; e sem

iniqüidades deles levará sobre si.

derramamento de sangue não há remissão.
23 Era necessário, portanto, que as figuras

JOÃO 1:29

No dia seguinte João viu

das coisas que estão no céu fossem

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

purificadas com tais sacrifícios, mas as

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

próprias coisas celestiais com sacrifícios

mundo.

melhores do que estes.
24 Pois Cristo não entrou num santuário feito

JOÃO 1:36

e, olhando para Jesus, que

por mãos, figura do verdadeiro, mas no

passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus!

próprio céu, para agora comparecer por
nós perante a face de Deus;

ATOS 8:32

25 nem também para se oferecer muitas

Ora, a passagem da

Escritura que estava lendo era esta: Foi

vezes, como o sumo sacerdote de ano

levado como a ovelha ao matadouro, e,

em ano entra no santo lugar com sangue

como está mudo o cordeiro diante do que

alheio;

o tosquia, assim ele não abre a sua boca.
HEBREUS 10:4
HEBREUS 7:26

Porque nos convinha

porque é impossível que o

sangue de touros e de bodes tire pecados.
5 Pelo que, entrando no mundo, diz:

tal sumo sacerdote, santo, inocente,
imaculado, separado dos pecadores, e feito

Sacrifício e oferta não quiseste, mas um

mais sublime que os céus;

corpo me preparaste;
6 não te deleitaste em holocaustos e oblações

HEBREUS 9:12

e não pelo sangue de bodes

pelo pecado.
7 Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do livro

e novilhos, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez por todas no santo lugar,

está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a

havendo obtido uma eterna redenção.

tua vontade.

13 Porque, se a aspersão do sangue de bodes

8 Tendo dito acima: Sacrifício e ofertas e

e de touros, e das cinzas duma novilha

holocaustos e oblações pelo pecado não

santifica os contaminados, quanto à

quiseste, nem neles te deleitaste (os quais

purificação da carne,

se oferecem segundo a lei);

levítico 4
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9 agora disse: Eis-me aqui para fazer a

antes da fundação do mundo, mas

tua vontade. Ele tira o primeiro, para

manifesto no fim dos tempos por amor de

estabelecer o segundo.

vós,

10 É nessa vontade dele que temos sido
APOCALIPSE 5:6 Nisto vi, entre o trono e os

santificados pela oferta do corpo de Jesus

quatro seres viventes, no meio dos anciãos,

Cristo, feita uma vez para sempre.
11 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após

um Cordeiro em pé, como havendo sido

dia, ministrando e oferecendo muitas

morto, e tinha sete chifres e sete olhos,

vezes os mesmos sacrifícios, que nunca

que são os sete espíritos de Deus, enviados

podem tirar pecados;

por toda a terra.
7 E veio e tomou o livro da destra do que

12 mas este, havendo oferecido um único

estava assentado sobre o trono.

sacrifício pelos pecados, assentou-se para

8 Logo que tomou o livro, os quatro seres

sempre à direita de Deus,
13 daí por diante esperando, até que os seus

viventes e os vinte e quatro anciãos

inimigos sejam postos por escabelo de

prostraram-se diante do Cordeiro, tendo

seus pés.

cada um deles uma harpa e taças de ouro

14 Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado

cheias de incenso, que são as orações dos
santos.

para sempre os que estão sendo

9 E cantavam um cântico novo, dizendo:

santificados.

Digno és de tomar o livro, e de abrir os
HEBREUS 13:11 Porque os corpos dos

seus selos; porque foste morto, e com o

animais, cujo sangue é trazido para dentro

teu sangue compraste para Deus homens

do santo lugar pelo sumo sacerdote como

de toda tribo, e língua, e povo e nação;

oferta pelo pecado, são queimados fora do

Veja também: Mateus 18:21,22; Romanos 3:24-26; Romanos 8:1-4;
Gálatas 4:4; Hebreus 1:3; Hebreus 10:29; 1 Pedro 2:22-24; 1 Pedro
3:18.; 1 João 1:7-9; Apocalipse 7:9,10.

arraial.
12 Por isso também Jesus, para santificar o
povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora
da porta.
13 Saiamos pois a ele fora do arraial, levando

I02 A oferta queimada aponta para a obra do

o seu opróbrio.

Messias - uma oferta voluntária.
1 PEDRO 1:18

sabendo que não foi com
LEVÍTICO 7:16

coisas corruptíveis, como prata ou ouro,

Se, porém, o sacrifício da

que fostes resgatados da vossa vã maneira

sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no

de viver, que por tradição recebestes dos

dia em que for oferecido se comerá, e no

vossos pais,

dia seguinte se comerá o que dele ficar;

19 mas com precioso sangue, como de um
ÊXODO 35:21

cordeiro sem defeito e sem mancha, o

coração o moveu, e todo aquele cujo

sangue de Cristo,
20 o qual, na verdade, foi conhecido ainda

levítico 4

E veio todo homem cujo

espírito o estimulava, e trouxeram a oferta
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JOÃO 3:16

alçada do Senhor para a obra da tenda da

Porque Deus amou o

revelação, e para todo o serviço dela, e para

mundo de tal maneira que deu o seu Filho

as vestes sagradas.

unigênito, para que todo aquele que nele

22 Vieram, tanto homens como mulheres,

crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

todos quantos eram bem dispostos de
JOÃO 10:17

coração, trazendo broches, pendentes,

Por isto o Pai me ama,

porque dou a minha vida para a retomar.

anéis e braceletes, sendo todos estes jóias

18 Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim

de ouro; assim veio todo aquele que queria

mesmo a dou; tenho autoridade para a dar,

fazer oferta de ouro ao Senhor.

e tenho autoridade para retomá-la. Este
LEVÍTICO 22:21 E, quando alguém oferecer

mandamento recebi de meu Pai.

sacrifício de oferta pacífica ao Senhor
JOÃO 17:4

para cumprir um voto, ou para oferta

Eu te glorifiquei na terra,

voluntária, seja do gado vacum, seja do

completando a obra que me deste para

gado miúdo, o animal será perfeito, para

fazer.

que seja aceito; nenhum defeito haverá
2 CORÍNTIOS 8:9 pois conheceis a graça de

nele.

nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,
SALMOS 40:7

por amor de vós se fez pobre, para que

Então disse eu: Eis aqui

pela sua pobreza fôsseis enriquecidos.

venho; no rolo do livro está escrito a meu
respeito:

FILIPENSES 2:7 mas esvaziou-se a si
SALMOS 66:13

mesmo, tomando a forma de servo,

Entregarei em tua casa com

tornando-se semelhante aos homens;

holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,
ISAÍAS 53:7

Veja também: Êxodo 25:39; Êxodo 35:29; Êxodo 36:3;
Números 15:3; Deuteronômio 12:6; Deuteronômio 23:23;
Salmos 69:9; Salmos 116:14,18; 1 Crônicas 29:3,9; 2 Crônicas 35:8;
Ezequiel 46:12; Mateus 3:17; Mateus 17:5; Marcos 1:11;
Marcos 9:7; Lucas 9:35; Atos 2:44; Romanos 12:1; 2 Coríntios 9:7;
Efésios 5:2; 2 Pedro 1:17.

Ele foi oprimido e afligido,

mas não abriu a boca; como um cordeiro
que é levado ao matadouro, e como
a ovelha que é muda perante os seus
tosquiadores, assim ele não abriu a boca.
LUCAS 3:22

e o Espírito Santo desceu

sobre ele em forma corpórea, como uma
pomba; e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o
meu Filho amado; em ti me comprazo.
JOÃO 2:17

Lembraram-se então os

seus discípulos de que está escrito: O zelo
da tua casa me devorará.

levítico 7

51

levítico 7

LEVÍTICO
propiciatório, e perante o propiciatório;

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.

16 e fará expiação pelo santuário por causa

I06 O Dia da Expiação refere-se à obra do

das imundícias dos filhos de Israel e das

Messias.

suas transgressões, sim, de todos os seus
pecados. Assim também fará pela tenda

Expiação para o sacerdote:

da revelação, que permanece com eles no
LEVÍTICO 16:1

Falou o Senhor a Moisés,

meio das suas imundícias.

depois da morte dos dois filhos de Arão,

LEVÍTICO 16:17-19

que morreram quando se chegaram diante
do Senhor.

Expiação para as crianças de Israel por mandar

2 Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a

a cabra embora:

Arão, teu irmão, que não entre em todo
tempo no lugar santo, para dentro do

LEVÍTICO 16:10 mas o bode sobre que cair a

véu, diante do propiciatório que está

sorte para Azazel será posto vivo perante o

sobre a arca, para que não morra; porque

Senhor, para fazer expiação com ele a fim

aparecerei na nuvem sobre o propiciatório.

de enviá-lo ao deserto para Azazel.

LEVÍTICO 16:3,4,6
20 Quando Arão houver acabado de fazer
Expiação para as crianças de Israel pela morte

expiação pelo lugar santo, pela tenda da

da cabra:

revelação, e pelo altar, apresentará o bode
vivo;

LEVÍTICO 16:5

E da congregação dos

21 e, pondo as mãos sobre a cabeça do

filhos de Israel tomará dois bodes para

bode vivo, confessará sobre ele todas as

oferta pelo pecado e um carneiro para

iniqüidades dos filhos de Israel, e todas

holocausto.

as suas transgressões, sim, todos os seus
pecados; e os porá sobre a cabeça do bode,

7 Também tomará os dois bodes, e os porá

e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de

perante o Senhor, à porta da tenda da

um homem designado para isso.

revelação.

22 Assim aquele bode levará sobre si todas

8 E Arão lançará sortes sobre os dois bodes:

as iniqüidades deles para uma região

uma pelo Senhor, e a outra por Azazel.

solitária; e esse homem soltará o bode no

9 Então apresentará o bode sobre o qual cair

deserto.

a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como

23 Depois Arão entrará na tenda da revelação,

oferta pelo pecado;

e despirá as vestes de linho, que havia

LEVÍTICO 16:11-14

vestido quando entrara no lugar santo, e

LEVÍTICO 16:15 Depois imolará o bode

ali as deixará.

da oferta pelo pecado, que é pelo povo,

LEVÍTICO 16:24-28

e trará o sangue o bode para dentro

LEVÍTICO 16:29 Também isto vos será por

do véu; e fará com ele como fez com o

estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez

sangue do novilho, espargindo-o sobre o

do mês, afligireis as vossas almas, e não

levítico 16
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fareis trabalho algum, nem o natural nem

JOÃO 1:29

o estrangeiro que peregrina entre vos;

No dia seguinte João viu

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

30 porque nesse dia se fará expiação por

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

vós, para purificar-vos; de todos os vossos

mundo.

pecados sereis purificados perante o
Senhor.

ROMANOS 4:24 mas também por causa

31 Será sábado de descanso solene para vós,

de nós a quem há de ser imputado, a nós

e afligireis as vossas almas; é estatuto

os que cremos naquele que dos mortos

perpétuo.

ressuscitou a Jesus nosso Senhor;
25 o qual foi entregue por causa das nossas

LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne

transgressões, e ressuscitado para a nossa

está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado

justificação.

sobre o altar, para fazer expiação pelas
vossas almas; porquanto é o sangue que

HEBREUS 7:22

faz expiação, em virtude da vida.
ISAÍAS 53:4

de tanto melhor pacto Jesus

foi feito fiador.
HEBREUS 8:1

Verdadeiramente ele

Ora, do que estamos

tomou sobre si as nossas enfermidades,

dizendo, o ponto principal é este: Temos

e carregou com as nossas dores; e nós o

um sumo sacerdote tal, que se assentou

reputávamos por aflito, ferido de Deus, e

nos céus à direita do trono da Majestade,
2 ministro do santuário, e do verdadeiro

oprimido.
5 Mas ele foi ferido por causa das nossas

tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o

transgressões, e esmagado por causa das

homem.

nossas iniqüidades; o castigo que nos
HEBREUS 9:7

traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados.

mas na segunda só o sumo

sacerdote, uma vez por ano, não sem

6 Todos nós andávamos desgarrados como

sangue, o qual ele oferece por si mesmo e

ovelhas, cada um se desviava pelo seu

pelos erros do povo;
8 dando o Espírito Santo a entender com

caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a
iniqüidade de todos nós.

isso, que o caminho do santuário não está
descoberto, enquanto subsiste a primeira

MATEUS 27:51

E eis que o véu do santuário

tenda,
9 que é uma parábola para o tempo presente,

se rasgou em dois, de alto a baixo; a terra
tremeu, as pedras se fenderam,

conforme a qual se oferecem tando dons
como sacrifícios que, quanto à consciência,

LUCAS 23:46

Jesus, clamando com

não podem aperfeiçoar aquele que presta o

grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos

culto;
10 sendo somente, no tocante a comidas,

entrego o meu espírito. E, havendo dito
isso, expirou.

e bebidas, e várias abluções, umas
ordenanças da carne, impostas até um

levítico 16 & 17
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tempo de reforma.

serviço sagrado.

11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo

22 E quase todas as coisas, segundo a

sacerdote dos bens já realizados, por meio

lei, se purificam com sangue; e sem

do maior e mais perfeito tabernáculo (não

derramamento de sangue não há remissão.
23 Era necessário, portanto, que as figuras

feito por mãos, isto é, não desta criação),
12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,

das coisas que estão no céu fossem

mas por seu próprio sangue, entrou uma

purificadas com tais sacrifícios, mas as

vez por todas no santo lugar, havendo

próprias coisas celestiais com sacrifícios

obtido uma eterna redenção.

melhores do que estes.

13 Porque, se a aspersão do sangue de bodes

24 Pois Cristo não entrou num santuário feito

e de touros, e das cinzas duma novilha

por mãos, figura do verdadeiro, mas no

santifica os contaminados, quanto à

próprio céu, para agora comparecer por

purificação da carne,

nós perante a face de Deus;

14 quanto mais o sangue de Cristo, que pelo

25 nem também para se oferecer muitas

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo

vezes, como o sumo sacerdote de ano

imaculado a Deus, purificará das obras

em ano entra no santo lugar com sangue

mortas a vossa consciência, para servirdes

alheio;
26 doutra forma, necessário lhe fora padecer

ao Deus vivo?
15 E por isso é mediador de um novo pacto,

muitas vezes desde a fundação do mundo;

para que, intervindo a morte para remissão

mas agora, na consumação dos séculos,

das transgressões cometidas debaixo do

uma vez por todas se manifestou, para

primeiro pacto, os chamados recebam a

aniquilar o pecado pelo sacrifício de si

promessa da herança eterna.

mesmo.

16 Pois onde há testamento, necessário é que

27 E, como aos homens está ordenado

intervenha a morte do testador.

morrerem uma só vez, vindo depois o

17 Porque um testamento não tem torça

juízo,
28 assim também Cristo, oferecendo-se uma

senão pela morte, visto que nunca tem
valor enquanto o testador vive.

só vez para levar os pecados de muitos,

18 Pelo que nem o primeiro pacto foi

aparecerá segunda vez, sem pecado, aos

consagrado sem sangue;

que o esperam para salvação.

19 porque, havendo Moisés anunciado a todo
HEBREUS 10:4

o povo todos os mandamentos segundo
a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos

porque é impossível que o

sangue de touros e de bodes tire pecados.

bodes, com água, lã purpúrea e hissopo e
HEBREUS 10:14 Pois com uma só oferta tem

aspergiu tanto o próprio livro como todo o
povo,

aperfeiçoado para sempre os que estão

20 dizendo: este é o sangue do pacto que

sendo santificados.

Deus ordenou para vós.
21 Semelhantemente aspergiu com sangue

1 JOÃO 2:2

também o tabernáculo e todos os vasos do

levítico 17
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nossos pecados, e não somente pelos
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nossos, mas também pelos de todo o

sobre o altar, para fazer expiação pelas

mundo.

vossas almas; porquanto é o sangue que
faz expiação, em virtude da vida.

Veja também: Gênesis 32:30; Êxodo 28:2,30; Êxodo 30:10; Êxodo
33:20; Levítico 16:4; Levítico 23:26-32; Levítico 25:9; Números
27:21; Números 29:7; Deuteronômio 5:24; Juízes 6:22; Salmos
51:15,17; Salmos 103:12; Isaías 38:17; Isaías 43:25; Isaías 44:22;
Isaías 53:12; Ezequiel 10:18-19; Daniel 10:5; Oseias 6:2,3; Jonas
1-3; Miqueias 7:19; Mateus 28:30; Marcos 15:38; Lucas 23:41,45;
João 1:14; João 2:11,19; João 19:23; Atos 13:39; Romanos 5:9; 2
Coríntios 5:19,21; Efésios 2:6; 1 Timóteo 2:5; Hebreus 7:26-28;
Hebreus 8:5; Hebreus 10:19-22; Hebreus 12:24; 2 Pedro 3:9;
Apocalipse 19:7,8.

NÚMEROS 28:3 Também lhes dirás: Esta
é a oferta queimada que oferecereis ao
Senhor: dois cordeiros de um ano, sem
defeito, cada dia, em contínuo holocausto.
4 Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o
outro à tardinha,
SALMOS 40:6

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.
I03 A oferta queimada representa a obra do

Sacrifício e oferta não

desejas; abriste-me os ouvidos; holocauto

Messias - uma oferta sem mancha - uma

e oferta de expiação pelo pecado não

oferta queimada contínua.

reclamaste.

LEVÍTICO 22:17 Disse mais o Senhor a

ISAÍAS 53:8

Moisés:

Pela opressão e pelo juízo

foi arrebatado; e quem dentre os da sua

18 Fala a Arão, e a seus filhos, e a todos os

geração considerou que ele fora cortado

filhos de Israel, e dize-lhes: Todo homem

da terra dos viventes, ferido por causa da

da casa de Israel, ou dos estrangeiros

transgressão do meu povo?

em Israel, que oferecer a sua oferta, seja
dos seus votos, seja das suas ofertas

MATEUS 20:28

assim como o Filho do

voluntárias que oferecerem ao Senhor em

homem não veio para ser servido, mas

holocausto,

para servir, e para dar a sua vida em

19 para que sejais aceitos, oferecereis macho

resgate de muitos.

sem defeito, ou dos novilhos, ou dos
cordeiros, ou das cabras.

MATEUS 26:28

20 Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito

pois isto é o meu sangue, o

sangue do pacto, o qual é derramado por

oferecereis, porque não será aceita a vosso

muitos para remissão dos pecados.

favor.
21 E, quando alguém oferecer sacrifício de

MATEUS 27:19

E estando ele assentado no

oferta pacífica ao Senhor para cumprir

tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe:

um voto, ou para oferta voluntária, seja do

Não te envolvas na questão desse justo,

gado vacum, seja do gado miúdo, o animal

porque muito sofri hoje em sonho por

será perfeito, para que seja aceito; nenhum

causa dele.

defeito haverá nele.
LUCAS 23:4
LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne

principais sacerdotes, e às multidões: Não

está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado

levítico 17 & 22

Então disse Pilatos aos

acho culpa alguma neste homem.
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LUCAS 23:47

1 PEDRO 1:18

Quando o centurião viu

sabendo que não foi com

o que acontecera, deu glória a Deus,

coisas corruptíveis, como prata ou ouro,

dizendo: Na verdade, este homem era

que fostes resgatados da vossa vã maneira

justo.

de viver, que por tradição recebestes dos
vossos pais,

1 CORÍNTIOS 1:30

19 mas com precioso sangue, como de um

Mas vós sois

dele, em Cristo Jesus, o qual para nós

cordeiro sem defeito e sem mancha, o

foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e

sangue de Cristo,
20 o qual, na verdade, foi conhecido ainda

santificação, e redenção;

antes da fundação do mundo, mas
EFÉSIOS 5:2

e andai em amor, como

manifesto no fim dos tempos por amor de

Cristo também vos amou, e se entregou a

vós,
21 que por ele credes em Deus, que o

si mesmo por nós, como oferta e sacrifício
a Deus, em cheiro suave.

ressuscitou dentre os mortos e lhe deu
glória, de modo que a vossa fé e esperança

HEBREUS 7:26

Porque nos convinha

estivessem em Deus.

tal sumo sacerdote, santo, inocente,

Veja também: Êxodo 12:5; Levítico 1:1-4,10; Levítico 3:1,6; Levítico
4:32; Levítico 7:11; Levítico 21:16-24; Levítico 22:27; Números
16:40; Deuteronômio 14:6; Deuteronômio 15:21; Deuteronômio
17:1; Esdras 6:8-10; Salmos 50:8-12; Salmos 51:16; Isaías 1:11-15;
Malaquias 1:8,13,14; Mateus 3:15; Mateus 27:19,24,54; Marcos
10:45; Marcos 14:24; Lucas 4:3; Lucas 9:56; Lucas 23:41; João 4:34;
João 5:30; João 6:38; 2 Coríntios 5:21; Gálatas 4:4; Efésios 5:26; 1
Tessalonicenses 2:10; Tito 1:7,10; Tito 2:14; Hebreus 9:22; Hebreus
10:19-21; Hebreus 13:12; 1 João 1:7; 1 João 2:1.

imaculado, separado dos pecadores, e feito
mais sublime que os céus;
HEBREUS 10:4

porque é impossível que o

sangue de touros e de bodes tire pecados.
5 Pelo que, entrando no mundo, diz:
Sacrifício e oferta não quiseste, mas um
corpo me preparaste;
6 não te deleitaste em holocaustos e oblações

I09 A festa do pão sem fermento refere-se à
obra do Messias.

pelo pecado.
7 Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do livro

LEVÍTICO 23:6

está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a

E aos quinze dias desse

mês é a festa dos pães ázimos do Senhor;

tua vontade.

sete dias comereis pães ázimos.

8 Tendo dito acima: Sacrifício e ofertas e

7 No primeiro dia tereis santa convocação;

holocaustos e oblações pelo pecado não

nenhum trabalho servil fareis.

quiseste, nem neles te deleitaste (os quais

8 Mas por sete dias oferecereis oferta

se oferecem segundo a lei);
9 agora disse: Eis-me aqui para fazer a

queimada ao Senhor; ao sétimo dia haverá

tua vontade. Ele tira o primeiro, para

santa convocação; nenhum trabalho servil

estabelecer o segundo.

fareis.

10 É nessa vontade dele que temos sido
DEUTERONÔMIO 16:3

santificados pela oferta do corpo de Jesus

levítico 22

Nela não comerás

pão levedado; por sete dias comerás

Cristo, feita uma vez para sempre.

56

levítico 22

LEVÍTICO
pães ázimos, pão de aflição (porquanto

I10 A vaga do feixe dos primeiros grãos refere-

apressadamente saíste da terra do Egito),

se à ressurreição do Messias.

para que te lembres do dia da tua saída da
LEVÍTICO 23:9

terra do Egito, todos os dias da tua vida.

Disse mais o Senhor a

Moisés:
MATEUS 26:17

10 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes:

Ora, no primeiro dia dos

pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus,

Quando houverdes entrado na terra

e perguntaram: Onde queres que façamos

que eu vos dou, e segardes a sua sega,

os preparativos para comeres a páscoa?

então trareis ao sacerdote um molho das
primícias da vossa sega;

MARCOS 14:1

11 e ele moverá o molho perante o Senhor,

Ora, dali a dois dias era

para que sejais aceitos. No dia seguinte ao

a páscoa e a festa dos pães ázimos; e

sábado o sacerdote o moverá.

os principais sacerdotes e os escribas

12 E no dia em que moverdes o molho,

andavam buscando como prender Jesus a

oferecereis um cordeiro sem defeito, de

traição, para o matarem.

um ano, em holocausto ao Senhor.
1 CORÍNTIOS 5:7

13 Sua oferta de cereais será dois décimos

Expurgai o

fermento velho, para que sejais massa

de efa de flor de farinha, amassada com

nova, assim como sois sem fermento.

azeite, para oferta queimada em cheiro

Porque Cristo, nossa páscoa, já foi

suave ao Senhor; e a sua oferta de libação
será de vinho, um quarto de him.

sacrificado.

14 E não comereis pão, nem trigo torrado,
2 CORÍNTIOS 5:21

nem espigas verdes, até aquele mesmo dia,

Âquele que não

conheceu pecado, Deus o fez pecado por

em que trouxerdes a oferta do vosso Deus;

nós; para que nele fôssemos feitos justiça

é estatuto perpétuo pelas vossas gerações,

de Deus.

em todas as vossas habitações.

EFÉSIOS 5:2

MATEUS 28:5

e andai em amor, como

Mas o anjo disse às

Cristo também vos amou, e se entregou a

mulheres: Não temais vós; pois eu sei que

si mesmo por nós, como oferta e sacrifício

buscais a Jesus, que foi crucificado.
6 Não está aqui, porque ressurgiu, como ele

a Deus, em cheiro suave.

disse. Vinde, vede o lugar onde jazia;

Veja também: Êxodo 12:15-20,39; Êxodo 13:6,7; Êxodo 23:15;
Êxodo 34:18; Números 28:17-25; Deuteronômio 16:8,16; Juízes
6:12-24; 2 Crônicas 30:13,21; 2 Crônicas 35:17; Esdras 6:22; Marcos
14:12; Lucas 22:1,7.

7 e ide depressa, e dizei aos seus discípulos
que ressurgiu dos mortos; e eis que vai
adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis.
Eis que vo-lo tenho dito.
ROMANOS 8:29 Porque os que dantes
conheceu, também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho,

levítico 23

57

levítico 23

LEVÍTICO
a fim de que ele seja o primogênito entre

sangue de Cristo,

muitos irmãos;
APOCALIPSE 1:17
1 CORÍNTIOS 15:20

Quando o vi, caí a

Mas na realidade

seus pés como morto; e ele pôs sobre mim

Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,

a sua destra, dizendo: Não temas; eu sou o

sendo ele as primícias dos que dormem.

primeiro e o último,

21 Porque, assim como por um homem veio

18 e o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou

a morte, também por um homem veio a

vivo pelos séculos dos séculos; e tenho as

ressurreição dos mortos.

chaves da morte e do hades.

22 Pois como em Adão todos morrem, do

Veja também: Gênesis 4:4,5; Levítico 1:10; Josué 5:11,12.

mesmo modo em Cristo todos serão
vivificados.
23 Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as
primícias, depois os que são de Cristo, na

I11 A festa dos primeiros frutos, 50 dias após a

sua vinda.

Libertação, refere-se à efusão do Espírito
Santo.

COLOSSENSES 1:18

também ele é a
LEVÍTICO 23:15 Contareis para vós, desde

cabeça do corpo, da igreja; é o princípio,
o primogênito dentre os mortos, para que

o dia depois do sábado, isto é, desde o

em tudo tenha a preeminência,

dia em que houverdes trazido o molho
da oferta de movimento, sete semanas
inteiras;

HEBREUS 10:10 É nessa vontade dele que

16 até o dia seguinte ao sétimo sábado,

temos sido santificados pela oferta do

contareis cinqüenta dias; então oferecereis

corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para

nova oferta de cereais ao Senhor.

sempre.

17 Das vossas habitações trareis, para oferta

11 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após
dia, ministrando e oferecendo muitas

de movimento, dois pães de dois décimos

vezes os mesmos sacrifícios, que nunca

de efa; serão de flor de farinha, e levedados
se cozerão; são primícias ao Senhor.

podem tirar pecados;

18 Com os pães oferecereis sete cordeiros

12 mas este, havendo oferecido um único
sacrifício pelos pecados, assentou-se para

sem defeito, de um ano, um novilho e dois

sempre à direita de Deus,

carneiros; serão holocausto ao Senhor,
com as respectivas ofertas de cereais e de

1 PEDRO 1:18

libação, por oferta queimada de cheiro

sabendo que não foi com

suave ao Senhor.

coisas corruptíveis, como prata ou ouro,

19 Também oferecereis um bode para oferta

que fostes resgatados da vossa vã maneira
de viver, que por tradição recebestes dos

pelo pecado, e dois cordeiros de um ano

vossos pais,

para sacrifício de ofertas pacíficas.
20 Então o sacerdote os moverá, juntamente

19 mas com precioso sangue, como de um

com os pães das primícias, por oferta de

cordeiro sem defeito e sem mancha, o
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movimento perante o Senhor, com os dois

redenção do nosso corpo.

cordeiros; santos serão ao Senhor para uso
1 CORÍNTIOS 12:13

do sacerdote.
21 E fareis proclamação nesse mesmo dia,

Pois em um só

Espírito fomos todos nós batizados em um

pois tereis santa convocação; nenhum

só corpo, quer judeus, quer gregos, quer

trabalho servil fareis; é estatuto perpétuo

escravos quer livres; e a todos nós foi dado

em todas as vossas habitações pelas vossas

beber de um só Espírito.

gerações.
HEBREUS 10:15 E o Espírito Santo também
JOÃO 15:26

no-lo testifica, porque depois de haver dito:

Quando vier o Ajudador,

16 Este é o pacto que farei com eles depois

que eu vos enviarei da parte do Pai, o
Espírito da verdade, que do Pai procede,

daqueles dias, diz o Senhor: Porei

esse dará testemunho de mim;

as minhas leis em seus corações, e
as escreverei em seu entendimento;

ATOS 2:1

Ao cumprir-se o dia de

acrescenta:

Pentecostes, estavam todos reunidos no
TIAGO 1:18

mesmo lugar.
2 De repente veio do céu um ruído, como

Segundo a sua própria

vontade, ele nos gerou pela palavra da

que de um vento impetuoso, e encheu toda

verdade, para que fôssemos como que

a casa onde estavam sentados.

primícias das suas criaturas.

3 E lhes apareceram umas línguas como que
APOCALIPSE 14:4

de fogo, que se distribuíam, e sobre cada

Estes são os que

não se contaminaram com mulheres;

um deles pousou uma.
4 E todos ficaram cheios do Espírito Santo,

porque são virgens. Estes são os que

e começaram a falar noutras línguas,

seguem o Cordeiro para onde quer que vá.

conforme o Espírito lhes concedia que

Estes foram comprados dentre os homens

falassem.

para serem as primícias para Deus e para o
Cordeiro.

ATOS 2:32

Ora, a este Jesus, Deus

Veja também: Êxodo 19; Êxodo 20; Êxodo 34:22; Levítico 23:10;
Números 28:26-31; Deuteronômio 16:9-11; Jeremias 31:31-34;
Ezequiel 36:24-30; Malaquias 1:13,14; Romanos 8:3; 2 Coríntios
5:21.

ressuscitou, do que todos nós somos
testemunhas.
33 De sorte que, exaltado pela dextra de
Deus, e tendo recebido do Pai a promessa
do Espírito Santo, derramou isto que vós
agora vedes e ouvis.
ROMANOS 8:23 e não só ela, mas até
nós, que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos,
aguardando a nossa adoração, a saber, a
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I12 A festa dos tabernáculos em relação à obra
ZACARIAS 14:16 Então todos os que

do Messias.

restarem de todas as nações que vieram
LEVÍTICO 23:33 Disse mais o Senhor a

contra Jerusalém, subirão de ano em

Moisés:

ano para adorarem o Rei, o Senhor dos

34 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o

exércitos, e para celebrarem a festa dos

dia quinze desse sétimo mês haverá a festa

tabernáculos.

dos tabernáculos ao Senhor por sete dias.

17 E se alguma das famílias da terra não subir

LEVÍTICO 23:35-38

a Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor

LEVÍTICO 23:39 Desde o dia quinze do

dos exércitos, não cairá sobre ela a chuva.

sétimo mês, quando tiverdes colhido
os frutos da terra, celebrareis a festa do

JOÃO 4:13

Senhor por sete dias; no primeiro dia

Replicou-lhe Jesus: Todo o

que beber desta água tornará a ter sede;

haverá descanso solene, e no oitavo dia

14 mas aquele que beber da água que eu lhe

haverá descanso solene.

der nunca terá sede; pelo contrário, a água

40 No primeiro dia tomareis para vós o fruto

que eu lhe der se fará nele uma fonte de

de árvores formosas, folhas de palmeiras,

água que jorre para a vida eterna.

ramos de árvores frondosas e salgueiros de
ribeiras; e vos alegrareis perante o Senhor

JOÃO 7:37

vosso Deus por sete dias.

Ora, no seu último dia, o

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé

41 E celebrá-la-eis como festa ao Senhor por

e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,

sete dias cada ano; estatuto perpétuo será

venha a mim e beba.

pelas vossas gerações; no mês sétimo a

38 Quem crê em mim, como diz a Escritura,

celebrareis.

do seu interior correrão rios de água viva.

42 Por sete dias habitareis em tendas de

39 Ora, isto ele disse a respeito do Espírito

ramos; todos os naturais em Israel

que haviam de receber os que nele

habitarão em tendas de ramos,

cressem; pois o Espírito ainda não fora

43 para que as vossas gerações saibam que eu

dado, porque Jesus ainda não tinha sido

fiz habitar em tendas de ramos os filhos de

glorificado.

Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu
sou o Senhor vosso Deus.

HEBREUS 11:9

Pela fé peregrinou na

terra da promessa, como em terra alheia,
ISAÍAS 12:3

Portanto com alegria

habitando em tendas com Isaque e Jacó,

tirareis águas das fontes da salvação.

herdeiros com ele da mesma promessa;
10 porque esperava a cidade que tem os

ISAÍAS 55:1

ç vós, todos os que tendes

fundamentos, da qual o arquiteto e

sede, vinde às águas, e os que não tendes

edificador é Deus.
11 Pela fé, até a própria Sara recebeu a

dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim,
vinde e comprai, sem dinheiro e sem

virtude de conceber um filho, mesmo fora

preço, vinho e leite.

da idade, porquanto teve por fiel aquele
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que lho havia prometido.

De acordo com a tradição judaica, a oferta

12 Pelo que também de um, e esse já

de libação era celebrada conforme se

amortecido, descenderam tantos, em

segue: no início do sétimo dia (chamado

multidão, como as estrelas do céu, e como

de “Hoshana Rabba” em hebraico), um

a areia inumerável que está na praia do

sacerdote caminhava até à piscina de Siloé.

mar.

Retirava água da piscina e transportava-a num

13 Todos estes morreram na fé, sem terem

cântaro dourado para o templo. Aí a água era

alcançado as promessas; mas tendo-as

derramada como uma oferta sobre o animal

visto e saudado, de longe, confessaram que

do sacrifício. Durante a cerimónia da água, a

eram estrangeiros e peregrinos na terra.

seguinte passagem era lida ao povo:

14 Ora, os que tais coisas dizem, mostram

Isaías 12:3 E vós, com alegria, tirareis águas

que estão buscando uma pátria.

das fontes da salvação.

15 E se, na verdade, se lembrassem daquela

Um antigo livro judaico comenta: «Quem não

donde haviam saído, teriam oportunidade

viu as expressões de alegria ao retirar a água

de voltar.

nunca viu alegria na sua vida (Mishna Sukka,

16 Mas agora desejam uma pátria melhor, isto

5:1). Assim, comer e beber com grande alegria

é, a celestial. Pelo que também Deus não

durante a festa dos tabernáculos era uma

se envergonha deles, de ser chamado seu

ordem real de Deus.

Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
APOCALIPSE 22:1

E mostrou-me o

rio da água da vida, claro como cristal, que

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
LEVÍTICO 26:11 Também porei o meu

2 No meio da sua praça, e de ambos os lados
do rio, estava a árvore da vida, que produz

tabernáculo no meio de vós, e a minha

doze frutos, dando seu fruto de mês em

alma não vos abominará.
12 Andarei no meio de vós, e serei o vosso

mês; e as folhas da árvore são para a cura

Deus, e vós sereis o meu povo.

das nações.
Veja também: Êxodo 13:14; Números 29:12-38; Deuteronômio
16:13-15; Deuteronômio 31:10-13; 1 Reis 8:65-66; 2 Crônicas
7:8-10; Esdras 3:4; Neemias 8:14-18; Salmos 36:8; Salmos 42:1,2;
Isaías 35:10; Isaías 41:17,18; Isaías 44:3; Isaías 49:10; Jeremias
2:3; Ezequiel 45:25; Joel 3:18; Zacarias 3:10; Zacarias 14:18,19;
João 4:10-12; João 16:22; 1 Coríntios 10:4; 2 Coríntios 5:1; Hebreus
13:13,14; Apocalipse 7:17; Apocalipse 21:6; Apocalipse 22:1,17.

EZEQUIEL 37:27 Meu tabernáculo
permanecerá com eles; e eu serei o seu
Deus e eles serão o meu povo.
JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e

habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade; e vimos a sua glória, como a
glória do unigênito do Pai.
JOÃO 1:49

Respondeu-lhe Natanael:

Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel.
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JOÃO 5:46

Pois se crêsseis em Moisés,

creríeis em mim; porque de mim ele
escreveu.
ATOS 3:22

Pois Moisés disse: Suscitar-

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos
irmãos, um profeta semelhante a mim; a
ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
ATOS 15:16

Depois disto voltarei, e

reedificarei o tabernáculo de Davi, que
está caído; reedificarei as suas ruínas, e
tornarei a levantá-lo;
17 para que o resto dos homens busque ao
Senhor, sim, todos os gentios, sobre os
quais é invocado o meu nome,
HEBREUS 9:11

Mas Cristo, tendo vindo

como sumo sacerdote dos bens já
realizados, por meio do maior e mais
perfeito tabernáculo (não feito por mãos,
isto é, não desta criação),
12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,
mas por seu próprio sangue, entrou uma
vez por todas no santo lugar, havendo
obtido uma eterna redenção.
HEBREUS 9:22

E quase todas as coisas,

segundo a lei, se purificam com sangue;
e sem derramamento de sangue não há
remissão.
APOCALIPSE 21:3

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o
tabernáculo de Deus está com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão o seu
povo, e Deus mesmo estará com eles.
Veja também: Êxodo 29:45,46; Deuteronômio 18:15; Josué 22:19;
2 Crônicas 29:6; Salmos 78:59,60; Amós 9:11,12; Hebreus 8:5-6;
Hebreus 13:10-13.
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realizados, por meio do maior e mais

I07 A oferta da novilha vermelha refere-se à

perfeito tabernáculo (não feito por mãos,

obra do Messias.

isto é, não desta criação),
NÚMEROS 19:2 Este é o estatuto da lei

12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,

que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos

mas por seu próprio sangue, entrou uma

filhos de Israel que te tragam uma novilha

vez por todas no santo lugar, havendo

vermelha sem defeito, que não tenha

obtido uma eterna redenção.

mancha, e sobre a qual não se tenha posto

13 Porque, se a aspersão do sangue de bodes

jugo:

e de touros, e das cinzas duma novilha

3 Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote; ele

santifica os contaminados, quanto à

a tirará para fora do arraial, e a imolarão

purificação da carne,

diante dele.

14 quanto mais o sangue de Cristo, que pelo
Espírito eterno se ofereceu a si mesmo

9 E um homem limpo recolherá a cinza da

imaculado a Deus, purificará das obras

novilha, e a depositará fora do arraial, num

mortas a vossa consciência, para servirdes

lugar limpo, e ficará ela guardada para a

ao Deus vivo?

congregação dos filhos de Israel, para a
água de purificação; é oferta pelo pecado.

HEBREUS 10:14 Pois com uma só oferta tem
aperfeiçoado para sempre os que estão

JOÃO 15:3

Vós já estais limpos pela

sendo santificados.

palavra que vos tenho falado.
HEBREUS 13:11 Porque os corpos dos
GÁLATAS 3:13

Cristo nos resgatou da

animais, cujo sangue é trazido para dentro

maldição da lei, fazendo-se maldição por

do santo lugar pelo sumo sacerdote como

nós; porque está escrito: Maldito todo

oferta pelo pecado, são queimados fora do

aquele que for pendurado no madeiro;

arraial.
12 Por isso também Jesus, para santificar o

EFÉSIOS 5:26

a fim de a santificar,

povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora

tendo-a purificado com a lavagem da água,

da porta.
13 Saiamos pois a ele fora do arraial, levando

pela palavra,

o seu opróbrio.
HEBREUS 1:3

sendo ele o resplendor da

Veja também: Hebreus 10:19-22,29.

sua glória e a expressa imagem do seu Ser,
e sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, havendo ele mesmo feito
a purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade nas alturas,
HEBREUS 9:11

Mas Cristo, tendo vindo

como sumo sacerdote dos bens já
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8 É Deus que os vem tirando do Egito; as

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

suas forças são como as do boi selvagem;
NÚMEROS 21:9 Fez, pois, Moisés uma

ele devorará as nações, seus adversários,

serpente de bronze, e pô-la sobre uma

lhes quebrará os ossos, e com as suas setas

haste; e sucedia que, tendo uma serpente

os atravessará.

mordido a alguém, quando esse olhava
para a serpente de bronze, vivia.

15 Então proferiu Balaão a sua parábola,
dizendo: Fala Balaão, filho de Beor; fala o

JOÃO 1:29

homem que tem os olhos abertos;

No dia seguinte João viu

16 fala aquele que ouve as palavras de Deus e

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

conhece os desígnios do Altíssimo, que vê

mundo.

a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe
abrem os olhos:

JOÃO 3:14

17 Eu o vejo, mas não no presente; eu o

E como Moisés levantou a

serpente no deserto, assim importa que o

contemplo, mas não de perto; de Jacó

Filho do homem seja levantado;

procederá uma estrela, de Israel se

15 para que todo aquele que nele crê tenha a

levantará um cetro que ferirá os termos
de Moabe, e destruirá todos os filhos de

vida eterna.

orgulho.
JOÃO 6:40

18 E Edom lhe será uma possessão, e assim

Porquanto esta é a vontade

de meu Pai: Que todo aquele que vê o

também Seir, os quais eram os seus

Filho e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o

inimigos; pois Israel fará proezas.
19 De Jacó um dominará e destruirá os

ressuscitarei no último dia.

sobreviventes da cidade.
HEBREUS 12:2

fitando os olhos em Jesus,
GÊNESIS 49:10

autor e consumador da nossa fé, o qual,

O cetro não se arredará de

pelo gozo que lhe está proposto, suportou

Judá, nem o bastão de autoridade dentre

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

seus pés, até que venha aquele a quem

assentado à direita do trono de Deus.

pertence; e a ele obedecerão os povos.

Veja também: 2 Reis 18:4.

SALMOS 110:2

O Senhor enviará de Sião

o cetro do teu poder. Domina no meio dos
teus inimigos.
D04 O ofício do Messias como Rei.
DANIEL 2:44

H03 O futuro Reino do Messias.

Mas, nos dias desses reis,

o Deus do céu suscitará um reino que
NÚMEROS 24:7 De seus baldes manarão

não será jamais destruído; nem passará a

águas, e a sua semente estará em muitas

soberania deste reino a outro povo; mas

águas; o seu rei se exalçará mais do que

esmiuçará e consumirá todos esses reinos,

Agague, e o seu reino será exaltado.

e subsistirá para sempre.

números 21 & 24

64

números 24

NÚMEROS
MATEUS 2:1

Tendo, pois, nascido Jesus

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.

em Belém da Judéia, no tempo do rei

I03 A oferta queimada representa a obra do

Herodes, eis que vieram do oriente a

Messias - uma oferta sem mancha - uma

Jerusalém uns magos que perguntavam:

oferta queimada contínua.

2 Onde está aquele que é nascido rei dos
NÚMEROS 28:3 Também lhes dirás: Esta

judeus? pois do oriente vimos a sua estrela

é a oferta queimada que oferecereis ao

e viemos adorá-lo.

Senhor: dois cordeiros de um ano, sem
1 CORÍNTIOS 15:24

defeito, cada dia, em contínuo holocausto.

Então virá o fim

4 Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o

quando ele entregar o reino a Deus o Pai,

outro à tardinha,

quando houver destruído todo domínio, e

5 juntamente com a décima parte de uma

toda autoridade e todo poder.
25 Pois é necessário que ele reine até que haja

efa de flor de farinha em oferta de cereais,
misturada com a quarta parte de um him

posto todos os inimigos debaixo de seus pés.

de azeite batido.
FILIPENSES 2:10 para que ao nome de Jesus

6 Este é o holocausto contínuo, instituído

se dobre todo joelho dos que estão nos

no monte Sinai, em cheiro suave, oferta

céus, e na terra, e debaixo da terra,

queimada ao Senhor.
7 A oferta de libação do mesmo será a quarta

HEBREUS 1:8

parte de um him para um cordeiro; no

Mas do Filho diz: O teu

trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos

lugar santo oferecerás a libação de bebida

séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do

forte ao Senhor.
8 E o outro cordeiro, oferecê-lo-ás à tardinha;

teu reino.
9 Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade;

com as ofertas de cereais e de libação,

por isso Deus, o teu Deus, te ungiu

como o da manhã, o oferecerás, oferta

com óleo de alegria, mais do que a teus

queimada de cheiro suave ao Senhor.
9 No dia de sábado oferecerás dois cordeiros

companheiros;

de um ano, sem defeito, e dois décimos
APOCALIPSE 19:16

de efa de flor de farinha, misturada com

No manto, sobre a

azeite, em oferta de cereais, com a sua

sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e

oferta de libação;

Senhor dos senhores.

10 é o holocausto de todos os sábados, além
APOCALIPSE 22:16

do holocausto contínuo e a sua oferta de

Eu, Jesus, enviei o

libação.

meu anjo para vos testificar estas coisas a
favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração

ISAÍAS 53:10

de Davi, a resplandecente estrela da
manhã.

Todavia, foi da vontade do

Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar;
quando ele se puser como oferta pelo

Veja também:#1; Números 24:4; Salmos 18:43; João 1:49; Judas 1:
11; 2 Pedro 1:19; Apocalipse 2:14; Apocalipse 20.

pecado, verá a sua posteridade, prolongará
os seus dias, e a vontade do Senhor

números 24
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prosperará nas suas mãos.

lhe fora padecer muitas vezes desde
a fundação do mundo; mas agora, na

MATEUS 27:51

E eis que o véu do santuário

consumação dos séculos, uma vez por

se rasgou em dois, de alto a baixo; a terra

todas se manifestou, para aniquilar o

tremeu, as pedras se fenderam,

pecado pelo sacrifício de si mesmo.

LUCAS 23:45

HEBREUS 10:1

e rasgou-se ao meio o véu

do santuário.

Porque a lei, tendo a

sombra dos bens futuros, e não a imagem
exata das coisas, não pode nunca, pelos

JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e

mesmos sacrifícios que continuamente se

habitou entre nós, cheio de graça e de

oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os

verdade; e vimos a sua glória, como a

que se chegam a Deus.
2 Doutra maneira, não teriam deixado de

glória do unigênito do Pai.

ser oferecidos? pois tendo sido uma vez
JOÃO 1:29

No dia seguinte João viu

purificados os que prestavam o culto,

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

nunca mais teriam consciência de pecado.
3 Mas nesses sacrifícios cada ano se faz

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.

recordação dos pecados,
4 porque é impossível que o sangue de

HEBREUS 7:25

Portanto, pode também

touros e de bodes tire pecados.
5 Pelo que, entrando no mundo, diz:

salvar perfeitamente os que por ele se
chegam a Deus, porquanto vive sempre

Sacrifício e oferta não quiseste, mas um

para interceder por eles.

corpo me preparaste;

26 Porque nos convinha tal sumo sacerdote,

6 não te deleitaste em holocaustos e oblações

santo, inocente, imaculado, separado dos

pelo pecado.
7 Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do livro

pecadores, e feito mais sublime que os
céus;

está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a

27 que não necessita, como os sumos

tua vontade.
8 Tendo dito acima: Sacrifício e ofertas e

sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios,
primeiramente por seus próprios pecados,

holocaustos e oblações pelo pecado não

e depois pelos do povo; porque isto fez ele,

quiseste, nem neles te deleitaste (os quais

uma vez por todas, quando se ofereceu a si

se oferecem segundo a lei);
9 agora disse: Eis-me aqui para fazer a

mesmo.
28 Porque a lei constitui sumos sacerdotes

tua vontade. Ele tira o primeiro, para

a homens que têm fraquezas, mas a

estabelecer o segundo.
10 É nessa vontade dele que temos sido

palavra do juramento, que veio depois
da lei, constitui ao Filho, para sempre

santificados pela oferta do corpo de Jesus

aperfeiçoado.

Cristo, feita uma vez para sempre.

HEBREUS 9:26
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mas com precioso sangue,
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como de um cordeiro sem defeito e sem
mancha, o sangue de Cristo,
20 o qual, na verdade, foi conhecido ainda
antes da fundação do mundo, mas
manifesto no fim dos tempos por amor de
vós,
Veja também: Êxodo 29:41,42; Levítico 6:9,12; Levítico 9:3;
Levítico 12:6; Levítico 14:12,13,21,24,25; Levítico 17:3; Levítico 23:12;
Números 6:12,14; Números 29:6,41-43; Juízes 13:33; 2 Crônicas 2:4;
Esdras 3:4,5; Neemias 10:33; Salmos 50:8; Salmos 51:16-19; Isaías
56:7; Ezequiel 43:27; Ezequiel 46:13-15; Joel 2:14; Marcos 15:38;
João 4:34; Romanos 12:1; Hebreus 10:14; 1 Pedro 2:5.
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ISAÍAS 34:16

E12 O Messias cumpre a lei de Deus.

Buscai no livro do

Senhor, e lede: nenhuma destas criaturas
DEUTERONÔMIO 11:18

Ponde, pois, estas

faltará, nenhuma será privada do seu

minhas palavras no vosso coração e na

companheiro; porque é a boca dele que o

vossa alma; atá-las-eis por sinal na vossa

ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou.

mão, e elas vos serão por frontais entre os
vossos olhos;

JEREMIAS 8:9

19 e ensiná-las-eis a vossos filhos, falando

Os sábios são

envergonhados, espantados e presos;

delas sentados em vossas casas e andando

rejeitaram a palavra do Senhor; que

pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-

sabedoria, pois, têm eles?

vos;
20 e escrevê-las-eis nos umbrais de vossas

MATEUS 22:29

casas, e nas vossas portas;

Jesus, porém, lhes

respondeu: Errais, não compreendendo as
Escrituras nem o poder de Deus;

JOSUÉ 1:8

Não se aparte da tua boca
LUCAS 16:29

o livro desta lei, antes medita nele dia e
noite, para que tenhas cuidado de fazer

Disse-lhe Abraão: Têm

Moisés e os profetas; ouçam-nos.
30 Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se

conforme tudo quanto nele está escrito;
porque então farás prosperar o teu

alguém dentre os mortos for ter com eles,

caminho, e serás bem sucedido.

hão de se arrepender.
31 Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem

SALMOS 1:1

Bem-aventurado o homem

a Moisés e aos profetas, tampouco

que não anda segundo o conselho dos

acreditarão, ainda que ressuscite alguém

ímpios, nem se detém no caminho dos

dentre os mortos.

pecadores, nem se assenta na roda dos
JOÃO 5:39

escarnecedores;
2 antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na

Examinais as Escrituras,

porque julgais ter nelas a vida eterna; e são

sua lei medita de dia e noite.

elas que dão testemunho de mim;

SALMOS 119:11 Escondi a tua palavra no

ATOS 17:11

meu coração, para não pecar contra ti.

Ora, estes eram mais

nobres do que os de Tessalônica, porque
receberam a palavra com toda avidez,

SALMOS 119:97 Oh! quanto amo a tua lei!

examinando diariamente as Escrituras

ela é a minha meditação o dia todo.

para ver se estas coisas eram assim.

98 O teu mandamento me faz mais sábio
ROMANOS 3:2

do que meus inimigos, pois está sempre
comigo.

Muita, em todo sentido;

primeiramente, porque lhe foram

99 Tenho mais entendimento do que

confiados os oráculos de Deus.

todos os meus mestres, porque os teus
2 PEDRO 1:19

testemunhos são a minha meditação.
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a palavra profética à qual bem fazeis em

palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o

estar atentos, como a uma candeia que

que eu lhe ordenar.
19 E de qualquer que não ouvir as minhas

alumia em lugar escuro, até que o dia
amanheça e a estrela da alva surja em

palavras, que ele falar em meu nome, eu

vossos corações;

exigirei contas.

20 sabendo primeiramente isto: que
nenhuma profecia da Escritura é de
MATEUS 17:5

particular interpretação.
21 Porque a profecia nunca foi produzida

Estando ele ainda a falar,

eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e

por vontade dos homens, mas os homens

dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu

da parte de Deus falaram movidos pelo

Filho amado, em quem me comprazo; a

Espírito Santo.

ele ouvi.

APOCALIPSE 1:3 Bem-aventurado aquele

MATEUS 21:10

Ao entrar ele em Jerusalém,

que lê e bem-aventurados os que ouvem

agitou-se a cidade toda e perguntava:

as palavras desta profecia e guardam as

Quem é este?
11 E as multidões respondiam: Este é o

coisas que nela estão escritas; porque o
tempo está próximo.

profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia.

Veja também: Deuteronômio 6:6-8; Salmos 19:7-10; Efésios 6:17;
Colossenses 3:16; 1 Tessalonicenses 5:27; 1 Pedro 2:2.

MARCOS 16:16

Quem crer e for batizado

será salvo; mas quem não crer será
condenado.
LUCAS 7:13

B13 A autoridade do Messias.

Logo que o Senhor a viu,

D02 O ofício do Messias como Profeta.

encheu-se de compaixão por ela, e disse-

D07 O Messias deverá ser o Mediador.

lhe: Não chores.
14 Então, chegando-se, tocou no esquife e,

DEUTERONÔMIO 18:15

O Senhor teu

quando pararam os que o levavam, disse:

Deus te suscitará do meio de ti, dentre

Moço, a ti te digo: Levanta-te.

teus irmãos, um profeta semelhante a

15 O que estivera morto sentou-se e começou

mim; a ele ouvirás;

a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe.

16 conforme tudo o que pediste ao Senhor teu

16 O medo se apoderou de todos, e

Deus em Horebe, no dia da assembléia,

glorificavam a Deus, dizendo: Um grande

dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor

profeta se levantou entre nós; e: Deus

meu Deus, nem mais verei este grande

visitou o seu povo.

fogo, para que não morra.
17 Então o Senhor me disse: Falaram bem

LUCAS 9:18

naquilo que disseram.
18 Do meio de seus irmãos lhes suscitarei um

discípulos; e perguntou-lhes: Quem dizem

profeta semelhante a ti; e porei as minhas

deuteronômio 11 & 18
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19 Responderam eles: Uns dizem: João, o

26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo

Batista; outros: Elias; e ainda outros, que

contigo.

um dos antigos profetas se levantou.
20 Então lhes perguntou: Mas vós, quem

JOÃO 6:14

Vendo, pois, aqueles

dizeis que eu sou? Respondendo Pedro,

homens o sinal que Jesus operara, diziam:

disse: O Cristo de Deus.

este é verdadeiramente o profeta que havia
de vir ao mundo.

LUCAS 9:35

E da nuvem saiu uma
JOÃO 7:40

voz que dizia: Este é o meu Filho, o meu
eleito; a ele ouvi.

Então alguns dentre o

povo, ouvindo essas palavras, diziam:
Verdadeiramente este é o profeta.

LUCAS 24:17

41 Outros diziam: Este é o Cristo; mas

Então ele lhes perguntou:

Que palavras são essas que, caminhando,

outros replicavam: Vem, pois, o Cristo da

trocais entre vós? Eles então pararam

Galiléia?
42 Não diz a Escritura que o Cristo vem da

tristes.
18 E um deles, chamado Cleopas, respondeu-

descendência de Davi, e de Belém, a aldeia

lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém

donde era Davi?

que não soube das coisas que nela têm
ATOS 3:22

sucedido nestes dias?
19 Ao que ele lhes perguntou: Quais?

Pois Moisés disse: Suscitar-

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos

Disseram-lhe: As que dizem respeito

irmãos, um profeta semelhante a mim; a

a Jesus, o nazareno, que foi profeta,

ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
23 E acontecerá que toda alma que não ouvir

poderoso em obras e palavras diante de
Deus e de todo o povo.

a esse profeta, será exterminada dentre o

20 e como os principais sacerdotes e as

povo.
24 E todos os profetas, desde Samuel e os

nossas autoridades e entregaram para ser
condenado à morte, e o crucificaram.

que sucederam, quantos falaram, também
anunciaram estes dias.

JOÃO 1:45

25 Vós sois os filhos dos profetas e do pacto

Felipe achou a Natanael,

e disse-lhe: Acabamos de achar aquele

que Deus fez com vossos pais, dizendo

de quem escreveram Moisés na lei, e os

a Abraão: Na tua descendência serão

profetas: Jesus de Nazaré, filho de José.

abençoadas todas as famílias da terra.
26 Deus suscitou a seu Servo, e a vós

JOÃO 4:19

Disse-lhe a mulher: Senhor,

primeiramente vo-lo enviou para que vos

vejo que és profeta.

abençoasse, desviando-vos, a cada um, das
vossas maldades.

JOÃO 4:25

Replicou-lhe a mulher: Eu
ATOS 7:37

sei que vem o Messias (que se chama o

Este é o Moisés que disse

Cristo); quando ele vier há de nos anunciar

aos filhos de Israel: Deus vos suscitará

todas as coisas.

dentre vossos irmãos um profeta como eu.
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HEBREUS 2:3

JOÃO 3:16

como escaparemos nós, se

Porque Deus amou o

descuidarmos de tão grande salvação? A

mundo de tal maneira que deu o seu Filho

qual, tendo sido anunciada inicialmente

unigênito, para que todo aquele que nele

pelo Senhor, foi- nos depois confirmada

crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

pelos que a ouviram:
JOÃO 10:28
HEBREUS 3:7

Pelo que, como diz o

eu lhes dou a vida eterna, e

jamais perecerão; e ninguém as arrebatará

Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz,

da minha mão.

8 não endureçais os vossos corações, como

29 Meu Pai, que mas deu, é maior do que

na provocação, no dia da tentação no

todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão

deserto,

de meu Pai.

Veja também: Hebreus 1:1,2; Hebreus 3:2-8; Hebreus 10:26;
Hebreus 12:25,26.

JOÃO 17:12

Enquanto eu estava com

eles, eu os guardava no teu nome que me
deste; e os conservei, e nenhum deles se
perdeu, senão o filho da perdição, para que
F11 O sofrimento do Messias.

se cumprisse a Escritura.

DEUTERONÔMIO 21:23 o seu cadáver não

JOÃO 17:24

Pai, desejo que onde eu

permanecerá toda a noite no madeiro,

estou, estejam comigo também aqueles

mas certamente o enterrarás no mesmo

que me tens dado, para verem a minha

dia; porquanto aquele que é pendurado é

glória, a qual me deste; pois que me

maldito de Deus. Assim não contaminarás

amaste antes da fundação do mundo.

a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá
em herança.

1 TESSALONICENSES 1:6

E vós fostes

feitos nossos imitadores e do Senhor,
GÁLATAS 3:13

Cristo nos resgatou da

recebendo a palavra em muita tribulação,

maldição da lei, fazendo-se maldição por

com gozo do Espírito Santo,

nós; porque está escrito: Maldito todo
APOCALIPSE 1:16

aquele que for pendurado no madeiro;

Tinha ele na sua

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma
aguda espada de dois gumes; e o seu rosto
era como o sol, quando resplandece na sua
E10 O Messias também deverá ser o Messias

força.

para os Gentios.
APOCALIPSE 1:20
DEUTERONÔMIO 33:3

Na verdade ama o

Eis o mistério das

sete estrelas, que viste na minha destra,

seu povo; todos os seus santos estão na sua

e dos sete candeeiros de ouro: as estrelas

mão; postos serão no meio, entre os teus

são os anjos das sete igrejas, e os sete

pés, e cada um receberá das tuas palavras.

candeeiros são as sete igrejas.

deuteronômio 18, 21 & 33
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Veja também: Êxodo 19:5,6; Deuteronômio 7:7-10; 1 Samuel 2:9;
Salmos 31:23; Jeremias 31:3; Malaquias 1:2; Lucas 10:39; João
17:11-15; Romanos 8:35-39; Romanos 9:11-13; Efésios 2:4,5; 1 João
4:19; Judas 1:1.
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RUTE
impiedades;

A03 O Messias descende de David.
RUTE 4:13

Veja também: Levítico 25:25-29; Levítico 27:13-31; Jó 19:25; Salmos
19:14; Salmos 78:35; Isaías 41:14; Isaías 44:6,24; Isaías 48:17;
Isaías 49:7; Isaías 54:5,8; Isaías 59:20; Isaías 60:16; Mateus 1:117; Lucas 3:23-38.

Assim tomou Boaz a Rute,

e ela lhe foi por mulher; ele a conheceu, e
o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela
teve um filho.
14 Disseram então as mulheres a Noêmi:
Bendito seja o Senhor, que não te deixou
hoje sem remidor; e torne-se o seu nome
afamado em Israel.
17 E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: A
Noêmi nasceu um filho, E chamaram ao
menino Obede. Este é o pai de Jessé, pai
de Davi.
21 Salmom gerou a Boaz, Boaz gerou a
Obede,
22 Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.
MATEUS 1:5

a Salmom nasceu, de

Raabe, Booz; a Booz nasceu, de Rute,
Obede; a Obede nasceu Jessé;
6 e a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu
Salomão da que fora mulher de Urias;
MATEUS 1:15

a Eliúde nasceu Eleazar; a

Eleazar nasceu Matã; a Matã nasceu Jacó;
16 e a Jacó nasceu José, marido de Maria, da
qual nasceu JESUS, que se chama Cristo.
17 De sorte que todas as gerações, desde
Abraão até Davi, são catorze gerações;
e desde Davi até a deportação para
Babilônia, catorze gerações; e desde a
deportação para Babilônia até o Cristo,
catorze gerações.
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel
será salvo, como está escrito: Virá de
Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

rute 4
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1 SAMUEL
APOCALIPSE 20:11

H02 O julgamento no futuro por parte do

E vi um grande

trono branco e o que estava assentado

Messias.

sobre ele, de cuja presença fugiram a terra

H03 O futuro Reino do Messias.

e o céu; e não foi achado lugar para eles.
1 SAMUEL 2:10 Os que contendem com o

12 E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé

Senhor serão quebrantados; desde os céus

diante do trono; e abriram-se uns livros; e

trovejará contra eles. O Senhor julgará as

abriu-se outro livro, que é o da vida; e os

extremidades da terra; dará força ao seu

mortos foram julgados pelas coisas que

rei, e exaltará o poder do seu ungido.

estavam escritas nos livros, segundo as
suas obras.

SALMOS 96:13

13 O mar entregou os mortos que nele havia;

diante do Senhor, porque

ele vem, porque vem julgar a terra: julgará

e a morte e o hades entregaram os mortos

o mundo com justiça e os povos com a sua

que neles havia; e foram julgados, cada um

fidelidade.

segundo as suas obras.
14 E a morte e o hades foram lançados no

MATEUS 25:31

Quando, pois vier o Filho

lago de fogo. Esta é a segunda morte, o

do homem na sua glória, e todos os anjos

lago de fogo.
15 E todo aquele que não foi achado inscrito

com ele, então se assentará no trono da
sua glória;

no livro da vida, foi lançado no lago de

32 e diante dele serão reunidas todas as

fogo.

nações; e ele separará uns dos outros,

Veja também:#1; #6; Salmos 2:2; Salmos 20:6; Salmos 45:7;
Salmos 89:17,24; Salmos 92:9; Mateus 28:18; Lucas 1:69; Atos
4:27; Atos 10:38.

como o pastor separa as ovelhas dos
cabritos;
ROMANOS 14:10 Mas tu, por que julgas teu
irmão? Ou tu, também, por que desprezas
teu irmão? Pois todos havemos de
comparecer ante o tribunal de Deus.
11 Porque está escrito: Por minha vida, diz
o Senhor, diante de mim se dobrará todo
joelho, e toda língua louvará a Deus.
12 Assim, pois, cada um de nós dará conta de
si mesmo a Deus.
2 CORÍNTIOS 5:10

Porque é

necessário que todos nós sejamos
manifestos diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba o que fez por
meio do corpo, segundo o que praticou, o
bem ou o mal.

1 samuel 2
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2 SAMUEL
A03 O Messias descende de David.

temas, Maria; pois achaste graça diante de

B01 O Messias é o Filho de Deus.

Deus.
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

D04 O ofício do Messias como Rei.
H03 O futuro Reino do Messias.

ao qual porás o nome de Jesus.
32 Este será grande e será chamado filho do

2 SAMUEL 7:12 Quando teus dias forem

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

completos, e vieres a dormir com teus pais,

de Davi seu pai;

então farei levantar depois de ti um dentre

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

a tua descendência, que sair das tuas

e o seu reino não terá fim.

entranhas, e estabelecerei o seu reino.
13 Este edificará uma casa ao meu nome, e

JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e

eu estabelecerei para sempre o trono do seu

habitou entre nós, cheio de graça e de

reino.

verdade; e vimos a sua glória, como a

14 Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, se

glória do unigênito do Pai.

vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de
homens, e com açoites de filhos de homens;

18 Ninguém jamais viu a Deus. O Deus

15 mas não retirarei dele a minha benignidade

unigênito, que está no seio do Pai, esse o

como a retirei de Saul, a quem tirei de diante

deu a conhecer.

de ti.
16 A tua casa, porém, e o teu reino serão

HEBREUS 1:1

Havendo Deus antigamente

firmados para sempre diante de ti; teu trono

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,

será estabelecido para sempre.

aos pais, pelos profetas,
2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo

SALMOS 89:26

Ele me invocará, dizendo:

Filho, a quem constituiu herdeiro de

Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da

todas as coisas, e por quem fez também o

minha salvação.

mundo;

27 Também lhe darei o lugar de primogênito;

3 sendo ele o resplendor da sua glória

fá-lo-ei o mais excelso dos reis da terra.

e a expressa imagem do seu Ser, e

28 Conservar-lhe-ei para sempre a minha

sustentando todas as coisas pela palavra

benignidade, e o meu pacto com ele ficará

do seu poder, havendo ele mesmo feito

firme.

a purificação dos pecados, assentou-se à

29 Farei que subsista para sempre a sua

direita da Majestade nas alturas,
4 feito tanto mais excelente do que os anjos,

descendência, e o seu trono como os dias
dos céus.

quanto herdou mais excelente nome do
que eles.

MATEUS 3:17

e eis que uma voz dos céus

5 Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és

dizia: Este é o meu Filho amado, em quem

meu Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu

me comprazo.

lhe serei Pai, e ele me será Filho?
6 E outra vez, ao introduzir no mundo o

LUCAS 1:30

2 samuel 7

Disse-lhe então o anjo: Não

primogênito, diz: E todos os anjos de Deus
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diante de mim, e dos seus estatutos não

o adorem.
7 Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus

me desviei.
24 Fui perfeito para com ele, e guardei-me da

anjos faz ventos, e de seus ministros

minha iniqüidade.

labaredas de fogo.
8 Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus,

25 Por isso me retribuiu o Senhor conforme

subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro

a minha justiça, conforme a minha pureza

de eqüidade é o cetro do teu reino.

diante dos meus olhos.

1 JOÃO 4:9

SALMOS 1:2

Nisto se manifestou o

antes tem seu prazer na

amor de Deus para conosco: em que Deus

lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e

enviou seu Filho unigênito ao mundo,

noite.

para que por meio dele vivamos.
10 Nisto está o amor: não em que nós

SALMOS 22:8

Confiou no Senhor; que ele

tenhamos amado a Deus, mas em que ele

o livre; que ele o salve, pois que nele tem

nos amou a nós, e enviou seu Filho como

prazer.

propiciação pelos nossos pecados.
SALMOS 40:8
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

Deleito-me em fazer a tua

vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está

anjo a sua trombeta, e houve no céu

dentro do meu coração.

grandes vozes, que diziam: O reino do
ISAÍAS 42:1

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

Eis aqui o meu servo, a

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

quem sustenho; o meu escolhido, em

séculos.

quem se compraz a minha alma; pus o
meu espírito sobre ele. ele trará justiça às

Veja também:#1; 1 Reis 5:5; 1 Reis 8:19; 1 Crônicas 17:11; Salmos
72:17-19; Salmos 89:36,37; Isaías 9:7; Jeremias 23:5,6; Daniel
2:44; Daniel 7:14; Zacarias 6:13; Mateus 16:18; João 12:34; Atos
13:34-37; 1 Pedro 2:5; Apocalipse 20.

nações.
MATEUS 3:17

e eis que uma voz dos céus

dizia: Este é o meu Filho amado, em quem
me comprazo.
E12 O Messias cumpre a lei de Deus.
MATEUS 17:5
2 SAMUEL 22:20 Conduziu-me para um

Estando ele ainda a falar,

eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e

lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha

dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu

prazer em mim.

Filho amado, em quem me comprazo; a

21 Recompensou-me o Senhor conforme

ele ouvi.

a minha justiça; conforme a pureza e
minhas mãos me retribuiu.

JOÃO 15:10

22 Porque guardei os caminhos do Senhor, e
não me apartei impiamente do meu Deus.

amor; do mesmo modo que eu tenho

23 Pois todos os seus preceitos estavam

2 samuel 7 & 22

Se guardardes os meus

mandamentos, permanecereis no meu
guardado os mandamentos de meu Pai, e
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MIQUEIAS 5:2

permaneço no seu amor.

Mas tu, Belém Efrata, posto

que pequena para estar entre os milhares
JOÃO 17:4

Eu te glorifiquei na terra,

de Judá, de ti é que me sairá aquele que

completando a obra que me deste para

há de reinar em Israel, e cujas saídas são

fazer.

desde os tempos antigos, desde os dias da

5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de

eternidade.

ti mesmo, com aquela glória que eu tinha
LUCAS 1:76

contigo antes que o mundo existisse.

E tu, menino, serás

chamado profeta do Altíssimo, porque irás
ROMANOS 10:4 Pois Cristo é o fim da lei

ante a face do Senhor, a preparar os seus

para justificar a todo aquele que crê.

caminhos;
77 para dar ao seu povo conhecimento da

Veja também: Salmos 18:19-24; Salmos 37:31; Salmos
119:13,30,102; João 8:29; João 13:31,32; Romanos 3:31; Romanos
7:12; Romanos 8:3,4; Gálatas 3:13,21; Gálatas 5:22,23.

salvação, na remissão dos seus pecados,
78 graças à entrenhável misericórdia do nosso
Deus, pela qual nos há de visitar a aurora
lá do alto,
79 para alumiar aos que jazem nas trevas e

B13 A autoridade do Messias.
B21 O Messias é a Luz.

na sombra da morte, a fim de dirigir os

E09 A retidão do Messias.

nossos pés no caminho da paz.

2 SAMUEL 23:1 São estas as últimas

JOÃO 8:12

Então Jesus tornou a falar-

palavras de Davi: Diz Davi, filho de Jessé,

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;

diz a homem que foi exaltado, o ungido do

quem me segue de modo algum andará

Deus de Jacó, o suave salmista de Israel.

em trevas, mas terá a luz da vida.

2 O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua
palavra está na minha língua.

JOÃO 12:35

3 Falou o Deus de Israel, a Rocha de Israel

Disse-lhes então Jesus:

Ainda por um pouco de tempo a luz está

me disse: Quando um justo governa sobre os

entre vós. Andai enquanto tendes a luz,

homens, quando governa no temor de Deus,

para que as trevas não vos apanhem; pois

4 será como a luz da manhã ao sair do sol, da

quem anda nas trevas não sabe para onde

manhã sem nuvens, quando, depois da chuva,

vai.

pelo resplendor do sol, a erva brota da terra.

36 Enquanto tendes a luz, crede na luz, para
que vos torneis filhos da luz. Havendo

SALMOS 72:6

Desça como a chuva sobre

Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-

o prado, como os chuveiros que regam a

se deles.

terra.
7 Nos seus dias floreça a justiça, e haja

APOCALIPSE 21:23

abundância de paz enquanto durar a lua.
8 Domine de mar a mar, e desde o Rio até as

que nela resplandeçam, porém a glória de

extremidades da terra.

2 samuel 22 & 23

A cidade não

necessita nem do sol, nem da lua, para
Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua
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lâmpada.
Veja também:#1; Deuteronômio 32:4,30,31; Salmos 2:6-8; Salmos
72:6; Salmos 89:35; Isaías 4:2; Isaías 60:1-3,19,20; Oseias 6:3;
Miqueias 5:8; João 1:6,7.
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2 REIS
LUCAS 24:47

E01 O tipo de ministério do Messias.

e que em seu nome se

pregasse o arrependimento para remissão
2 REIS 1:6

Responderam-lhe eles:

dos pecados, a todas as nações, começando

Um homem subiu ao nosso encontro, e

por Jerusalém.

nos disse: Ide, voltai para o rei que vos
mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor:

JOÃO 3:17

Porque Deus enviou o seu

Porventura não há Deus em Israel, para

Filho ao mundo, não para que julgasse o

que mandes consultar a Baal-Zebube, deus

mundo, mas para que o mundo fosse salvo

de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste

por ele.

não descerás, mas certamente morrerás.
JOÃO 12:47
11 Tornou o rei a enviar-lhe outro chefe de

E, se alguém ouvir as

minhas palavras, e não as guardar, eu não

cinqüenta com os seus cinqüenta. Este lhe

o julgo; pois eu vim, não para julgar o

falou, dizendo: ç homem de Deus, assim

mundo, mas para salvar o mundo.

diz o rei: Desce depressa.
ATOS 1:8

12 Também a este respondeu Elias: Se eu sou

Mas recebereis poder, ao

homem de Deus, desça fogo do céu, e te

descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-

consuma a ti e aos teus cinqüenta. Então o

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,

fogo de Deus desceu do céu, e consumiu a

como em toda a Judéia e Samária, e até os

ele e aos seus cinqüenta.

confins da terra.

LUCAS 9:51

ATOS 8:14

Ora, quando se

Os apóstolos, pois, que

completavam os dias para a sua assunção,

estavam em Jerusalém, tendo ouvido que

manifestou o firme propósito de ir a

os da Samária haviam recebido a palavra

Jerusalém.

de Deus, enviaram-lhes Pedro e João;

52 Enviou, pois, mensageiros adiante de

Veja também: Provérbios 9:8; Jeremias 23:13; Miqueias 1:5;
Mateus 18:11; Mateus 20:28; Lucas 19:10; João 4:4,9,40-42; Atos
9:31; 1 Timóteo 1:15.

si. Indo eles, entraram numa aldeia de
samaritanos para lhe prepararem pousada.
53 Mas não o receberam, porque viajava em
direção a Jerusalém.
54 Vendo isto os discípulos Tiago e João,
disseram: Senhor, queres que mandemos
descer fogo do céu para os consumir
[como Elias também fez?]
55 Ele porém, voltando-se, repreendeu-os, [e
disse: Vós não sabeis de que espírito sois.]
56 [Pois o Filho do Homem não veio para
destruir as vidas dos homens, mas para
salvá-las.] E foram para outra aldeia.

2 reis 1
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1 CRÔNICAS
A03 O Messias descende de David.

20 Disseram, pois, os judeus: Em quarenta e

D04 O ofício do Messias como Rei.

seis anos foi edificado este santuário, e tu
o levantarás em três dias?

1 CRÔNICAS 17:11

Quando forem

21 Mas ele falava do santuário do seu corpo.

cumpridos os teus dias, para ires a teus pais,
levantarei a tua descendência depois de ti, um

ATOS 7:47

dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino.

Entretanto foi Salomão

quem lhe edificou uma casa;
48 mas o Altíssimo não habita em templos

MATEUS 2:1

Tendo, pois, nascido Jesus

feitos por mãos de homens, como diz o

em Belém da Judéia, no tempo do rei

profeta:
49 O céu é meu trono, e a terra o escabelo dos

Herodes, eis que vieram do oriente a
Jerusalém uns magos que perguntavam:

meus pés. Que casa me edificareis, diz o

2 Onde está aquele que é nascido rei dos

Senhor, ou qual o lugar do meu repouso?

judeus? pois do oriente vimos a sua estrela
COLOSSENSES 2:9

e viemos adorá-lo.

porque nele

habita corporalmente toda a plenitude da
ATOS 13:36

Porque Davi, na verdade,

divindade,

havendo servido a sua própria geração pela

Veja também:#1; Zacarias 6:12,13.

vontade de Deus, dormiu e foi depositado
junto a seus pais e experimentou
corrupção.
37 Mas aquele a quem Deus ressuscitou

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

nenhuma corrupção experimentou.
1 CRÔNICAS 17:13
ROMANOS 1:3

Eu lhe serei por

pai, e ele me será por filho; e a minha

acerca de seu Filho, que

nasceu da descendência de Davi segundo a

misericórdia não retirarei dele, como a retirei

carne,

daquele que foi antes de ti;
Veja também:#1.

LUCAS 9:35

E da nuvem saiu uma

voz que dizia: Este é o meu Filho, o meu
eleito; a ele ouvi.
E17 O Messias deverá construir um templo
JOÃO 3:3

para Deus.

Respondeu-lhe Jesus: Em

verdade, em verdade te digo que se alguém
1 CRÔNICAS 17:12

Esse me edificará

não nascer de novo, não pode ver o reino de

casa, e eu firmarei o seu trono para sempre.
JOÃO 2:19

Deus.
HEBREUS 1:5

Respondeu-lhes Jesus:

Pois a qual dos anjos disse

Derribai este santuário, e em três dias o

jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E

levantarei.

outra vez: Eu lhe serei Pai, e ele me será

1 crônicas 17

80

1 crônicas 17

1 CRÔNICAS
Filho?
Veja também:#1; Salmos 2:7,12.

H03 O futuro Reino do Messias.
1 CRÔNICAS 17:14

mas o confirmarei

na minha casa e no meu reino para sempre, e
para sempre o seu trono será firme.
LUCAS 1:30

Disse-lhe então o anjo: Não

temas, Maria; pois achaste graça diante de
Deus.
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,
ao qual porás o nome de Jesus.
32 Este será grande e será chamado filho do
Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono
de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,
e o seu reino não terá fim.
Veja também:#1; Hebreus 3:6.

1 crônicas 17
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JÓ
ISAÍAS 26:19

D08 O Messias deverá ser o Fiador.

Os teus mortos viverão,

os seus corpos ressuscitarão; despertai e
JÓ 17:3 Dá-me, peço-te, um penhor, e sê o

exultai, vós que habitais no pó; porque o

meu fiador para contigo; quem mais há

teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra

que me dê a mão?

das sombras fá-lo-ás cair.

PROVÉRBIOS 11:15

DANIEL 12:2

Decerto sofrerá

E muitos dos que dormem

prejuízo aquele que fica por fiador do

no pó da terra ressuscitarão, uns para

estranho; mas o que aborrece a fiança

a vida eterna, e outros para vergonha e

estará seguro.

desprezo eterno.

PROVÉRBIOS 17:18

JOÃO 5:28

O homem falto de

Não vos admireis disso,

entendimento compromete-se, tornando-

porque vem a hora em que todos os que

se fiador na presença do seu vizinho.

estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e
sairão:

PROVÉRBIOS 22:26

Não estejas entre
ROMANOS 8:13 porque se viverdes segundo

os que se comprometem, que ficam por
fiadores de dívidas.

a carne, haveis de morrer; mas, se pelo
Espírito mortificardes as obras do corpo,

HEBREUS 7:22

de tanto melhor pacto Jesus

vivereis.

foi feito fiador.
1 CORÍNTIOS 15:22

Veja também: Isaías 38:14; Jeremias 30:21,22.

Pois como em

Adão todos morrem, do mesmo modo em
Cristo todos serão vivificados.
23 Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as
primícias, depois os que são de Cristo, na

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

sua vinda.

E11 O Messias deverá dar vida eterna.
APOCALIPSE 1:18

G01 A ressurreição do Messias é prevista.

e o que vivo;

fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos
JÓ 19:25 Pois eu sei que o meu Redentor vive,

séculos dos séculos; e tenho as chaves da

e que por fim se levantará sobre a terra.

morte e do hades.

26 E depois de consumida esta minha pele,

Veja também: Jó 33:23,24; Salmos 19:14; Isaías 54:5; Isaías
59:20,21; Ezequiel 37:7-10; Efésios 1:7; 2 Timóteo 4:8.

então fora da minha carne verei a Deus;
27 vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos
o contemplarão, e não mais como
adversário. O meu coração desfalece
dentro de mim!

jó 17 & 19
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SALMOS
B11 A obediência do Messias.

mas a sua folha fica verde; e no ano de

E12 O Messias cumpre a lei de Deus.

sequidão não se afadiga, nem deixa de dar

G05 O Messias deverá ver muitos frutos.

fruto.

SALMOS 1:1

Bem-aventurado o homem

JOÃO 4:34

Disse-lhes Jesus: A minha

que não anda segundo o conselho dos

comida é fazer a vontade daquele que me

ímpios, nem se detém no caminho dos

enviou, e completar a sua obra.

pecadores, nem se assenta na roda dos
ROMANOS 3:12 Todos se extraviaram;

escarnecedores;
2 antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na

juntamente se fizeram inúteis. Não há

sua lei medita de dia e noite.

quem faça o bem, não há nem um só.

3 Pois será como a árvore plantada junto às
HEBREUS 7:26

correntes de águas, a qual dá o seu fruto

Porque nos convinha

na estação própria, e cuja folha não cai; e

tal sumo sacerdote, santo, inocente,

tudo quanto fizer prosperará.

imaculado, separado dos pecadores, e feito

4 Não são assim os ímpios, mas são

mais sublime que os céus;

semelhantes à moinha que o vento
APOCALIPSE 22:2

espalha.
5 Pelo que os ímpios não subsistirão no

No meio da

sua praça, e de ambos os lados do rio,

juízo, nem os pecadores na congregação

estava a árvore da vida, que produz doze

dos justos;

frutos, dando seu fruto de mês em mês;

6 porque o Senhor conhece o caminho dos

e as folhas da árvore são para a cura das

justos, mas o caminho dos ímpios conduz

nações.

à ruína.
SALMOS 40:8

Veja também: Gênesis 2:9; Deuteronômio 11:18-20; Josué
1:8; Salmos 37:30,31; Salmos 104:34; Salmos 112:1; Salmos
119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremias 31:33; Malaquias 3:17,18;
Romanos 7:22; Hebreus 8:10; 1 João 5:3.

Deleito-me em fazer a tua

vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está
dentro do meu coração.
F12 O Messias deverá experimentar
ISAÍAS 53:11

resistência.

Ele verá o fruto do trabalho

da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu
SALMOS 2:1

conhecimento o meu servo justo justificará

Por que se amotinam as

nações, e os povos tramam em vão?

a muitos, e as iniqüidades deles levará
sobre si.

LUCAS 18:32
JEREMIAS 17:7

pois será entregue aos

gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido;

Bendito o varão que confia

no Senhor, e cuja esperança é o Senhor.
ATOS 4:24

8 Porque é como a árvore plantada junto às

Ao ouvirem isto,

águas, que estende as suas raízes para o

levantaram unanimemente a voz a Deus

ribeiro, e não receia quando vem o calor,

e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a

salmos 1
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SALMOS
LUCAS 19:14

terra, o mar, e tudo o que neles há;
25 que pelo Espírito Santo, por boca de

Mas os seus concidadãos

odiavam-no, e enviaram após ele uma

nosso pai Davi, teu servo, disseste: Por

embaixada, dizendo: Não queremos que

que se enfureceram os gentios, e os povos

este homem reine sobre nós.

imaginaram coisas vãs?
LUCAS 23:11

26 Levantaram-se os reis da terra, e as

Herodes, porém, com

autoridades ajuntaram- se à uma, contra o

os seus soldados, desprezou-o e,

Senhor e contra o seu Ungido.

escarnecendo dele, vestiu-o com uma

27 Porque verdadeiramente se ajuntaram,

roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a
Pilatos.

nesta cidade, contra o teu santo Servo

12 Nesse mesmo dia Pilatos e Herodes

Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes,
mas também Pôncio Pilatos com os

tornaram-se amigos; pois antes andavam

gentios e os povos de Israel;

em inimizade um com o outro.

28 para fazerem tudo o que a tua mão e o teu
APOCALIPSE 17:14

conselho predeterminaram que se fizesse.

Estes combaterão

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
APOCALIPSE 17:14

porque é o Senhor dos senhores e o Rei

Estes combaterão

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,

dos reis; vencerão também os que estão

porque é o Senhor dos senhores e o Rei

com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.

dos reis; vencerão também os que estão

Veja também:#1; Mateus 2:16; Mateus 25:59; Mateus 27:1; João
1:41; João 15:23; Atos 4:5-8; Atos 10:38; Atos 12:1-6; Hebreus 1:9; 1
Pedro 2:7,8.

com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.
Veja também:#1; Salmos 83:2-5; Mateus 21:38; João 11:50; Atos
5:33; Atos 16:22.

H02 O julgamento no futuro por parte do
Messias.
F12 O Messias deverá experimentar

H03 O futuro Reino do Messias.

resistência.
SALMOS 2:4
SALMOS 2:2

Os reis da terra se

Aquele que está sentado

nos céus se rirá; o Senhor zombará deles.

levantam, e os príncipes juntos conspiram

5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor

contra o Senhor e contra o seu ungido,

os confundirá, dizendo:
6 Eu tenho estabelecido o meu Rei sobre Sião,

dizendo:

meu santo monte.

3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos
de nós as suas cordas.

MATEUS 23:33
LUCAS 13:31

Naquela mesma hora

como escapareis da condenação do

chegaram alguns fariseus que lhe

inferno?
34 Portanto, eis que eu vos envio profetas,

disseram: Sai, e retira-te daqui, porque
Herodes quer matar-te.

salmos 2
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crucificareis; e a outros os perseguireis de

B01 O Messias é o Filho de Deus.

cidade em cidade;

B04 Os atributos divinos do Messias.

35 para que sobre vós caia todo o sangue
SALMOS 2:7

justo, que foi derramado sobre a terra,

Falarei do decreto do Senhor;

ele me disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei.

desde o sangue de Abel, o justo, até o
sangue de Zacarias, filho de Baraquias,

MATEUS 3:17

que mataste entre o santuário e o altar.
36 Em verdade vos digo que todas essas

me comprazo.

coisas hão de vir sobre esta geração.
MATEUS 28:18

e eis que uma voz dos céus

dizia: Este é o meu Filho amado, em quem

MATEUS 25:31

E, aproximando-se Jesus,

Quando, pois vier o Filho

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

do homem na sua glória, e todos os anjos

autoridade no céu e na terra.

com ele, então se assentará no trono da
sua glória;

EFÉSIOS 1:22

e sujeitou todas as coisas
ATOS 13:32

debaixo dos seus pés, e para ser cabeça

E nós vos anunciamos as

boas novas da promessa, feita aos pais,

sobre todas as coisas o deu à igreja,

33 a qual Deus nos tem cumprido, a nós,
APOCALIPSE 1:16

filhos deles, levantando a Jesus, como

Tinha ele na sua

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma

também está escrito no salmo segundo: Tu

aguda espada de dois gumes; e o seu rosto

és meu Filho, hoje te gerei.

era como o sol, quando resplandece na sua
ROMANOS 1:1

força.

Paulo, servo de Jesus Cristo,

chamado para ser apóstolo, separado para
APOCALIPSE 14:1

o evangelho de Deus,

Olhei, e eis o

2 que ele antes havia prometido pelos seus

Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele

profetas nas santas Escrituras,

cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte

3 acerca de seu Filho, que nasceu da

escrito o seu nome e o nome de seu Pai.

descendência de Davi segundo a carne,
APOCALIPSE 19:15

4 e que com poder foi declarado Filho de

Sai da sua boca

uma espada afiada, para com ela ferir as

Deus segundo o espírito de santidade,

nações; e ele mesmo as regerá com cetro de

pela ressurreição dentre os mortos - Jesus

ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho

Cristo nosso Senhor,

do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
HEBREUS 5:5

Veja também:#1; Salmos 11:4; Salmos 37:13; Salmos 50:16-22;
Salmos 59:8; Salmos 115:3; Provérbios 1:26; Isaías 40:22; Zacarias
1:15; Lucas 19:27,43,44; Atos 2:34-36; Atos 5:30,31; Hebreus 12:2225; Apocalipse 14:1; Apocalipse 19:15.

assim também Cristo não

se glorificou a si mesmo, para se fazer
sumo sacerdote, mas o glorificou aquele
que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te
gerei;
6 como também em outro lugar diz: Tu és

salmos 2
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Veja também:#1; #2; #4; Salmos 22:17; Atos 20:21; Atos 26:1820; Romanos 16:26; 1 Tessalonicenses 1:9; Apocalipse 7:9-12;
Apocalipse 15:4.

sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedeque.
Veja também: Mateus 16:16; Mateus 17:5; João 1:14,18; Romanos
1:1-4; Hebreus 1:5,6.

H02 O julgamento no futuro por parte do
Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.
E10 O Messias também deverá ser o Messias
SALMOS 2:9

para os Gentios.

Tu os quebrarás com uma

vara de ferro; tu os despedaçarás como a um

H03 O futuro Reino do Messias.

vaso de oleiro.
SALMOS 2:8

Pede-me, e eu te darei as

nações por herança, e as extremidades da

APOCALIPSE 2:26

terra por possessão.

Ao que vencer, e

ao que guardar as minhas obras até o fim,
eu lhe darei autoridade sobre as nações,

JOÃO 17:1

27 e com vara de ferro as regerá, quebrando-

Depois de assim falar,

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

as do modo como são quebrados os vasos

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

do oleiro, assim como eu recebi autoridade

para que também o Filho te glorifique;

de meu Pai;

2 assim como lhe deste autoridade sobre
APOCALIPSE 12:5

toda a carne, para que dê a vida eterna a
todos aqueles que lhe tens dado.

E deu à luz um

filho, um varão que há de reger todas as

3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a

nações com vara de ferro; e o seu filho foi

ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus

arrebatado para Deus e para o seu trono.

Cristo, aquele que tu enviaste.

Veja também:#1; Salmos 21:8,9; Salmos 89:22; Isaías 30:14;
Isaías 60:12; Daniel 2:44.

4 Eu te glorifiquei na terra, completando a
obra que me deste para fazer.
5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de
ti mesmo, com aquela glória que eu tinha

H02 O julgamento no futuro por parte do

contigo antes que o mundo existisse.

Messias.
FILIPENSES 2:9 Pelo que também Deus o

H03 O futuro Reino do Messias.

exaltou soberanamente, e lhe deu o nome
SALMOS 2:10

que é sobre todo nome;

Agora, pois, ó reis, sede

prudentes; deixai-vos instruir, juízes da

10 para que ao nome de Jesus se dobre todo

terra.

joelho dos que estão nos céus, e na terra, e

11 Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos

debaixo da terra,

com tremor.

11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é

12 Beijai o Filho, para que não se ire, e pereçais

Senhor, para glória de Deus Pai.

no caminho; porque em breve se inflamará a

salmos 2
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sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que

sobre a sua cabeça havia muitos diademas;

nele confiam.

e tinha um nome escrito, que ninguém
sabia sabia senão ele mesmo.

ISAÍAS 60:1

Levanta-te, resplandece,

13 Estava vestido de um manto salpicado de

porque é chegada a tua luz, e é nascida

sangue; e o nome pelo qual se chama é o

sobre ti a glória do Senhor.

Verbo de Deus.

2 Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a

14 Seguiam-no os exércitos que estão no céu,

escuridão os povos; mas sobre ti o Senhor

em cavalos brancos, e vestidos de linho

virá surgindo, e a sua glória se verá sobre

fino, branco e puro.
15 Da sua boca saía uma espada afiada, para

ti.
3 E nações caminharão para a tua luz, e reis

ferir com ela as nações; ele as regerá com

para o resplendor da tua aurora.

vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa

4 Levanta em redor os teus olhos, e vê; todos

o lagar do vinho do furor da ira do Deus

estes se ajuntam, e vêm ter contigo; teus

Todo-Poderoso.
16 No manto, sobre a sua coxa tem escrito o

filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão
a teu lado.

nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores.

5 Então o verás, e estarás radiante, e o teu

Veja também:#1; #2; Salmos 40:4; Salmos 84:12; Salmos 146:3-5;
Provérbios 16:20; Jeremias 17:7; Romanos 10:11; Hebreus 1:5;
Hebreus 12:22-25,28,29; 1 Pedro 2:6; 1 Pedro 1:21.

coração estremecerá e se alegrará; porque
a abundância do mar se tornará a ti, e as
riquezas das nações a ti virão.
JOÃO 5:23

E25 O Messias deverá ser acreditado e

para que todos honrem o

louvado.

Filho, assim como honram o Pai. Quem
não honra o Filho, não honra o Pai que o

SALMOS 8:1

enviou.

Ó Senhor, Senhor nosso,

quão admirável é o teu nome em toda a
terra, tu que puseste a tua glória dos céus!

2 TESSALONICENSES 1:8 e tomar vingança

2 Da boca das crianças e dos que mamam

dos que não conhecem a Deus e dos que
não conhecem a Deus e dos que não

tu suscitaste força, por causa dos teus

obedecem ao evangelho de nosso Senhor

adversários para fazeres calar o inimigo e

Jesus;

vingador.

9 os quais sofrerão, como castigo, a perdição
MATEUS 11:25

eterna, banidos da face do senhor e da

Naquele tempo falou Jesus,

dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor

glória do seu poder,

do céu e da terra, porque ocultaste estas
APOCALIPSE 19:11

coisas aos sábios e entendidos, e as

E vi o céu aberto,

revelaste aos pequeninos.

e eis um cavalo branco; e o que estava
montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;
e julga a peleja com justiça.
12 Os seus olhos eram como chama de fogo;

salmos 2
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MATEUS 21:15

11 Tu me farás conhecer a vereda da vida; na

Vendo, porém, os principais

sacerdotes e os escribas as maravilhas que

tua presença há plenitude de alegria; à tua

ele fizera, e os meninos que clamavam

mão direita há delícias perpetuamente.

no templo: Hosana ao Filho de Davi,
SALMOS 49:15

indignaram-se,
16 e perguntaram-lhe: Ouves o que estes

Mas Deus remirá a minha

alma do poder do Seol, pois me receberá.

estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus:
SALMOS 71:20

Sim; nunca lestes: Da boca de pequeninos

Tu, que me fizeste ver

e de criancinhas de peito tiraste perfeito

muitas e penosas tribulações, de novo me

louvor?

restituirás a vida, e de novo me tirarás dos
abismos da terra.

Veja também: Lucas 10:21; 1 Coríntios 1:27.

ISAÍAS 25:8
B07 A omnipotência do Messias.

Aniquilará a morte para

sempre, e assim enxugará o Senhor Deus
as lágrimas de todos os rostos, e tirará de

SALMOS 8:6

Deste-lhe domínio sobre as

toda a terra o opróbrio do seu povo; porque

obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo

o Senhor o disse.

de seus pés:
ATOS 2:25
EFÉSIOS 1:22

e sujeitou todas as coisas

Porque dele fala Davi:

Sempre via diante de mim o Senhor,

debaixo dos seus pés, e para ser cabeça

porque está à minha direita, para que eu

sobre todas as coisas o deu à igreja,

não seja abalado;
26 por isso se alegrou o meu coração, e a

Veja também: Mateus 28:18; Hebreus 1:2; Hebreus 2:8.

minha língua exultou; e além disso a
minha carne há de repousar em esperança;
27 pois não deixarás a minha alma no hades,

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

nem permitirás que o teu Santo veja a

F01 A morte do Messias é prevista.

corrupção;
28 fizeste-me conhecer os caminhos da vida;

G01 A ressurreição do Messias é prevista.

encher-me-ás de alegria na tua presença.
SALMOS 16:8

Tenho posto o Senhor

29 Irmãos, seja-me permitido dizer-vos

continuamente diante de mim; porquanto

livremente acerca do patriarca Davi, que

ele está à minha mão direita, não serei

ele morreu e foi sepultado, e entre nós está

abalado.

até hoje a sua sepultura.

9 Porquanto está alegre o meu coração e se

30 Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que

regozija a minha alma; também a minha

Deus lhe havia prometido com juramento

carne habitará em segurança.

que faria sentar sobre o seu trono um dos

10 Pois não deixarás a minha alma no Seol,

seus descendentes -

nem permitirás que o teu Santo veja

31 prevendo isto, Davi falou da ressurreição

corrupção.

salmos 8 & 16

de Cristo, que a sua alma não foi deixada
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LUCAS 9:26

no hades, nem a sua carne viu a corrupção.

Porque, quem se

envergonhar de mim e das minhas
ATOS 13:33

a qual Deus nos tem

palavras, dele se envergonhará o Filho do

cumprido, a nós, filhos deles, levantando a

homem, quando vier na sua glória, e na do

Jesus, como também está escrito no salmo

Pai e dos santos anjos.

segundo: Tu és meu Filho, hoje te gerei.
34 E no tocante a que o ressuscitou dentre

LUCAS 9:32

Ora, Pedro e os que

os mortos para nunca mais tornar à

estavam com ele se haviam deixado vencer

corrupção, falou Deus assim: Dar-vos-ei as

pelo sono; despertando, porém, viram a

santas e fiéis bênçãos de Davi;

sua glória e os dois varões que estavam

35 pelo que ainda em outro salmo diz:

com ele.
33 E, quando estes se apartavam dele, disse

Não permitirás que o teu Santo veja a
corrupção.

Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos

36 Porque Davi, na verdade, havendo servido

nós aqui: façamos, pois, três cabanas, uma

a sua própria geração pela vontade de

para ti, uma para Moisés, e uma para Elias,

Deus, dormiu e foi depositado junto a seus

não sabendo o que dizia.

pais e experimentou corrupção.
37 Mas aquele a quem Deus ressuscitou

JOÃO 1:14

nenhuma corrupção experimentou.

E o Verbo se fez carne, e

habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade; e vimos a sua glória, como a

APOCALIPSE 1:18

e o que vivo;

glória do unigênito do Pai.

fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos
JOÃO 11:40

séculos dos séculos; e tenho as chaves da
morte e do hades.

Respondeu-lhe Jesus: Não

te disse que, se creres, verás a glória de
Deus?

Veja também: Salmos 30:3; Salmos 86:13; Isaías 26:19; Oseias
6:2; Oseias 13:14; Mateus 27:52,53; João 8:51-55; Atos 3:14,15; 1
Coríntios 15:20,26,42,54,55.

JOÃO 17:22

E eu lhes dei a glória que a

mim me deste, para que sejam um, como
nós somos um;
23 eu neles, e tu em mim, para que eles

B18 A santidade, a beleza e a glória do
Messias.

sejam perfeitos em unidade, a fim de que
o mundo conheça que tu me enviaste,

SALMOS 17:15

Quanto a mim, em retidão

e que os amaste a eles, assim como me

contemplarei a tua face; eu me satisfarei

amaste a mim.

com a tua semelhança quando acordar.

24 Pai, desejo que onde eu estou, estejam
comigo também aqueles que me tens

MATEUS 25:31

Quando, pois vier o Filho

dado, para verem a minha glória, a qual

do homem na sua glória, e todos os anjos

me deste; pois que me amaste antes da

com ele, então se assentará no trono da

fundação do mundo.

sua glória;

salmos 16 & 17
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ATOS 7:55

morte me surpreenderam.

Mas ele, cheio do Espírito

6 Na minha angústia invoquei o Senhor,

Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória

sim, clamei ao meu Deus; do seu templo

de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus,

ouviu ele a minha voz; o clamor que eu lhe
ROMANOS 8:18 Pois tenho para mim que

fiz chegou aos seus ouvidos.

as aflições deste tempo presente não se
SALMOS 88:6

podem comparar com a glória que em nós
há de ser revelada.

Puseste-me na cova

mais profunda, em lugares escuros, nas
profundezas.

1 CORÍNTIOS 13:12

Porque agora

7 Sobre mim pesa a tua cólera; tu me

vemos como por espelho, em enigma,

esmagaste com todas as tuas ondas.

mas então veremos face a face; agora
SALMOS 116:3

conheço em parte, mas então conhecerei

Os laços da morte me

plenamente, como também sou

cercaram; as angústias do Seol se

plenamente conhecido.

apoderaram de mim; sofri tribulação e
tristeza.

2 CORÍNTIOS 3:18

Mas todos nós,
MARCOS 14:33

com rosto descoberto, refletindo como

E levou consigo a Pedro, a

um espelho a glória do Senhor, somos

Tiago e a João, e começou a ter pavor e a

transformados de glória em glória na

angustiar-se;
34 e disse-lhes: A minha alma está triste até a

mesma imagem, como pelo Espírito do
Senhor.

morte; ficai aqui e vigiai.
35 E adiantando-se um pouco, prostrou-se em

1 JOÃO 3:2

Amados, agora somos filhos

terra; e orava para que, se fosse possível,

de Deus, e ainda não é manifesto o que

passasse dele aquela hora.
36 E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível; afasta

havemos de ser. Mas sabemos que, quando
ele se manifestar, seremos semelhantes a

de mim este cálice; todavia não seja o que

ele; porque assim como é, o veremos.

eu quero, mas o que tu queres.

Veja também: Salmos 104:31; Salmos 138:5; Isaías 6:1-5; Isaías
24:14; Isaías 35:2; Isaías 40:5; Isaías 60:1; Isaías 61:6; Ezequiel
3:23; Ezequiel 10:4; Habacuque 2:14; Mateus 8:38; Mateus 19:28;
Marcos 8:38; Marcos 13:26; Lucas 19:38; João 12:41.

LUCAS 22:44

E, posto em agonia, orava

mais intensamente; e o seu suor tornou-se
como grandes gotas de sangue, que caíam
sobre o chão.
HEBREUS 5:7

F11 O sofrimento do Messias.

O qual nos dias da sua

carne, tendo oferecido, com grande clamor
SALMOS 18:4

Cordas de morte me

e lágrimas, orações e súplicas ao que podia

cercaram, e torrentes de perdição me

livrar da morte, e tendo sido ouvido por

amedrontaram.

causa da sua reverência,

5 Cordas de Seol me cingiram, laços de

salmos 17 & 18
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B11 A obediência do Messias.

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.
E13 Deus confirma o ministério do Messias.

SALMOS 18:21

Pois tenho guardado os

caminhos do Senhor, e não me apartei

SALMOS 20:4

impiamente do meu Deus.

Conceda-te conforme o

desejo do teu coração, e cumpra todo o teu

22 Porque todas as suas ordenanças estão

desígnio.

diante de mim, e nunca afastei de mim os

5 Nós nos alegraremos pela tua salvação,

seus estatutos.

e em nome do nosso Deus arvoraremos

23 Também fui irrepreensível diante dele, e

pendões; satisfaça o Senhor todas as tuas

me guardei da iniqüidade.

petições.

24 Pelo que o Senhor me recompensou

6 Agora sei que o Senhor salva o seu ungido;

conforme a minha justiça, conforme a

ele lhe responderá lá do seu santo céu,

pureza de minhas mãos perante os seus

com a força salvadora da sua destra.

olhos.
SALMOS 132:17 Ali farei brotar a força de
LUCAS 23:4

Então disse Pilatos aos

Davi; preparei uma lâmpada para o meu

principais sacerdotes, e às multidões: Não

ungido.
18 Vestirei de confusão os seus inimigos; mas

acho culpa alguma neste homem.

sobre ele resplandecerá a sua coroa.
LUCAS 23:14

e disse-lhes: ApresentastesJOÃO 11:42

me este homem como pervertedor do

Eu sabia que sempre me

povo; e eis que, interrogando-o diante de

ouves; mas por causa da multidão que está

vós, não achei nele nenhuma culpa, das de

em redor é que assim falei, para que eles

que o acusais;

creiam que tu me enviaste.

LUCAS 23:22

JOÃO 17:1

Falou-lhes, então, pela

Depois de assim falar,

terceira vez: Pois, que mal fez ele? Não

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

achei nele nenhuma culpa digna de morte.

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei.

para que também o Filho te glorifique;
2 assim como lhe deste autoridade sobre

HEBREUS 7:26

Porque nos convinha

toda a carne, para que dê a vida eterna a

tal sumo sacerdote, santo, inocente,

todos aqueles que lhe tens dado.
3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a

imaculado, separado dos pecadores, e feito
mais sublime que os céus;

ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, aquele que tu enviaste.

Veja também: Êxodo 23:21; Salmos 1:2; Salmos 37:31; Salmos
40:8; Salmos 119:1,44,51,97,102; Jeremias 31:33; Ezequiel 36:27;
João 18:38; João 19:4,6.

4 Eu te glorifiquei na terra, completando a
obra que me deste para fazer.
5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de
ti mesmo, com aquela glória que eu tinha
contigo antes que o mundo existisse.
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ATOS 2:36

Saiba pois com certeza toda

a ressurreição e a vida; quem crê em mim,

a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a

ainda que morra, viverá;

quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor
APOCALIPSE 1:18

e Cristo.

e o que vivo;

fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos
ATOS 5:31

sim, Deus, com a sua

séculos dos séculos; e tenho as chaves da

destra, o elevou a Príncipe e Salvador, para

morte e do hades.

dar a Israel o arrependimento e remissão

Veja também: Salmos 16:10,11; Salmos 91:16.

de pecados.
HEBREUS 5:7

O qual nos dias da sua

carne, tendo oferecido, com grande clamor
e lágrimas, orações e súplicas ao que podia

B14 O Messias dá a conhecer a glória de Deus.

livrar da morte, e tendo sido ouvido por

B18 A santidade, a beleza e a glória do Messias.

causa da sua reverência,
SALMOS 21:5

Veja também: Salmos 13:5; Salmos 18:35,50; Salmos 28:8; Isaías
57:15; Mateus 6:9; João 9:31; Atos 2:33.

Grande é a sua glória pelo

teu socorro; de honra e de majestade o
revestes.
JOÃO 13:31

Tendo ele, pois, saído,

disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do

A04 O Messias existe desde a eternidade.

homem, e Deus é glorificado nele;
SALMOS 21:4

Vida te pediu, e lha

32 se Deus é glorificado nele, também Deus

deste, longura de dias para sempre e

o glorificará em si mesmo, e logo o há de

eternamente.

glorificar.

ISAÍAS 53:10

JOÃO 17:1

Todavia, foi da vontade do

Depois de assim falar,

Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar;

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

quando ele se puser como oferta pelo

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

pecado, verá a sua posteridade, prolongará

para que também o Filho te glorifique;
2 assim como lhe deste autoridade sobre

os seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos.

toda a carne, para que dê a vida eterna a
todos aqueles que lhe tens dado.

MATEUS 28:5

3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a

Mas o anjo disse às

mulheres: Não temais vós; pois eu sei que

ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus

buscais a Jesus, que foi crucificado.

Cristo, aquele que tu enviaste.

6 Não está aqui, porque ressurgiu, como ele

4 Eu te glorifiquei na terra, completando a

disse. Vinde, vede o lugar onde jazia;

obra que me deste para fazer.
5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de

JOÃO 11:25

Declarou-lhe Jesus: Eu sou
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contigo antes que o mundo existisse.

um, das vossas maldades.

FILIPENSES 2:9 Pelo que também Deus o

GÁLATAS 3:9

exaltou soberanamente, e lhe deu o nome

De modo que os que são da

fé são abençoados com o crente Abraão.

que é sobre todo nome;
GÁLATAS 3:14

10 para que ao nome de Jesus se dobre todo

para que aos gentios viesse

joelho dos que estão nos céus, e na terra, e

a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a

debaixo da terra,

fim de que nós recebêssemos pela fé a

11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é

promessa do Espírito.

Senhor, para glória de Deus Pai.
EFÉSIOS 1:3
HEBREUS 8:1

Bendito seja o Deus e Pai

de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos

Ora, do que estamos

dizendo, o ponto principal é este: Temos

abençoou com todas as bênçãos espirituais

um sumo sacerdote tal, que se assentou

nas regiões celestes em Cristo;

nos céus à direita do trono da Majestade,
HEBREUS 2:13
APOCALIPSE 5:13

E outra vez: Porei nele a

minha confiança. E ainda: Eis-me aqui, e

Ouvi também a

os filhos que Deus me deu.

toda criatura que está no céu, e na terra,
e debaixo da terra, e no mar, e a todas as

Veja também:#1; Gênesis 12:2; Salmos 16:8,11; Salmos 18:2;
Salmos 63:2-5; Salmos 91:2,9.

coisas que neles há, dizerem: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o
domínio pelos séculos dos séculos:

F01 A morte do Messias é prevista.

Veja também:#2; Mateus 28:18; João 17:22; Efésios 1:20-22; 1
Pedro 3:22.

F08 Os pormenores da morte do Messias.
SALMOS 22:1

Deus meu, Deus meu,

por que me desamparaste? por que estás
afastado de me auxiliar, e das palavras do
meu bramido?

E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

2 Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não
SALMOS 21:6

Sim, tu o fazes para sempre

me ouves; também de noite, mas não acho

abençoado; tu o enches de gozo na tua

sossego.

presença.
7 Pois o rei confia no Senhor; e pela bondade

MATEUS 27:45

do Altíssimo permanecerá inabalável.

E, desde a hora sexta, houve

trevas sobre toda a terra, até a hora nona.
46 Cerca da hora nona, bradou Jesus em

ATOS 3:26

Deus suscitou a seu Servo,

alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactani;

e a vós primeiramente vo-lo enviou para

isto é, Deus meu, Deus meu, por que me

que vos abençoasse, desviando-vos, a cada

desamparaste?
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LUCAS 22:41

E apartou-se deles cerca de

caso algum.

um tiro de pedra; e pondo-se de joelhos,
MATEUS 12:24

orava,
42 dizendo: Pai, se queres afasta de mim

Mas os fariseus, ouvindo

isto, disseram: Este não expulsa os

este cálice; todavia não se faça a minha

demônios senão por Belzebu, príncipe dos

vontade, mas a tua.

demônios.

43 Então lhe apareceu um anjo do céu, que o
MATEUS 27:28

confortava.
44 E, posto em agonia, orava mais

E, despindo-o, vestiram-lhe

um manto escarlate;

intensamente; e o seu suor tornou-se
MARCOS 9:12

como grandes gotas de sangue, que caíam

Respondeu-lhes Jesus:

Na verdade Elias havia de vir primeiro, a

sobre o chão.
45 Depois, levantando-se da oração, veio para

restaurar todas as coisas; e como é que

os seus discípulos, e achou-os dormindo

está escrito acerca do Filho do homem que

de tristeza;

ele deva padecer muito a ser aviltado?

46 e disse-lhes: Por que estais dormindo?
LUCAS 23:38

Lenvantai-vos, e orai, para que não entreis

Por cima dele estava esta

inscrição [em letras gregas, romanas e

em tentação.

hebraicas:] ESTE É O REI DOS JUDEUS.
HEBREUS 5:7

39 Então um dos malfeitores que estavam

O qual nos dias da sua

carne, tendo oferecido, com grande clamor

pendurados, blasfemava dele, dizendo: Não

e lágrimas, orações e súplicas ao que podia

és tu o Cristo? salva-te a ti mesmo e a nós.

livrar da morte, e tendo sido ouvido por
JOÃO 7:20

causa da sua reverência,

Respondeu a multidão:

Tens demônio; quem procura matar-te?

Veja também: Salmos 22:11; Salmos 32:3,4; Salmos 38:8; Mateus
26:39; Marcos 15:34; Lucas 24:44.

JOÃO 7:47

Replicaram-lhes, pois, os

fariseus: Também vós fostes enganados?
48 Creu nele porventura alguma das
autoridades, ou alguém dentre os fariseus?

F08 Os pormenores da morte do Messias.

49 Mas esta multidão, que não sabe a lei, é
SALMOS 22:6

Mas eu sou verme, e

maldita.

não homem; opróbrio dos homens e

Veja também: Salmos 31:11; Salmos 44:13; Salmos 69:7-12,19-20;
Salmos 88:8; Salmos 89:41; Salmos 109:25; Isaías 37:22; Isaías
49:7; Lamentações 3:30; Hebreus 13:12.

desprezado do povo.
ISAÍAS 53:3

Era desprezado, e

rejeitado dos homens; homem de dores, e
experimentado nos sofrimentos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos dele
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F08 Os pormenores da morte do Messias.

F08 Os pormenores da morte do Messias.

SALMOS 22:7

SALMOS 22:8

Todos os que me vêem

Confiou no Senhor; que ele

zombam de mim, arreganham os beiços e

o livre; que ele o salve, pois que nele tem

meneiam a cabeça, dizendo:

prazer.

MATEUS 27:29

MATEUS 27:41

e tecendo uma coroa de

espinhos, puseram-lha na cabeça, e na

De igual modo também os

principais sacerdotes, com os escribas e

mão direita uma cana, e ajoelhando-se

anciãos, escarnecendo, diziam:
42 A outros salvou; a si mesmo não pode

diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve,
rei dos judeus!

salvar. Rei de Israel é ele; desça agora da
cruz, e creremos nele;

MATEUS 27:39

43 confiou em Deus, livre-o ele agora, se

E os que iam passando

blasfemavam dele, meneando a cabeça

lhe quer bem; porque disse: Sou Filho de

40 e dizendo: Tu, que destróis o santuário

Deus.

e em três dias o reedificas, salva-te a ti
2 CORÍNTIOS 13:4

mesmo; se és Filho de Deus, desce da
cruz.

Porque, ainda que

foi crucificado por fraqueza, vive contudo
pelo poder de Deus. Pois nós também

LUCAS 16:14

Os fariseus, que eram

somos fracos nele, mas viveremos com ele

gananciosos, ouviam todas essas coisas e

pelo poder de Deus para convosco.

zombavam dele.
LUCAS 23:11

Veja também: Salmos 42:10; Marcos 15:30-32; Lucas 23:35.

Herodes, porém, com

os seus soldados, desprezou-o e,
escarnecendo dele, vestiu-o com uma

F08 Os pormenores da morte do Messias.

roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a
SALMOS 22:9

Pilatos.

Mas tu és o que me tiraste

da madre; o que me preservaste, estando
LUCAS 23:35

eu ainda aos seios de minha mãe.

E o povo estava ali a olhar.

10 Nos teus braços fui lançado desde a madre;

E as próprias autoridades zombavam dele,
dizendo: Aos outros salvou; salve-se a si

tu és o meu Deus desde o ventre de minha

mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus.

mãe.

36 Os soldados também o escarneciam,
LUCAS 2:40

chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre,

E o menino ia crescendo

e fortalecendo-se, ficando cheio de

Veja também: Salmos 109:25; Isaías 37:22,23; Isaías 57:4; Marcos
15:20,29; Lucas 23:21-23.

sabedoria; e a graça de Deus estava sobre
ele.
APOCALIPSE 12:4

salmos 22

95

a sua cauda levava

salmos 22

SALMOS
JOÃO 16:32

após si a terça parte das estrelas do céu, e

Eis que vem a hora, e já é

lançou-as sobre a terra; e o dragão parou

chegada, em que vós sereis dispersos cada

diante da mulher que estava para dar à luz,

um para o seu lado, e me deixareis só; mas

para que, dando ela à luz, lhe devorasse o

não estou só, porque o Pai está comigo.

filho.

Veja também: Salmos 10:1; Salmos 38:21; Salmos 59:1-2; Salmos
71:12; Mateus 26:31-56.

5 E deu à luz um filho, um varão que há de
reger todas as nações com vara de ferro; e
o seu filho foi arrebatado para Deus e para
o seu trono.

F08 Os pormenores da morte do Messias.

Veja também: Salmos 71:6,17; Isaías 7:14,15; Isaías 49:1,2; Lucas
1:30-33; Lucas 2:52.

SALMOS 22:12

Muitos touros me cercam;

fortes touros de Basã me rodeiam.
13 Abrem contra mim sua boca, como um
leão que despedaça e que ruge.

F08 Os pormenores da morte do Messias.
SALMOS 22:11

Não te alongues de mim,

MATEUS 26:3

Então os principais

pois a angústia está perto, e não há quem

sacerdotes e os anciãos do povo se

acuda.

reuniram no pátio da casa do sumo
sacerdote, o qual se chamava Caifás;

MATEUS 26:31

4 e deliberaram como prender Jesus a

Então Jesus lhes disse:

Todos vós esta noite vos escandalizareis de

traição, e o matar.

mim; pois está escrito: Ferirei o pastor, e
MATEUS 26:59

as ovelhas do rebanho se dispersarão.

Ora, os principais

sacerdotes e todo o sinédrio buscavam
MATEUS 26:56

Mas tudo isso aconteceu

falso testemunho contra Jesus, para

para que se cumprissem as Escrituras

poderem entregá-lo à morte;
60 e não achavam, apesar de se apresentarem

dos profetas. Então todos os discípulos,
deixando-o fugiram.

muitas testemunhas falsas. Mas por fim
compareceram duas,

MATEUS 26:72

61 e disseram: Este disse: Posso destruir o

E ele negou outra vez, e

com juramento: Não conheço tal homem.

santuário de Deus, e reedificá-lo em três

73 E daí a pouco, aproximando-se os que ali

dias.
62 Levantou-se então o sumo sacerdote e

estavam, disseram a Pedro: Certamente
tu também és um deles pois a tua fala te

perguntou-lhe: Nada respondes? Que é

denuncia.

que estes depõem contra ti?

74 Então começou ele a praguejar e a jurar,

63 Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo

dizendo: Não conheço esse homem. E

sacerdote disse- lhe: Conjuro-te pelo Deus

imediatamente o galo cantou.

vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho
do Deus.
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64 Repondeu-lhe Jesus: É como disseste;

desta hora? Mas para isto vim a esta hora.

contudo vos digo que vereis em breve o
JOÃO 19:32

Filho do homem assentado à direita do

Foram então os soldados

e, na verdade, quebraram as pernas ao

Poder, e vindo sobre as nuvens do céu.
65 Então o sumo sacerdote rasgou as suas

primeiro e ao outro que com ele fora
crucificado;

vestes, dizendo: Blasfemou; para que

33 mas vindo a Jesus, e vendo que já estava

precisamos ainda de testemunhas? Eis que

morto, não lhe quebraram as pernas;

agora acabais de ouvir a sua blasfêmia.

34 contudo um dos soldados lhe furou o lado
MATEUS 27:1

Ora, chegada a manhã,

com uma lança, e logo saiu sangue e água.
35 E é quem viu isso que dá testemunho,

todos os principais sacerdotes e os anciãos
do povo entraram em conselho contra

e o seu testemunho é verdadeiro; e sabe

Jesus, para o matarem;

que diz a verdade, para que também vós
creiais.

ATOS 4:27

36 Porque isto aconteceu para que se

Porque verdadeiramente

se ajuntaram, nesta cidade, contra o teu

cumprisse a escritura: Nenhum dos seus

santo Servo Jesus, ao qual ungiste, não só

ossos será quebrado.
37 Também há outra escritura que diz:

Herodes, mas também Pôncio Pilatos com
os gentios e os povos de Israel;

Olharão para aquele que traspassaram.
Veja também: Marcos 14:33,34.

F08 Os pormenores da morte do Messias.
F08 Os pormenores da morte do Messias.
SALMOS 22:14

Como água me derramei, e
SALMOS 22:15

todos os meus ossos se desconjuntaram; o

A minha força secou-se

meu coração é como cera, derreteu-se no

como um caco e a língua se me pega ao

meio das minhas entranhas.

paladar; tu me puseste no pó da morte.

MATEUS 26:38

MATEUS 27:50

Então lhes disse: A minha

De novo bradou Jesus com

grande voz, e entregou o espírito.

alma está triste até a morte; ficai aqui e
vigiai comigo.

JOÃO 19:28
LUCAS 22:44

Depois, sabendo Jesus que

todas as coisas já estavam consumadas,

E, posto em agonia, orava

mais intensamente; e o seu suor tornou-se

para que se cumprisse a Escritura, disse:

como grandes gotas de sangue, que caíam

Tenho sede.
29 Estava ali um vaso cheio de vinagre.

sobre o chão.

Puseram, pois, numa cana de hissopo
JOÃO 12:27

uma esponja ensopada de vinagre, e lha

Agora a minha alma está

chegaram à boca.

perturbada; e que direi eu? Pai, salva-me
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30 Então Jesus, depois de ter tomado o

54 armando-lhe ciladas, a fim de o

vinagre, disse: está consumado. E,

apanharem em alguma coisa que dissesse.

inclinando a cabeça, entregou o espírito.
LUCAS 23:10
1 CORÍNTIOS 15:3

Porque

Estavam ali os principais

sacerdotes, e os escribas, acusando-o com

primeiramente vos entreguei o que

grande veemência.
11 Herodes, porém, com os seus soldados,

também recebi: que Cristo morreu por
nossos pecados, segundo as Escrituras;

desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o
com uma roupa resplandecente e tornou a

Veja também: Salmos 32:3,4; Salmos 69:3,21; Isaías 53:12;
Hebreus 2:14; Hebreus 9:14.

enviá-lo a Pilatos.
LUCAS 23:23

Mas eles instavam com

grandes brados, pedindo que fosse
crucificado. E prevaleceram os seus
clamores.

F08 Os pormenores da morte do Messias.
SALMOS 22:16

Pois cães me rodeiam; um

JOÃO 19:37

Também há outra escritura

ajuntamento de malfeitores me cerca;

que diz: Olharão para aquele que

transpassaram-me as mãos e os pés.

traspassaram.

MARCOS 15:16

JOÃO 20:25

Os soldados, pois, levaram-

Diziam-lhe, pois, ou outros

no para dentro, ao pátio, que é o pretório,

discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém,

e convocaram toda a coorte;

lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos

17 vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na

cravos nas mãos, e não meter a mão no

cabeça uma coroa de espinhos que haviam

seu lado, de maneira nenhuma crerei.

tecido;
18 e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos

JOÃO 20:27

judeus!

Depois disse a Tomé: Chega

aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos;

19 Davam-lhe com uma cana na cabeça,

chega a tua mão, e mete-a no meu lado; e

cuspiam nele e, postos de joelhos, o

não mais sejas incrédulo, mas crente.

adoravam.

Veja também: Salmos 40:6; Salmos 86:14; Zacarias 12:10; Mateus
27:41-43; Marcos 15:29-32; Lucas 23:35; Apocalipse 22:15.

20 Depois de o terem assim escarnecido,
despiram-lhe a púrpura, e lhe puseram as
vestes. Então o levaram para fora, a fim de
o crucificarem.

F08 Os pormenores da morte do Messias.
LUCAS 11:53

Ao sair ele dali, começaram
SALMOS 22:17

os escribas e os fariseus a apertá-lo

Posso contar todos os meus

ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me.

fortemente, e a interrogá-lo acerca de
muitas coisas,
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MARCOS 15:29

E os que iam passando

ela, para ver de quem será (para que se

blasfemavam dele, meneando a cabeça e

cumprisse a escritura que diz: Repartiram

dizendo: Ah! tu que destróis o santuário e

entre si as minhas vestes, e lançaram

em três dias o reedificas.

sortes). E, de fato, os soldados assim

30 salva-te a ti mesmo, descendo da cruz.

fizeram.

31 De igual modo também os principais

Veja também: Mateus 27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:34.

sacerdotes, com os escribas,
escarnecendo-o, diziam entre si: A outros
salvou; a si mesmo não pode salvar;
32 desça agora da cruz o Cristo, o rei de

E25 O Messias deverá ser acreditado e

Israel, para que vejamos e creiamos,

louvado.

Também os que com ele foram
SALMOS 22:22

crucificados o injuriavam.

Então anunciarei o teu

nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no
LUCAS 23:27

meio da congregação.

Seguia-o grande multidão

de povo e de mulheres, as quais o
HEBREUS 2:11

pranteavam e lamentavam.

Pois tanto o que santifica

como os que são santificados, vêm todos
JOÃO 19:32

de um só; por esta causa ele não se

Foram então os soldados

envergonha de lhes chamar irmãos,

e, na verdade, quebraram as pernas ao

12 dizendo: Anunciarei o teu nome a meus

primeiro e ao outro que com ele fora

irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da

crucificado;

congregação.

Veja também: Salmos 102:3-5; Isaías 52:14; Mateus 27:39-41.

Veja também: Salmos 40:9,10; Mateus 28:10; João 20:17;
Romanos 8:29.

F08 Os pormenores da morte do Messias.
SALMOS 22:18

Repartem entre si as

E10 O Messias também deverá ser o Messias

minhas vestes, e sobre a minha túnica

para os Gentios.

lançam sortes.
JOÃO 19:23

H03 O futuro Reino do Messias.
SALMOS 22:23

Tendo, pois, os soldados

Vós, que temeis ao Senhor,

louvai-o; todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o;

crucificado a Jesus, tomaram as suas

temei-o todos vós, descendência de Israel.

vestes, e fizeram delas quatro partes,
para cada soldado uma parte. Tomaram

SALMOS 22:25-27

também a túnica; ora a túnica não tinha

SALMOS 22:27

diante dele adorarão todas as famílias das

24 Pelo que disseram uns aos outros: Não a

nações.

rasguemos, mas lancemos sortes sobre

salmos 22

Todos os limites da terra

se lembrarão e se converterão ao Senhor, e

costura, sendo toda tecida de alto a baixo.
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28 Porque o domínio é do Senhor, e ele reina

Cristo vos revestistes de Cristo.

sobre as nações.

28 Não há judeu nem grego; não há escravo

29 Todos os grandes da terra comerão e

nem livre; não há homem nem mulher;

adorarão, e todos os que descem ao pó se

porque todos vós sois um em Cristo Jesus.

prostrarão perante ele, os que não podem reter

29 E, se sois de Cristo, então sois

a sua vida.

descendência de Abraão, e herdeiros

30 A posteridade o servirá; falar-se-á do Senhor à

conforme a promessa.

geração vindoura.
31 Chegarão e anunciarão a justiça dele; a um

FILIPENSES 2:10 para que ao nome de Jesus

povo que há de nascer contarão o que ele fez.

se dobre todo joelho dos que estão nos
céus, e na terra, e debaixo da terra,

MATEUS 3:9

e não queirais dizer dentro
HEBREUS 1:8

de vós mesmos: Temos por pai a Abraão;

Mas do Filho diz: O teu

porque eu vos digo que mesmo destas

trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos

pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.

séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do
teu reino.

JOÃO 10:16

9 Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade;

Tenho ainda outras ovelhas

que não são deste aprisco; a essas também

por isso Deus, o teu Deus, te ungiu

me importa conduzir, e elas ouvirão a

com óleo de alegria, mais do que a teus

minha voz; e haverá um rebanho e um

companheiros;

pastor.
HEBREUS 2:10
JOÃO 11:25

Declarou-lhe Jesus: Eu sou

Porque convinha que

aquele, para quem são todas as coisas,

a ressurreição e a vida; quem crê em mim,

e por meio de quem tudo existe,

ainda que morra, viverá;

em trazendo muitos filhos à glória,

26 e todo aquele que vive, e crê em mim,

aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da

jamais morrerá. Crês isto?

salvação deles.
11 Pois tanto o que santifica como os que

ROMANOS 1:17 Porque no evangelho é

são santificados, vêm todos de um só; por

revelada, de fé em fé, a justiça de Deus,

esta causa ele não se envergonha de lhes

como está escrito: Mas o justo viverá da fé.

chamar irmãos,
12 dizendo: Anunciarei o teu nome a meus

2 CORÍNTIOS 5:21

Âquele que não

irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da

conheceu pecado, Deus o fez pecado por

congregação.
13 E outra vez: Porei nele a minha confiança.

nós; para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus.

E ainda: Eis-me aqui, e os filhos que Deus
me deu.

GÁLATAS 3:26

Pois todos sois filhos de
APOCALIPSE 11:15

Deus pela fé em Cristo Jesus.
27 Porque todos quantos fostes batizados em

salmos 22

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
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grandes vozes, que diziam: O reino do

a minha voz, e eu as conheço, e elas me

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

seguem;
28 eu lhes dou a vida eterna, e jamais

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.

perecerão; e ninguém as arrebatará da
minha mão.

Veja também:#1; #2; #4; Salmos 49:6-8; Isaías 45:23; Isaías
53:10; João 3:36; Romanos 3:21-25; Romanos 5:19-21; Romanos
14:10-12; 1 Pedro 2:9.

29 Meu Pai, que mas deu, é maior do que
todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão
de meu Pai.
30 Eu e o Pai somos um.
HEBREUS 13:20 Ora, o Deus de paz, que
pelo sangue do pacto eterno tornou a

B06 O Messias é o bom Pastor.

trazer dentre os mortos a nosso Senhor
SALMOS 23:1

O Senhor é o meu pastor;

Jesus, grande pastor das ovelhas,

nada me faltará.
2 Deitar-me faz em pastos verdejantes; guia-

1 PEDRO 2:25

me mansamente a águas tranqüilas.

Porque éreis desgarrados,

como ovelhas; mas agora tendes voltado ao

3 Refrigera a minha alma; guia-me nas

Pastor e Bispo das vossas almas.

veredas da justiça por amor do seu nome.
4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da

1 PEDRO 5:4

E, quando se manifestar

morte, não temerei mal algum, porque tu

o sumo Pastor, recebereis a imarcescível

estás comigo; a tua vara e o teu cajado me

coroa da glória.

consolam.
5 Preparas uma mesa perante mim na

APOCALIPSE 7:17

porque o Cordeiro

presença dos meus inimigos; unges

que está no meio, diante do trono, os

com óleo a minha cabeça, o meu cálice

apascentará e os conduzirá às fontes das

transborda.

águas da vida; e Deus lhes enxugará dos

6 Certamente que a bondade e a

olhos toda lágrima.

misericórdia me seguirão todos os dias da

Veja também: Salmos 80:1; Isaías 40:11; Isaías 53:11; Ezequiel
34:11,12, 23,24; Ezequiel 37:24; Miqueias 5:5; Zacarias 13:7.

minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias.
JOÃO 10:11

Eu sou o bom pastor; o bom
G02 A ascensão do Messias é prevista.

pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
JOÃO 10:14

SALMOS 24:3

Eu sou o bom pastor;

Quem subirá ao monte

conheço as minhas ovelhas, e elas me

do Senhor, ou quem estará no seu lugar

conhecem,

santo?

JOÃO 10:27

salmos 22 & 23

ATOS 1:10

As minhas ovelhas ouvem
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fitos no céu, enquanto ele subia, eis

que junto deles apareceram dois varões

que junto deles apareceram dois varões

vestidos de branco,
11 os quais lhes disseram: Varões galileus,

vestidos de branco,
11 os quais lhes disseram: Varões galileus,

por que ficais aí olhando para o céu? Esse

por que ficais aí olhando para o céu? Esse

Jesus, que dentre vós foi elevado para o

Jesus, que dentre vós foi elevado para o

céu, há de vir assim como para o céu o

céu, há de vir assim como para o céu o

vistes ir.

vistes ir.
ATOS 7:55

12 Então voltaram para Jerusalém, do monte

Mas ele, cheio do Espírito

chamado das Oliveiras, que está perto de

Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória

Jerusalém, à distância da jornada de um

de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus,

sábado.
EFÉSIOS 1:20

Veja também: Salmos 15:1; Salmos 68:18; João 20:17.

que operou em Cristo,

ressuscitando-o dentre os mortos e
fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus,
HEBREUS 9:24

B04 Os atributos divinos do Messias.

Pois Cristo não entrou

num santuário feito por mãos, figura do

G02 A ascensão do Messias é prevista.

verdadeiro, mas no próprio céu, para agora
SALMOS 24:7

Levantai, ó portas, as vossas

comparecer por nós perante a face de

cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e

Deus;

entrará o Rei da Glória.
8 Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e

1 PEDRO 3:22

poderoso, o Senhor poderoso na batalha.

que está à destra de Deus,

tendo subido ao céu; havendo-se-lhe

9 Levantai, ó portas, as vossas cabeças;

sujeitado os anjos, e as autoridades, e as

levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o

potestades.

Rei da Glória.
10 Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos

APOCALIPSE 22:14

exércitos; ele é o Rei da Glória.

Bem-aventurados

aqueles que lavam as suas vestes [no
sangue do Cordeiro] para que tenham

MARCOS 16:19

Ora, o Senhor, depois de

direito à arvore da vida, e possam entrar na

lhes ter falado, foi recebido no céu, e

cidade pelas portas.

assentou-se à direita de Deus.
LUCAS 24:51

Veja também:#1; Salmos 18:19; Salmos 118:19,20; Isaías 26:2;
Jeremias 17:25; Daniel 7:13,14; Salmos 45:2-5; Isaías 9:7; Isaías
63:1-6; Colossenses 2:15; Apocalipse 6:2; Apocalipse 19:11-21; Isaías
6:3; Isaías 54:5.

E aconteceu que, enquanto

os abençoava, apartou-se deles; e foi
elevado ao céu.
ATOS 1:10

Estando eles com os olhos

fitos no céu, enquanto ele subia, eis

salmos 24

102

salmos 24

SALMOS
F11 O sofrimento do Messias.

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

SALMOS 27:2

SALMOS 28:8

Quando os malvados

O Senhor é a força do seu

investiram contra mim, para comerem as

povo; ele é a fortaleza salvadora para o seu

minhas carnes, eles, meus adversários e

ungido.

meus inimigos, tropeçaram e caíram.
SALMOS 80:17
JOÃO 18:3

Tendo, pois, Judas tomado

Seja a tua mão sobre

o varão da tua destra, sobre o filho do

a coorte e uns guardas da parte dos

homem que fortificaste para ti.

principais sacerdotes e fariseus, chegou ali
SALMOS 89:20

com lanternas archotes e armas.
4 Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia

Achei Davi, meu servo; com

o meu santo óleo o ungi.
21 A minha mão será sempre com ele, e o

de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes:
A quem buscais?

meu braço o fortalecerá.

5 Responderam-lhe: A Jesus, o nazareno.

22 O inimigo não o surpreenderá, nem o filho

Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o

da perversidade o afligirá.

traía, também estava com eles.
6 Quando Jesus lhes disse: Sou eu,

LUCAS 22:41

recuaram, e cairam por terra.

E apartou-se deles cerca de

um tiro de pedra; e pondo-se de joelhos,
orava,
42 dizendo: Pai, se queres afasta de mim
este cálice; todavia não se faça a minha

F07 A acusação e o julgamento do Messias.

vontade, mas a tua.
43 Então lhe apareceu um anjo do céu, que o

SALMOS 27:12

Não me entregues à

confortava.

vontade dos meus adversários; pois contra
mim se levantaram falsas testemunhas e

JOÃO 8:28

os que repiram violência.

Prosseguiu, pois, Jesus:

Quando tiverdes levantado o Filho do
homem, então conhecereis que eu sou, e

MATEUS 26:59

Ora, os principais

que nada faço de mim mesmo; mas como

sacerdotes e todo o sinédrio buscavam

o Pai me ensinou, assim falo.
29 E aquele que me enviou está comigo; não

falso testemunho contra Jesus, para
poderem entregá-lo à morte;

me tem deixado só; porque faço sempre o

60 e não achavam, apesar de se apresentarem

que é do seu agrado.

muitas testemunhas falsas. Mas por fim
JOÃO 10:38

compareceram duas,

Mas se as faço, embora não

me creiais a mim, crede nas obras; para
que entendais e saibais que o Pai está em
mim e eu no Pai.

salmos 27
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Veja também: Salmos 2:2; Salmos 20:6; Salmos 68:28; Isaías 61:1.

Veja também: Salmos 22:13,17; Salmos 25:15; Salmos 35:7; Salmos
57:6; Salmos 140:5; Mateus 27:50; Marcos 15:37; João 17:17; João
19:30.

G01 A ressurreição do Messias é prevista.
F11 O sofrimento do Messias.
SALMOS 30:3

Senhor, fizeste subir a
SALMOS 31:11

minha alma do Seol, conservaste-me a

Por causa de todos os meus

adversários tornei-me em opróbrio, sim,

vida, dentre os que descem à cova.

sobremodo o sou para os meus vizinhos,
MATEUS 28:6

e horror para os meus conhecidos; os que

Não está aqui, porque

me vêem na rua fogem de mim.

ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o

12 Sou esquecido como um morto de quem não

lugar onde jazia;

há memória; sou como um vaso quebrado.

7 e ide depressa, e dizei aos seus discípulos

13 Pois tenho ouvido a difamação de muitos,

que ressurgiu dos mortos; e eis que vai
adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis.

terror por todos os lados; enquanto

Eis que vo-lo tenho dito.

juntamente conspiravam contra mim,
maquinaram tirar-me a vida.

ATOS 2:27

14 Mas eu confio em ti, ó Senhor; e digo: Tu

pois não deixarás a minha

és o meu Deus.

alma no hades, nem permitirás que o teu

15 Os meus dias estão nas tuas mãos; livra-

Santo veja a corrupção;

me das mãos dos meus inimigos e dos que
ATOS 13:35

me perseguem.

pelo que ainda em outro

salmo diz: Não permitirás que o teu Santo
MATEUS 27:39

veja a corrupção.

E os que iam passando

blasfemavam dele, meneando a cabeça

Veja também: Salmos 16:10; Salmos 49:15; Salmos 71:20; Salmos
86:13; Jonas 2:4-6.

40 e dizendo: Tu, que destróis o santuário e em
três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo; se
és Filho de Deus, desce da cruz.
41 De igual modo também os principais

F10 A disposição do Messias para morrer.

sacerdotes, com os escribas e anciãos,
escarnecendo, diziam:

SALMOS 31:4

Tira-me do laço que me

42 A outros salvou; a si mesmo não pode

armaram, pois tu és o meu refúgio.

salvar. Rei de Israel é ele; desça agora da

5 Nas tuas mãos entrego o meu espírito; tu

cruz, e creremos nele;

me remiste, ó Senhor, Deus da verdade.

43 confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe
quer bem; porque disse: Sou Filho de Deus.

LUCAS 23:46

44 O mesmo lhe lançaram em rosto também os

Jesus, clamando com

grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos

salteadores que com ele foram crucificados.

entrego o meu espírito. E, havendo dito

Veja também: Mateus 26:3-4,59; Mateus 27:1; João 11:53.

isso, expirou.

salmos 28, 30 & 31
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A06. O Messias é o Criador.

F12 O Messias deverá experimentar resistência.

SALMOS 33: 6

SALMOS 35:4

Os céus por sua palavra

Sejam envergonhados e

se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o

confundidos os que buscam a minha vida;

exército deles.

voltem atrás e se confudam os que contra
mim intentam o mal.

9 Porque falou, e tudo se fez; mandou, e

5 Sejam como a moinha diante do vento, e o

logo tudo apareceu.

anjo do Senhor os faça fugir.
6 Seja o seu caminho tenebroso e

JOÀO 1: 1

escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga.

No princípio era o Verbo, e o

Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
2 Ele estava no princípio com Deus.

JOÃO 17:12

3 Todas as coisas foram feitas por

Enquanto eu estava com

eles, eu os guardava no teu nome que me

intermédio dele, e, sem ele, nada do que

deste; e os conservei, e nenhum deles se

foi feito se fez.

perdeu, senão o filho da perdição, para que
se cumprisse a Escritura.
JOÃO 18:4

Sabendo, pois, Jesus tudo

o que lhe havia de suceder, adiantou-se e

F08 Os pormenores da morte do Messias.

perguntou-lhes: A quem buscais?
SALMOS 34:20

Ele lhe preserva todos os

5 Responderam-lhe: A Jesus, o nazareno.

ossos; nem sequer um deles se quebra.

Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o
traía, também estava com eles.

JOÃO 19:32

6 Quando Jesus lhes disse: Sou eu,

Foram então os soldados e,

na verdade, quebraram as pernas ao primeiro

recuaram, e cairam por terra.
7 Tornou-lhes então a perguntar: A quem

e ao outro que com ele fora crucificado;
33 mas vindo a Jesus, e vendo que já estava

buscais? e responderam: A Jesus, o nazareno.
8 Replicou-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu;

morto, não lhe quebraram as pernas;
34 contudo um dos soldados lhe furou o lado

se, pois, é a mim que buscais, deixai ir estes;

com uma lança, e logo saiu sangue e água.

9 para que se cumprisse a palavra que dissera:

35 E é quem viu isso que dá testemunho, e o

Dos que me tens dado, nenhum deles perdi.

seu testemunho é verdadeiro; e sabe que

Veja também: Jó 21:17,18; Salmos 31:17,18; Salmos 35:26; Salmos
40:14,15; Salmos 70:2,3; Salmos 71:24; Oseias 13:3,4.

diz a verdade, para que também vós creiais.
36 Porque isto aconteceu para que se
cumprisse a escritura: Nenhum dos seus
ossos será quebrado.
37 Também há outra escritura que diz:

F07 A acusação e o julgamento do Messias.

Olharão para aquele que traspassaram.
SALMOS 35:11

Veja também: Êxodo 12:46; Números 9:12; Salmos 22:16,17;
Zacarias 12:10; Apocalipse 1:7.

salmos 31, 34 & 35

Levantam-se testemunhas

maliciosas; interrogam-me sobre coisas
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que eu ignoro.

descendência de Abraão; contudo,

12 Tornam-me o mal pelo bem, causando-me

procurais matar-me, porque a minha

luto na alma.
MATEUS 23:29

palavra não encontra lugar em vós.
ATOS 7:52

Ai de vós, escribas e

A qual dos profetas não

fariseus, hipócritas! porque edificais

perseguiram vossos pais? Até mataram os que

os sepulcros dos profetas e adornais os

dantes anunciaram a vinda do Justo, do qual

monumentos dos justos,

vós agora vos tornastes traidores e homicidas,

30 e dizeis: Se tivéssemos vivido nos dias de

Veja também: Salmos 27:12; Marcos 14:55-62; Atos 6:13; Atos 24:12,13.

nossos pais, não teríamos sido cúmplices
no derramar o sangue dos profetas.
31 Assim, vós testemunhais contra vós
mesmos que sois filhos daqueles que

F11 O sofrimento do Messias.

mataram os profetas.
SALMOS 35:19
MATEUS 26:59

Não se alegrem sobre mim

os que são meus inimigos sem razão, nem

Ora, os principais

sacerdotes e todo o sinédrio buscavam

pisquem os olhos aqueles que me odeiam

falso testemunho contra Jesus, para

sem causa.

poderem entregá-lo à morte;
JOÃO 15:25

60 e não achavam, apesar de se apresentarem

Mas isto é para que se

muitas testemunhas falsas. Mas por fim

cumpra a palavra que está escrita na sua

compareceram duas,

lei: Odiaram-me sem causa.

61 e disseram: Este disse: Posso destruir o

Veja também: Salmos 38:19; Salmos 69:4; Salmos 109:3.

santuário de Deus, e reedificá-lo em três dias.
62 Levantou-se então o sumo sacerdote e
perguntou-lhe: Nada respondes? Que é

F11 O sofrimento do Messias.

que estes depõem contra ti?
63 Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo

SALMOS 38:12

sacerdote disse- lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo

Também os que buscam

a minha vida me armam laços, e os

que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus.

que procuram o meu mal dizem coisas

64 Repondeu-lhe Jesus: É como disseste;

perniciosas,

contudo vos digo que vereis em breve o

13 Mas eu, como um surdo, não ouço; e sou

Filho do homem assentado à direita do

qual um mudo que não abre a boca.

Poder, e vindo sobre as nuvens do céu.
Não vos deu Moisés a lei?

20 Os que tornam o mal pelo bem são meus

no entanto nenhum de vós cumpre a lei.

adversários, porque eu sigo o que é bom.

JOÃO 7:19

Por que procurais matar-me?
JOÃO 8:37

salmos 35

SALMOS 109:3

Bem sei que sois
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ATOS 2:27

palavras de ódio, e pelejam contra mim
sem causa.

pois não deixarás a minha

alma no hades, nem permitirás que o teu

4 Em paga do meu amor são meus

Santo veja a corrupção;
28 fizeste-me conhecer os caminhos da vida;

adversários; mas eu me dedico à oração.
5 Retribuem-me o mal pelo bem, e o ódio

encher-me-ás de alegria na tua presença.
29 Irmãos, seja-me permitido dizer-vos

pelo amor.

livremente acerca do patriarca Davi, que
LUCAS 20:19

Ainda na mesma hora

ele morreu e foi sepultado, e entre nós está

os escribas e os principais sacerdotes,

até hoje a sua sepultura.
30 Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que

percebendo que contra eles proferira essa
parábola, procuraram deitar-lhe as mãos,

Deus lhe havia prometido com juramento

mas temeram o povo.

que faria sentar sobre o seu trono um dos

20 E, aguardando oportunidade, mandaram

seus descendentes 31 prevendo isto, Davi falou da ressurreição

espias, os quais se fingiam justos, para
o apanharem em alguma palavra, e o

de Cristo, que a sua alma não foi deixada

entregarem à jurisdição e à autoridade do

no hades, nem a sua carne viu a corrupção.

governador.
1 PEDRO 2:23

Veja também: Salmos 103:1-5; Isaías 12:1-4; Atos 2:32-41; Atos 4:4.

sendo injuriado, não

injuriava, e quando padecia não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga
E12 O Messias cumpre a lei de Deus.

justamente;
Veja também: Salmos 35:12; Salmos 39:9; Salmos 119:10; Salmos
140:5; Isaías 53:7; Jeremias 18:20.

SALMOS 40:6

Sacrifício e oferta não

desejas; abriste-me os ouvidos; holocauto
e oferta de expiação pelo pecado não
reclamaste.
G01 A ressurreição do Messias é prevista.
ISAÍAS 50:5
SALMOS 40:2

Também me tirou duma

O Senhor Deus abriu-me

os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me

cova de destruição, dum charco de lodo;

retirei para trás.

pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou
os meus passos.

MATEUS 9:13

3 Pôs na minha boca um cântico novo, um

Ide, pois, e aprendei o

que significa: Misericórdia quero, e não

hino ao nosso Deus; muitos verão isso e

sacrifícios. Porque eu não vim chamar

temerão, e confiarão no Senhor.

justos, mas pecadores.

ATOS 2:24

HEBREUS 10:4

ao qual Deus ressuscitou,

rompendo os grilhões da morte, pois não

sangue de touros e de bodes tire pecados.
5 Pelo que, entrando no mundo, diz:

era possível que fosse retido por ela.
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LUCAS 24:44

Sacrifício e oferta não quiseste, mas um
corpo me preparaste;

Depois lhe disse: São estas

as palavras que vos falei, estando ainda

6 não te deleitaste em holocaustos e oblações

convosco, que importava que se cumprisse

pelo pecado.

tudo o que de mim estava escrito na Lei de

7 Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do livro

Moisés, nos Profetas e nos Salmos.

está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a
HEBREUS 10:7

tua vontade.
8 Tendo dito acima: Sacrifício e ofertas e

Então eu disse: Eis-me aqui

(no rol do livro está escrito de mim) para
fazer, ó Deus, a tua vontade.

holocaustos e oblações pelo pecado não

8 Tendo dito acima: Sacrifício e ofertas e

quiseste, nem neles te deleitaste (os quais

holocaustos e oblações pelo pecado não

se oferecem segundo a lei);
9 agora disse: Eis-me aqui para fazer a

quiseste, nem neles te deleitaste (os quais
se oferecem segundo a lei);

tua vontade. Ele tira o primeiro, para

9 agora disse: Eis-me aqui para fazer a

estabelecer o segundo.
10 É nessa vontade dele que temos sido

tua vontade. Ele tira o primeiro, para
estabelecer o segundo.

santificados pela oferta do corpo de Jesus
Cristo, feita uma vez para sempre.

APOCALIPSE 19:10

11 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após

Então me lancei a

dia, ministrando e oferecendo muitas

seus pés para adorá-lo, mas ele me disse:

vezes os mesmos sacrifícios, que nunca

Olha, não faças tal: sou conservo teu e de

podem tirar pecados;

teus irmãos, que têm o testemunho de

12 mas este, havendo oferecido um único

Jesus; adora a Deus; pois o testemunho de
Jesus é o espírito da profecia.

sacrifício pelos pecados, assentou-se para
sempre à direita de Deus,

Veja também: João 5:39; 1 Coríntios 15:3,4; 1 Pedro 1:10,11.

Veja também: Êxodo 21:6; Salmos 51:16; Isaías 1:11; Jeremias
7:21-23; Oseias 6:6.

B11 A obediência do Messias.
SALMOS 40:8

B11 A obediência do Messias.

Deleito-me em fazer a tua

vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está

F10 A disposição do Messias para morrer.

dentro do meu coração.
SALMOS 40:7

Então disse eu: Eis aqui

venho; no rolo do livro está escrito a meu

JOÃO 4:34

respeito:

Disse-lhes Jesus: A minha

comida é fazer a vontade daquele que me
enviou, e completar a sua obra.

LUCAS 24:27

E, começando por Moisés, e
JOÃO 17:4

por todos os profetas, explicou-lhes o que

Eu te glorifiquei na terra,

completando a obra que me deste para

dele se achava em todas as Escrituras.

fazer.
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HEBREUS 5:8

HEBREUS 2:12

ainda que era Filho,

dizendo: Anunciarei o teu

aprendeu a obediência por meio daquilo

nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores

que sofreu;

no meio da congregação.

Veja também: Salmos 37:30,31; Salmos 119:16,24,47; Jeremias
31:33; Romanos 7:22.

Veja também: Salmos 22:22,25; Salmos 35:18; Salmos 71:15-18;
Salmos 119:13; Lucas 2:30-32; Lucas 4:16-22; João 1:17; João
3:16,17; Atos 20:20,21; Romanos 3:22-26; Romanos 10:9-10.; 1
Timóteo 1:15.

E08 A justiça do Messias.
F11 O sofrimento do Messias.
SALMOS 40:9

Tenho proclamado boasSALMOS 40:14

novas de justiça na grande congregação;

Sejam à uma

eis que não retive os meus lábios;

envergonhados e confundidos os que

10 Não ocultei dentro do meu coração a

buscam a minha vida para destruí-la;

tua justiça; apregoei a tua fidelidade e

tornem atrás e confundam-se os que me

a tua salvação; não escondi da grande

desejam o mal.

congregação a tua benignidade e a tua
JOÃO 18:6

verdade.

Quando Jesus lhes disse:

Sou eu, recuaram, e cairam por terra.
MARCOS 16:15

E disse-lhes: Ide por todo

o mundo, e pregai o evangelho a toda
criatura.
16 Quem crer e for batizado será salvo; mas

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

quem não crer será condenado.

F07 A acusação e o julgamento do Messias.
F12 O Messias deverá experimentar resistência.

LUCAS 3:6

e toda a carne verá a
SALMOS 41:5

salvação de Deus.

Os meus inimigos falam

mal de mim, dizendo: Quando morrerá
ele, e perecerá o seu nome?

ROMANOS 1:16 Porque não me envergonho

6 E, se algum deles vem ver-me, diz

do evangelho, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê; primeiro

falsidades; no seu coração amontoa a

do judeu, e também do grego.

maldade; e quando ele sai, é disso que fala.
7 Todos os que me odeiam cochicham entre

17 Porque no evangelho é revelada, de fé em

si contra mim; contra mim maquinam o

fé, a justiça de Deus, como está escrito:

mal, dizendo:

Mas o justo viverá da fé.

8 Alguma coisa ruim se lhe apega; e agora
FILIPENSES 3:9 e seja achado nele, não

que está deitado, não se levantará mais.

tendo como minha justiça a que vem da

9 Até o meu próprio amigo íntimo em quem

lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a

eu tanto confiava, e que comia do meu

saber, a justiça que vem de Deus pela fé;

pão, levantou contra mim o seu calcanhar.
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MATEUS 26:20

Ao anoitecer reclinou-se à

que se cumprisse a escritura: O que comia

mesa com os doze discípulos;

do meu pão, levantou contra mim o seu

21 e, enquanto comiam, disse: Em verdade

calcanhar.

vos digo que um de vós me trairá.

19 Desde já no-lo digo, antes que suceda, para

22 E eles, profundamente contristados,

que, quando suceder, creiais que eu sou.

começaram cada um a perguntar-lhe:
JOÃO 17:12

Porventura sou eu, Senhor?
23 Respondeu ele: O que mete comigo a mão

Enquanto eu estava com

eles, eu os guardava no teu nome que me
deste; e os conservei, e nenhum deles se

no prato, esse me trairá.
24 Em verdade o Filho do homem vai,

perdeu, senão o filho da perdição, para que
se cumprisse a Escritura.

conforme está escrito a seu respeito; mas
ai daquele por quem o Filho do homem é

Veja também: Salmos 12:2; Salmos 22:6-8; Salmos 102:8.

traido! bom seria para esse homem se não
houvera nascido.
25 Também Judas, que o traía, perguntou:
Porventura sou eu, Rabí? Respondeu-lhe

F11 O sofrimento do Messias.

Jesus: Tu o disseste.
SALMOS 42:7
LUCAS 11:53

Um abismo chama outro

abismo ao ruído das tuas catadupas; todas

Ao sair ele dali, começaram

os escribas e os fariseus a apertá-lo

as tuas tuas ondas e vagas têm passado

fortemente, e a interrogá-lo acerca de

sobre mim.

muitas coisas,
ISAÍAS 53:5

54 armando-lhe ciladas, a fim de o

Mas ele foi ferido por causa

das nossas transgressões, e esmagado por

apanharem em alguma coisa que dissesse.

causa das nossas iniqüidades; o castigo
LUCAS 20:20

que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas

E, aguardando

suas pisaduras fomos sarados.

oportunidade, mandaram espias, os quais
se fingiam justos, para o apanharem

ISAÍAS 53:10

em alguma palavra, e o entregarem à

Todavia, foi da vontade do

Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar;

jurisdição e à autoridade do governador.

quando ele se puser como oferta pelo
LUCAS 22:47

pecado, verá a sua posteridade, prolongará

E estando ele ainda a falar,

eis que surgiu uma multidão; e aquele que

os seus dias, e a vontade do Senhor

se chamava Judas, um dos doze, ia adiante

prosperará nas suas mãos.

dela, e chegou-se a Jesus para o beijar.
MATEUS 27:46

48 Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um

Cerca da hora nona, bradou

Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá

beijo trais o Filho do homem?

sabactani; isto é, Deus meu, Deus meu,
JOÃO 13:18

por que me desamparaste?

Não falo de todos vós; eu

conheço aqueles que escolhi; mas para

salmos 40
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LUCAS 22:44

JOÃO 1:17

E, posto em agonia, orava

Porque a lei foi dada por

mais intensamente; e o seu suor tornou-se

meio de Moisés; a graça e a verdade vieram

como grandes gotas de sangue, que caíam

por Jesus Cristo.

sobre o chão.
JOÃO 8:12
HEBREUS 5:7

O qual nos dias da sua

Então Jesus tornou a falar-

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;

carne, tendo oferecido, com grande clamor

quem me segue de modo algum andará

e lágrimas, orações e súplicas ao que podia

em trevas, mas terá a luz da vida.

livrar da morte, e tendo sido ouvido por
JOÃO 9:5

causa da sua reverência,

Enquanto estou no mundo,

sou a luz do mundo.

Veja também: Salmos 22:1-10; Salmos 88:7,15-17; Jonas 2:3; Naum
1:6; Marcos 15:34.

JOÃO 12:35

Disse-lhes então Jesus:

Ainda por um pouco de tempo a luz está
entre vós. Andai enquanto tendes a luz,
B21 O Messias é a Luz.

para que as trevas não vos apanhem; pois
quem anda nas trevas não sabe para onde

SALMOS 43:3

Envia a tua luz e a tua

vai.

verdade, para que me guiem; levem-me

36 Enquanto tendes a luz, crede na luz, para

elas ao teu santo monte, e à tua habitação.

que vos torneis filhos da luz. Havendo
Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-

ISAÍAS 9:2

O povo que andava em

se deles.

trevas viu uma grande luz; e sobre os que
JOÃO 12:46

habitavam na terra de profunda escuridão
resplandeceu a luz.

Eu, que sou a luz, vim ao

mundo, para que todo aquele que crê em
mim não permaneça nas trevas.

ISAÍAS 49:6

Sim, diz ele: Pouco é
JOÃO 14:6

que sejas o meu servo, para restaurares

Respondeu-lhe Jesus: Eu

as tribos de Jacó, e tornares a trazer os

sou o caminho, e a verdade, e a vida;

preservados de Israel; também te porei

ninguém vem ao Pai, senão por mim.

para luz das nações, para seres a minha
JOÃO 16:13

salvação até a extremidade da terra.

Quando vier, porém,

aquele, o Espírito da verdade, ele vos
JOÃO 1:4

Nele estava a vida, e a vida

guiará a toda a verdade; porque não falará

era a luz dos homens;

por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido,
e vos anunciará as coisas vindouras.

JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e
1 JOÃO 1:5

habitou entre nós, cheio de graça e de

E esta é a mensagem que

verdade; e vimos a sua glória, como a

dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus

glória do unigênito do Pai.

é luz, e nele não há trevas nenhumas.
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Veja também: Salmos 36:9; Isaías 60:1,3,19,20; João 15:26; João
2:7-10.

da sua plenitude, e graça sobre graça.
17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a
graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.

B12 A perfeição do Messias.
ATOS 15:11

B18 A santidade, a beleza e a glória do
Messias.
B23 A graça de Deus e do Messias.
SALMOS 45:1

Mas cremos que somos

salvos pela graça do Senhor Jesus, do
mesmo modo que eles também.

O meu coração trasborda de

ROMANOS 3:24 sendo justificados

boas palavras; dirijo os meus versos ao rei;

gratuitamente pela sua graça, mediante a

a minha língua é qual pena de um hábil

redenção que há em Cristo Jesus,

escriba.
2 Tu és o mais formoso dos filhos dos

ROMANOS 5:15 Mas não é assim o dom

homens; a graça se derramou nos teus

gratuito como a ofensa; porque, se pela

lábios; por isso Deus te abençoou para

ofensa de um morreram muitos, muito

sempre.

mais a graça de Deus, e o dom pela graça
de um só homem, Jesus Cristo, abund

LUCAS 2:40

E o menino ia crescendo

muitos.

e fortalecendo-se, ficando cheio de
1 CORÍNTIOS 15:10

sabedoria; e a graça de Deus estava sobre
ele.

Mas pela graça

de Deus sou o que sou; e a sua graça para
comigo não foi vã, antes trabalhei muito

LUCAS 2:52

E crescia Jesus em

mais do que todos eles; todavia não eu,

sabedoria, em estatura e em graça diante

mas a graça de Deus que está comigo.

de Deus e dos homens.
2 CORÍNTIOS 1:15
LUCAS 4:21

Então começou a dizer-lhes:

E nesta confiança

quis primeiro ir ter convosco, para que

Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos

recebêsseis um segundo benefício;

ouvidos.
22 E todos lhe davam testemunho, e se

2 CORÍNTIOS 12:9

e ele me disse: A

admiravam das palavras de graça que

minha graça te basta, porque o meu poder

saíam da sua boca; e diziam: Este não é

se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa

filho de José?

vontade antes me gloriarei nas minhas
fraquezas, a fim de que repouse sobre

JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e

mim o poder de Cristo.

habitou entre nós, cheio de graça e de
EFÉSIOS 2:8

verdade; e vimos a sua glória, como a
glória do unigênito do Pai.

Porque pela graça sois

salvos, por meio da fé; e isto não vem de
vós, é dom de Deus;

JOÃO 1:16

Pois todos nós recebemos
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TITO 2:11

Porque a graça de Deus se

no dia da ira do Senhor.

manifestou, trazendo salvação a todos os
MATEUS 11:29

homens,

Tomai sobre vós o meu

jugo, e aprendei de mim, que sou manso
HEBREUS 2:9

vemos, porém, aquele que

e humilde de coração; e achareis descanso

foi feito um pouco menor que os anjos,

para as vossas almas.

Jesus, coroado de glória e honra, por causa
MATEUS 21:5

da paixão da morte, para que, pela graça de
Deus, provasse a morte por todos.

Dizei à filha de Sião: Eis

que aí te vem o teu Rei, manso e montado
em um jumento, em um jumentinho, cria

TIAGO 4:6

Todavia, dá maior graça.

de animal de carga.

Portanto diz: Deus resiste aos soberbos;
JOÃO 17:17

dá, porém, graça aos humildes.

Santifica-os na verdade, a

tua palavra é a verdade.
APOCALIPSE 22:21

A graça do Senhor
2 CORÍNTIOS 10:1

Jesus seja com todos.

Ora eu mesmo,

Paulo, vos rogo pela mansidão e

Veja também: Cantares 2:3; Cantares 5:10-16; Isaías 63:9;
Zacarias 9:16; Mateus 17:2; Romanos 5:17,21; Romanos 6:1,14,15;
Romanos 11:5,6; Romanos 12:3,6; Romanos 16:20; 1 Coríntios 3:4;
2 Coríntios 4:15; 2 Coríntios 8:9; 2 Coríntios 9:8; 2 Coríntios 13:14;
Gálatas 1:6; Gálatas 5:4; Efésios 1:7; Efésios 2:5,7; Efésios 4:7;
Filipenses 1:29; Colossenses 1:15-18; 1 Timóteo 1:14; 2 Timóteo 2:6;
Tito 3:7; Hebreus 1:3; Hebreus 4:16; Hebreus 7:26; Hebreus 10:29;
Hebreus 12:15,28; Hebreus 13:9; 1 Pedro 1:10,13; 1 Pedro 2:19,20; 1
Pedro 5:10,12; 2 Pedro 3:18; Apocalipse 1:13-18.

benignidade de Cristo, eu que, na verdade,
quando presente entre vós, sou humilde,
mas quando ausente, ousado para
convosco;
GÁLATAS 5:22

Mas o fruto do Espírito é:

o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a
benignidade, a bondade, a fidelidade.
B14 O Messias dá a conhecer a glória de Deus.
EFÉSIOS 4:2

B17 A ternura e a fraqueza do Messias.
E09 A retidão do Messias.

com toda a humildade

e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor,

SALMOS 45:3

Cinge a tua espada à coxa, ó

valente, na tua glória e majestade.

COLOSSENSES 3:12

Revestí-vos, pois,

4 E em tua majestade cavalga vitoriosamente

como eleitos de Deus, santos e amados,

pela causa da verdade, da mansidão e da

de coração compassivo, de benignidade,

justiça, e a tua destra te ensina coisas

humildade, mansidão, longanimidade,

terríveis.
1 TIMÓTEO 6:11 Mas tu, ó homem de Deus,
SOFONIAS 2:3

Buscai ao Senhor, vós todos

foge destas coisas, e segue a justiça, a

os mansos da terra, que tendes posto por

piedade, a fé, o amor, a constância, a

obra o seu juizo; buscai a justiça, buscai a

mansidão.

mansidão; porventura sereis escondidos
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HEBREUS 4:12

Porque a palavra de Deus

B16 O poder e a força do Messias.

é viva e eficaz, e mais cortante do que
SALMOS 45:5

qualquer espada de dois gumes, e penetra

As tuas flechas são agudas

até a divisão de alma e espírito, e de juntas

no coração dos inimigos do rei; os povos

e medulas, e é apta para discernir os

caem debaixo de ti.

pensamentos e intenções do coração.
MATEUS 28:19
APOCALIPSE 19:11

Portanto ide, fazei

discípulos de todas as nações, batizando-os

E vi o céu aberto,

e eis um cavalo branco; e o que estava

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

Santo;

e julga a peleja com justiça.
ATOS 4:4

12 Os seus olhos eram como chama de fogo;

Muitos, porém, dos que

sobre a sua cabeça havia muitos diademas;

ouviram a palavra, creram, e se elevou o

e tinha um nome escrito, que ninguém

número dos homens a quase cinco mil.

sabia sabia senão ele mesmo.
2 CORÍNTIOS 10:3

13 Estava vestido de um manto salpicado de

Porque, embora

sangue; e o nome pelo qual se chama é o

andando na carne, não militamos segundo

Verbo de Deus.

a carne,
4 pois as armas da nossa milícia não são

14 Seguiam-no os exércitos que estão no céu,

carnais, mas poderosas em Deus, para

em cavalos brancos, e vestidos de linho

demolição de fortalezas;

fino, branco e puro.

5 derribando raciocínios e todo baluarte

15 Da sua boca saía uma espada afiada, para
ferir com ela as nações; ele as regerá com

que se ergue contra o conhecimento de

vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa

Deus, e levando cativo todo pensamento à

o lagar do vinho do furor da ira do Deus

obediência a Cristo;

Todo-Poderoso.
HEBREUS 4:12
APOCALIPSE 19:21

Porque a palavra de Deus

é viva e eficaz, e mais cortante do que

E os demais foram

mortos pela espada que saía da boca

qualquer espada de dois gumes, e penetra

daquele que estava montado no cavalo; e

até a divisão de alma e espírito, e de juntas

todas as aves se fartaram das carnes deles.

e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração.

Veja também: Números 12:3; Salmos 18:35; Isaías 49:2-3; Isaías
63:1-6; 1 Coríntios 4:21; 2 Coríntios 6:4-7; Gálatas 6:1; 2 Timóteo
2:25; Tito 3:2; Tiago 1:21; 1 Pedro 3:15.

13 E não há criatura alguma encoberta
diante dele; antes todas as coisas estão
nuas e patentes aos olhos daquele a quem
havemos de prestar contas.
Veja também:#1; Salmos 22:27,28; Salmos 66:3,4; Atos 5:14; Atos
6:7.

salmos 45

114

salmos 45

SALMOS
B05 O Messias era cheio do Espírito Santo.

séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do

E08 A justiça do Messias.

teu reino.
9 Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade;

H03 O futuro Reino do Messias.

por isso Deus, o teu Deus, te ungiu

H04 O trono do Messias.

com óleo de alegria, mais do que a teus
SALMOS 45:6

O teu trono, ó Deus,

companheiros;

subsiste pelos séculos dos séculos; cetro de
HEBREUS 7:26

eqüidade é o cetro do teu reino.
7 Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade;

Porque nos convinha

tal sumo sacerdote, santo, inocente,

por isso Deus, o teu Deus, te ungiu

imaculado, separado dos pecadores, e feito

com óleo de alegria, mais do que a teus

mais sublime que os céus;

companheiros.
MATEUS 3:15

Veja também:#1; Salmos 33:5; Salmos 89:29,36,37; Salmos 93:2;
Salmos 145:13.

Jesus, porém, lhe

respondeu: Consente agora; porque assim
nos convém cumprir toda a justiça. Então
ele consentiu.

D04 O ofício do Messias como Rei.
E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

LUCAS 1:32

Este será grande e será
SALMOS 45:9

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

Filhas de reis estão entre

as tuas ilustres donzelas; à tua mão direita

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

está a rainha, ornada de ouro de Ofir.

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,
e o seu reino não terá fim.

13 A filha do rei está esplendente lá dentro do
JOÃO 1:1

palácio; as suas vestes são entretecidas de

No princípio era o Verbo,

ouro.

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

14 Em vestidos de cores brilhantes será

Deus.

conduzida ao rei; as virgens, suas
ATOS 10:37

companheiras que a seguem, serão

esta palavra, vós bem

trazidas à tua presença.

sabeis, foi proclamada por toda a Judéia,

15 Com alegria e regozijo serão trazidas; elas

começando pela Galiléia, depois do

entrarão no palácio do rei.

batismo que João pregou,
38 concernente a Jesus de Nazaré, como Deus

CANTARES 1:4

o ungiu com o Espírito Santo e com poder;

Leva-me tu; correremos

o qual andou por toda parte, fazendo o

após ti. O rei me introduziu nas suas

bem e curando a todos os oprimidos do

recâmaras; em ti nos alegraremos e nos

Diabo, porque Deus era com ele.

regozijaremos; faremos menção do teu
amor mais do que do vinho; com razão te

HEBREUS 1:8

amam.

Mas do Filho diz: O teu

trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos

salmos 45
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CANTARES 2:10 Fala o meu amado e me diz:

nos seus santos e para ser admirado em

Levanta-te, amada minha, formosa minha,

todos os que tiverem crido (porquanto o

e vem.

nosso testemunho foi crido entre vós).

CANTARES 6:2

1 JOÃO 3:2

O meu amado desceu ao

Amados, agora somos filhos

seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para

de Deus, e ainda não é manifesto o que

apascentar o rebanho nos jardins e para

havemos de ser. Mas sabemos que, quando

colher os lírios.

ele se manifestar, seremos semelhantes a

3 Eu sou do meu amado, e o meu amado

ele; porque assim como é, o veremos.

é meu; ele apascenta o rebanho entre os
APOCALIPSE 3:5 O que vencer será assim

lírios.

vestido de vestes brancas, e de maneira
ISAÍAS 61:10

nenhuma riscarei o seu nome do livro da

Regozijar-me-ei muito

no Senhor, a minha alma se alegrará no

vida; antes confessarei o seu nome diante

meu Deus, porque me vestiu de vestes

de meu Pai e diante dos seus anjos.

de salvação, cobriu-me com o manto de
APOCALIPSE 7:15

justiça, como noivo que se adorna com

Por isso estão

uma grinalda, e como noiva que se enfeita

diante do trono de Deus, e o servem de dia

com as suas jóias.

e de noite no seu santuário; e aquele que
está assentado sobre o trono estenderá o

JOÃO 17:24

seu tabernáculo sobre eles.

Pai, desejo que onde eu

16 Nunca mais terão fome, nunca mais terão

estou, estejam comigo também aqueles
que me tens dado, para verem a minha

sede; nem cairá sobre eles o sol, nem calor

glória, a qual me deste; pois que me

algum;
17 porque o Cordeiro que está no meio,

amaste antes da fundação do mundo.

diante do trono, os apascentará e os
2 CORÍNTIOS 11:2

Porque estou

conduzirá às fontes das águas da vida;

zeloso de vós com zelo de Deus; pois vos

e Deus lhes enxugará dos olhos toda

desposei com um só Esposo, Cristo, para

lágrima.

vos apresentar a ele como virgem pura.
APOCALIPSE 19:7
1 TESSALONICENSES 4:17

Depois

Regozijemo-nos,

e exultemos, e demos-lhe a glória; porque

nós, os que ficarmos vivos seremos

são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a

arrebatados juntamente com eles, nas

sua noiva se preparou,
8 e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino,

nuvens, ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o

resplandecente e puro; pois o linho fino

Senhor.

são as obras justas dos santos.

2 TESSALONICENSES 1:10

Veja também: Isaías 35:10; Isaías 51:11; Isaías 55:12,13; Isaías
60:19,20; Efésios 2:4-6.

quando

naquele dia ele vier para ser glorificado
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D04 O ofício do Messias como Rei.

dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir

E25 O Messias deverá ser acreditado e

os seus selos; porque foste morto, e com o teu
sangue compraste para Deus homens de toda

louvado.

tribo, e língua, e povo e nação;

H03 O futuro Reino do Messias.

10 e para o nosso Deus os fizeste reino, e
SALMOS 45:16

Em lugar de teus pais

sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.

estarão teus filhos; tu os farás príncipes

Veja também:#1; #2; #4.

sobre toda a terra.
17 Farei lembrado o teu nome de geração
em geração; pelo que os povos te louvarão
eternamente.

E10 O Messias também deverá ser o Messias
para os Gentios.

MATEUS 19:28

Ao que lhe disse Jesus: Em

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

verdade vos digo a vós que me seguistes,

H03 O futuro Reino do Messias.

que na regeneração, quando o Filho do

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

homem se assentar no trono da sua glória,
SALMOS 46:4

sentar-vos-eis também vós sobre doze

Há um rio cujas correntes

alegram a cidade de Deus, o lugar santo

tronos, para julgar as doze tribos de Israel.

das moradas do Altíssimo.

29 E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos,

5 Deus está no meio dela; não será abalada;

ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou

Deus a ajudará desde o raiar da alva.

terras, por amor do meu nome, receberá

6 Bramam nações, reinos se abalam; ele

cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.

levanta a sua voz, e a terra se derrete.
MATEUS 26:13

7 O Senhor dos exércitos está conosco; o

Em verdade vos digo que

Deus de Jacó é o nosso refúgio.

onde quer que for pregado em todo o

8 Vinde contemplai as obras do Senhor, as

mundo este evangelho, também o que ela

desolações que tem feito na terra.

fez será contado para memória sua.

9 Ele faz cessar as guerras até os confins da
MATEUS 28:19

terra; quebra o arco e corta a lança; queima

Portanto ide, fazei

os carros no fogo.

discípulos de todas as nações, batizando-os

10 Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; sou

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

exaltado entre as nações, sou exaltado na

Santo;

terra.
1 PEDRO 2:9

11 O Senhor dos exércitos está conosco; o

Mas vós sois a geração

Deus de Jacó é o nosso refúgio.

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as

ISAÍAS 2:4

grandezas daquele que vos chamou das

E ele julgará entre as

nações, e repreenderá a muitos povos;

trevas para a sua maravilhosa luz;

e estes converterão as suas espadas em
APOCALIPSE 5:9 E cantavam um cântico novo,

salmos 45

relhas de arado, e as suas lanças em foices;

117

salmos 45 & 46

SALMOS
uma nação não levantará espada contra

ti mesmo, com aquela glória que eu tinha

outra nação, nem aprenderão mais a

contigo antes que o mundo existisse.

guerra.
ATOS 5:31
MIQUEIAS 4:3

E julgará entre muitos

sim, Deus, com a sua

destra, o elevou a Príncipe e Salvador, para

povos, e arbitrará entre nações poderosas

dar a Israel o arrependimento e remissão

e longínquas; e converterão as suas

de pecados.

espadas em relhas de arado, e as suas
APOCALIPSE 15:3

lanças em podadeiras; uma nação não

E cantavam o

levantará a espada contra outra nação, nem

cântico de Moisés, servo de Deus, e o

aprenderão mais a guerra.

cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e

4 Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua

admiráveis são as tuas obras, ó Senhor

videira, e debaixo da sua figueira, e não

Deus Todo-Poderoso; justos e verdadeiros

haverá quem os espante, porque a boca do

são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.
4 Quem não te temerá, Senhor, e não

Senhor dos exércitos o disse.

glorificará o teu nome? Pois só tu és
ZACARIAS 2:10 Exulta, e alegra-te, ó filha

santo; por isso todas as nações virão e se

de Sião; pois eis que venho, e habitarei no

prostrarão diante de ti, porque os teus

meio de ti, diz o Senhor.

juízos são manifestos.

JOÃO 3:14

Veja também:#2, #5; Salmos 66:7; Salmos 83:2-4; Isaías 5:16;
Isaías 8:9; Jeremias 16:19; Habacuque 2:20; João 8:28; Atos 2:33;
Filipenses 2:9.

E como Moisés levantou a

serpente no deserto, assim importa que o
Filho do homem seja levantado;
JOÃO 12:32

E eu, quando for levantado

D04 O ofício do Messias como Rei.

da terra, todos atrairei a mim.

G02 A ascensão do Messias é prevista.
H03 O futuro Reino do Messias.

JOÃO 17:1

Depois de assim falar,
SALMOS 47:1

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

2 Porque o Senhor Altíssimo é tremendo; é

para que também o Filho te glorifique;

grande Rei sobre toda a terra.

2 assim como lhe deste autoridade sobre

3 Ele nos sujeitou povos e nações sob os

toda a carne, para que dê a vida eterna a

nossos pés.

todos aqueles que lhe tens dado.

4 Escolheu para nós a nossa herança, a

3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a

glória de Jacó, a quem amou.

ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus

5 Deus subiu entre aplausos, o Senhor subiu

Cristo, aquele que tu enviaste.

ao som de trombeta.

4 Eu te glorifiquei na terra, completando a

6 Cantai louvores a Deus, cantai louvores;

obra que me deste para fazer.

cantai louvores ao nosso Rei, cantai

5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de

salmos 46
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povos; aclamai a Deus com voz de júbilo.

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

118

salmos 46 & 47

SALMOS
louvores.

Jesus, que dentre vós foi elevado para o

7 Pois Deus é o Rei de toda a terra; cantai

céu, há de vir assim como para o céu o

louvores com salmo.

vistes ir.

8 Deus reina sobre as nações; Deus está
EFÉSIOS 4:8

sentado sobre o seu santo trono.
9 Os príncipes dos povos se reúnem como

Por isso foi dito: Subindo

ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons

povo do Deus de Abraão, porque a Deus

aos homens.
9 Ora, isto - ele subiu - que é, senão que

pertencem os escudos da terra; ele é
sumamente exaltado.

também desceu às partes mais baixas da
terra?

LUCAS 24:50

10 Aquele que desceu é também o mesmo

Então os levou fora,

até Betânia; e levantando as mãos, os

que subiu muito acima de todos os céus,

abençoou.

para cumprir todas as coisas.

51 E aconteceu que, enquanto os abençoava,
1 TIMÓTEO 3:16 E, sem dúvida alguma,

apartou-se deles; e foi elevado ao céu.
52 E, depois de o adorarem, voltaram com

grande é o mistério da piedade: Aquele
que se manifestou em carne, foi justificado

grande júbilo para Jerusalém;
53 e estavam continuamente no templo,

em espírito, visto dos anjos, pregado entre
os gentios, crido no mundo, e recebido

bendizendo a Deus.

acima na glória.
ATOS 1:6

Aqueles, pois, que se
APOCALIPSE 11:15

haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo:

E tocou o sétimo

Senhor, é nesse tempo que restauras o

anjo a sua trombeta, e houve no céu

reino a Israel?

grandes vozes, que diziam: O reino do

7 Respondeu-lhes: A vós não vos compete

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

saber os tempos ou as épocas, que o Pai

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

reservou à sua própria autoridade.

séculos.

8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós

Veja também:#1; #2; #4; #5; Deuteronômio 33:29; Josué
21:44; Salmos 18:47; Salmos 24:7-10; Salmos 68:17-18,24,25,33;
Apocalipse 20.

o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a
Judéia e Samária, e até os confins da terra.
9 Tendo ele dito estas coisas, foi levado
para cima, enquanto eles olhavam, e uma
nuvem o recebeu, ocultando-o a seus
olhos.
10 Estando eles com os olhos fitos no céu,
enquanto ele subia, eis que junto deles
apareceram dois varões vestidos de branco,
11 os quais lhes disseram: Varões galileus,
por que ficais aí olhando para o céu? Esse

salmos 47
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gentios.

E14 O Messias deverá conquistar a morte e a
escuridão.

Veja também: Salmos 16:10; Salmos 30:3; Salmos 71:20; Salmos
86:13; Jonas 2:4-6.

G01 A ressurreição do Messias é prevista.
SALMOS 49:15

Mas Deus remirá a minha

alma do poder do Seol, pois me receberá.
H01 O regresso do Messias é previsto.
JOÃO 20:11

Maria, porém, estava em

H02 O julgamento no futuro por parte do

pé, diante do sepulcro, a chorar. Enquanto

Messias.

chorava, abaixou-se a olhar para dentro do

H03 O futuro Reino do Messias.

sepulcro,
SALMOS 50:2

12 e viu dois anjos vestidos de branco

Desde Sião, a perfeição da

formosura. Deus resplandece.

sentados onde jazera o corpo de Jesus, um

3 O nosso Deus vem, e não guarda silêncio;

à cabeceira e outro aos pés.

diante dele há um fogo devorador, e
JOÃO 20:15

grande tormenta ao seu redor.

Perguntou-lhe Jesus:

4 Ele intima os altos céus e a terra, para o

Mulher, por que choras? A quem procuras?

julgamento do seu povo:

Ela, julgando que fosse o jardineiro,

5 Congregai os meus santos, aqueles que

respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste,

fizeram comigo um pacto por meio de

dize-me onde o puseste, e eu o levarei.

sacrifícios.

16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, virando-se,

6 Os céus proclamam a justiça dele, pois

disse-lhe em hebraico: Raboni! - que quer

Deus mesmo é Juiz.

dizer, Mestre.
17 Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque

SALMOS 97:6

ainda não subi ao Pai; mas vai a meus

Os céus anunciam a sua

justiça, e todos os povos vêem a sua glória.

irmãos e dize-lhes que eu subo para meu
Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.

ISAÍAS 12:6
ATOS 2:27

Exulta e canta de gozo, ó

habitante de Sião; porque grande é o Santo

pois não deixarás a minha

de Israel no meio de ti.

alma no hades, nem permitirás que o teu
Santo veja a corrupção;

ISAÍAS 33:22
ATOS 13:35

Porque o Senhor é o nosso

juiz; o Senhor é nosso legislador; o Senhor

pelo que ainda em outro

é o nosso rei; ele nos salvará.

salmo diz: Não permitirás que o teu Santo
veja a corrupção.

MATEUS 24:31
ATOS 26:23

E ele enviará os seus anjos

com grande clangor de trombeta, os quais

isto é, como o Cristo devia

padecer, e como seria ele o primeiro

lhe ajuntarão os escolhidos desde os

que, pela ressurreiçao dos mortos, devia

quatro ventos, de uma à outra extremidade

anunciar a luz a este povo e também aos

dos céus.

salmos 49
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JOÃO 12:48

Quem me rejeita, e não

o juiz de todos, e aos espíritos dos justos

recebe as minhas palavras, já tem quem o

aperfeiçoados;
24 e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e

julgue; a palavra que tenho pregado, essa o
julgará no último dia.

ao sangue da aspersão, que fala melhor do
que o de Abel.

ATOS 17:31

25 Vede que não rejeiteis ao que fala;

porquanto determinou

um dia em que com justiça há de julgar o

porque, se não escaparam aqueles quando

mundo, por meio do varão que para isso

rejeitaram o que sobre a terra os advertia,

ordenou; e disso tem dado certeza a todos,

muito menos escaparemos nós, se nos

ressuscitando-o dentre os mortos.

desviarmos daquele que nos adverte lá dos
céus;

ROMANOS 2:5

26 a voz do qual abalou então a terra; mas

Mas, segundo a tua dureza

e teu coração impenitente, entesouras ira

agora tem ele prometido, dizendo: Ainda

para ti no dia da ira e da revelação do justo

uma vez hei de abalar não só a terra, mas

juízo de Deus,

também o céu.

ROMANOS 2:16 no dia em que Deus há de

APOCALIPSE 15:4

Quem não te

julgar os segredos dos homens, por Cristo

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

Jesus, segundo o meu evangelho.

nome? Pois só tu és santo; por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti,

1 TESSALONICENSES 4:16

Porque

porque os teus juízos são manifestos.

o Senhor mesmo descerá do céu com
APOCALIPSE 16:5

grande brado, à voz do arcanjo, ao som da
trombeta de Deus, e os que morreram em

E ouvi o anjo das

águas dizer: Justo és tu, que és e que eras,

Cristo ressuscitarão primeiro.

o Santo; porque julgaste estas coisas;

17 Depois nós, os que ficarmos vivos seremos

6 porque derramaram o sangue de santos e

arrebatados juntamente com eles, nas

de profetas, e tu lhes tens dado sangue a

nuvens, ao encontro do Senhor nos ares,

beber; eles o merecem.
7 E ouvi uma voz do altar, que dizia: Na

e assim estaremos para sempre com o
Senhor.

verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
verdadeiros e justos são os teus juízos.

2 TIMÓTEO 4:1 Conjuro-te diante de Deus e
APOCALIPSE 19:2

de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e
os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino;

porque

verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande prostituta, que havia

HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao

corrompido a terra com a sua prostituição,

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à

e das mãos dela vingou o sangue dos seus

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;

servos.

23 à universal assembléia e igreja dos
APOCALIPSE 22:20

primogênitos inscritos nos céus, e a Deus,

salmos 50
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testifica estas coisas diz: Certamente cedo

orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te

venho. Amém; vem, Senhor Jesus.

dou que não sou como os demais homens,
roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda

Veja também:#1; #6; Gênesis 18:25; Salmos 7:11; Salmos 94:2; 1
Coríntios 6:2,3; Tiago 5:9; 1 Pedro 4:5; Apocalipse 11:15; Apocalipse
16:7; Apocalipse 19:2; Apocalipse 20.

com este publicano.
12 Jejuo duas vezes na semana, e dou o
dízimo de tudo quanto ganho.
13 Mas o publicano, estando em pé de longe,

E23 O Messias deverá converter o Seu povo.

nem ainda queria levantar os olhos ao céu,

E27 Dar um novo coração e um novo espírito.

mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê

I04 A oferta pacífica e o sacrifício de ação de

propício a mim, o pecador!
14 Digo-vos que este desceu justificado para

graças representam a obra do Messias.

sua casa, e não aquele; porque todo o que a
SALMOS 51:17

O sacrifício aceitável a

si mesmo se exaltar será humilhado; mas o

Deus é o espírito quebrantado; ao coração

que a si mesmo se humilhar será exaltado.

quebrantado e contrito não desprezarás, ó
Deus.

ROMANOS 12:1 Rogo-vos pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que apresenteis os

ISAÍAS 57:15

Porque assim diz o Alto

vossos corpos como um sacrifício vivo,

e o Excelso, que habita na eternidade

santo e agradável a Deus, que é o vosso

e cujo nome é santo: Num alto e santo

culto racional.

lugar habito, e também com o contrito
1 PEDRO 2:5

e humilde de espírito, para vivificar o

vós também, quais pedras

espírito dos humildes, e para vivificar o

vivas, sois edificados como casa espiritual

coração dos contritos.

para serdes sacerdócio santo, a fim
de oferecerdes sacrifícios espirituais,

MATEUS 5:3

Bem-aventurados os

aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.

humildes de espírito, porque deles é o

Veja também: Salmos 22:24; Salmos 34:18; Salmos 102:17; Salmos
147:3; Isaías 61:1-3; Isaías 66:2; Lucas 15:2-7, 21-32; Filipenses
4:18; Hebreus 3:16.

reino dos céus.
MARCOS 12:33

e que amá-lo de todo o

coração, de todo o entendimento e de
todas as forças, e amar o próximo como

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

a si mesmo, é mais do que todos os

H03 O futuro Reino do Messias.

holocaustos e sacrifícios.
SALMOS 53:6
LUCAS 15:10

Oxalá que de Sião viesse

a salvação de Israel! Quando Deus fizer

Assim, digo-vos, há alegria

na presença dos anjos de Deus por um só

voltar os cativos do seu povo, então se

pecador que se arrepende.

regozijará Jacó e se alegrará Israel.

LUCAS 18:11

salmos 50 & 51

ISAÍAS 59:20

O fariseu, de pé, assim
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E virá um Redentor a
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SALMOS
Sião e aos que em Jacó se desviarem da

F05 O Messias deverá ser atraiçoado.

transgressão, diz o Senhor.

F11 O sofrimento do Messias.

MATEUS 1:21

SALMOS 55:4

ela dará à luz um filho, a

O meu coração confrange-

quem chamarás JESUS; porque ele salvará

se dentro de mim, e terrores de morte

o seu povo dos seus pecados.

sobre mim caíram.
5 Temor e tremor me sobrevêm, e o horror

LUCAS 1:68

me envolveu.

Bendito, seja o Senhor

Deus de Israel, porque visitou e remiu o
12 Pois não é um inimigo que me afronta,

seu povo,

então eu poderia suportá-lo; nem é um
LUCAS 4:18

adversário que se exalta contra mim,

O Espírito do Senhor está

porque dele poderia esconder-me;

sobre mim, porquanto me ungiu para

13 mas és tu, homem meu igual, meu

anunciar boas novas aos pobres; envioume para proclamar libertação aos cativos, e

companheiro e meu amigo íntimo.

restauração da vista aos cegos, para pôr em

14 Conservávamos juntos tranqüilamente,
e em companhia andávamos na casa de

liberdade os oprimidos,
19 e para proclamar o ano aceitável do

Deus.

Senhor.
MATEUS 26:31
LUCAS 21:28

Ora, quando essas coisas

Então Jesus lhes disse:

Todos vós esta noite vos escandalizareis de

começarem a acontecer, exultai e levantai

mim; pois está escrito: Ferirei o pastor, e

as vossas cabeças, porque a vossa redenção

as ovelhas do rebanho se dispersarão.
32 Todavia, depois que eu ressurgir, irei

se aproxima.

adiante de vós para a Galiléia.
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

33 Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda

será salvo, como está escrito: Virá de

que todos se escandalizem de ti, eu nunca

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

me escandalizarei.
34 Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que

impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

esta noite, antes que o galo cante três

eu tirar os seus pecados.

vezes me negarás.
35 Respondeu-lhe Pedro: Ainda que me seja

HEBREUS 9:12

e não pelo sangue de bodes

necessário morrer contigo, de modo algum

e novilhos, mas por seu próprio sangue,

te negarei. E o mesmo disseram todos os

entrou uma vez por todas no santo lugar,

discípulos.
36 Então foi Jesus com eles a um lugar

havendo obtido uma eterna redenção.

chamado Getsêmane, e disse aos

Veja também:#1;# 2; #3; Salmos 14:7; Salmos 42:11; Salmos
43:5; Salmos 44:4; Salmos 74:12; Salmos 78:35; Salmos 111:9;
Habacuque 3:13; Lucas 1:71; Lucas 2:38; Efésios 1:7; Colossenses
1:14.

discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu
vou ali orar.
37 E levando consigo Pedro e os dois filhos

salmos 53
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LUCAS 1:30

de Zebedeu, começou a entristecer-se e a
angustiar-se.

Disse-lhe então o anjo: Não

temas, Maria; pois achaste graça diante de

38 Então lhes disse: A minha alma está triste

Deus.
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

até a morte; ficai aqui e vigiai comigo.

ao qual porás o nome de Jesus.
JOÃO 13:21

32 Este será grande e será chamado filho do

Tendo Jesus dito isto,

turbou-se em espírito, e declarou: Em

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

verdade, em verdade vos digo que um de

de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

vós me há de trair.

e o seu reino não terá fim.
JOÃO 13:27

E, logo após o bocado,
HEBREUS 9:24

entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus:
O que fazes, faze-o depressa.

Pois Cristo não entrou

num santuário feito por mãos, figura do
verdadeiro, mas no próprio céu, para agora

JOÃO 13:37

Disse-lhe Pedro: Por que

comparecer por nós perante a face de

não posso seguir-te agora? Por ti darei a

Deus;

minha vida.

Veja também:#1; Salmos 41:12; Hebreus 7:21-25.

38 Respondeu Jesus: Darás a tua vida por
mim? Em verdade, em verdade te digo:
Não cantará o galo até que me tenhas
negado três vezes.

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

Veja também: Salmos 6:3; Salmos 69:20,21; Salmos 102:3-5;
Marcos 14:33,34.

SALMOS 62:3

Até quando acometereis

um homem, todos vós, para o derrubardes,
como a um muro pendido, uma cerca
prestes a cair?
4 Eles somente consultam como derrubá-

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

lo da sua alta posição; deleitam-se em

H08 O Messias deverá ter vida eterna.

mentiras; com a boca bendizem, mas no
SALMOS 61:6

Prolongarás os dias do

íntimo maldizem.

rei; e os seus anos serão como muitas
gerações.

SALMOS 2:1

7 Ele permanecerá no trono diante de Deus

Por que se amotinam as

nações, e os povos tramam em vão?

para sempre; faze que a benignidade e a

2 Os reis da terra se levantam, e os príncipes

fidelidade o preservem.

juntos conspiram contra o Senhor e contra
o seu ungido, dizendo:

2 SAMUEL 7:16 A tua casa, porém, e o teu

3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos

reino serão firmados para sempre diante

de nós as suas cordas.

de ti; teu trono será estabelecido para
MATEUS 26:3

sempre.

salmos 55& 61
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sacerdotes e os anciãos do povo se

H03 O futuro Reino do Messias.

reuniram no pátio da casa do sumo
SALMOS 65:2

sacerdote, o qual se chamava Caifás;

Ó tu que ouves a oração! a

ti virá toda a carne.

4 e deliberaram como prender Jesus a
traição, e o matar.

SALMOS 22:27
MATEUS 27:1

Todos os limites da terra se

lembrarão e se converterão ao Senhor, e

Ora, chegada a manhã,

todos os principais sacerdotes e os anciãos

diante dele adorarão todas as famílias das

do povo entraram em conselho contra

nações.

Jesus, para o matarem;
SALMOS 86:9
JOÃO 11:49

Todas as nações que fizeste

virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e

Um deles, porém, chamado

glorificarão o teu nome.

Caifás, que era sumo sacerdote naquele
ano, disse-lhes: Vós nada sabeis,

ISAÍAS 66:23

50 nem considerais que vos convém que

E acontecerá que desde

morra um só homem pelo povo, e que não

uma lua nova até a outra, e desde um

pereça a nação toda.

sábado até o outro, virá toda a carne a

51 Ora, isso não disse ele por si mesmo; mas,

adorar perante mim, diz o Senhor.

sendo o sumo sacerdote naquele ano,
LUCAS 11:9

profetizou que Jesus havia de morrer pela

Pelo que eu vos digo: Pedi,

e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e

nação,

abrir-se-vos-á;
ATOS 4:25

10 pois todo o que pede, recebe; e quem

que pelo Espírito Santo, por

busca acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.

boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste:
Por que se enfureceram os gentios, e os

JOÃO 12:32

povos imaginaram coisas vãs?
26 Levantaram-se os reis da terra, e as

E eu, quando for levantado

da terra, todos atrairei a mim.

autoridades ajuntaram- se à uma, contra o
1 JOÃO 5:14

Senhor e contra o seu Ungido.
27 Porque verdadeiramente se ajuntaram,

E esta é a confiança que

temos nele, que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, ele nos ouve.

nesta cidade, contra o teu santo Servo

15 e, se sabemos que nos ouve em tudo o que

Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes,
mas também Pôncio Pilatos com os

pedimos, sabemos que já alcançamos as

gentios e os povos de Israel;

coisas que lhe temos pedido.

28 para fazerem tudo o que a tua mão e o teu
APOCALIPSE 11:15

conselho predeterminaram que se fizesse.

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu

Veja também: Mateus 2:14-16.

grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

salmos 62
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séculos.

repreenderá a muitos povos; e estes
converterão as suas espadas em relhas de

Veja também:#1; Salmos 66:4; Salmos 145:18,19; Isaías 49:6;
Isaías 65:24; Jeremias 29:12,13.

arado, e as suas lanças em foices; uma
nação não levantará espada contra outra
nação, nem aprenderão mais a guerra.
DANIEL 7:14

H03 O futuro Reino do Messias.

E foi-lhe dado domínio,

e glória, e um reino, para que todos os
SALMOS 67:1

Deus se compadeça de nós

povos, nações e línguas o servissem; o seu

e nos abençoe, e faça resplandecer o seu

domínio é um domínio eterno, que não

rosto sobre nós,

passará, e o seu reino tal, que não será

2 Deus se compadeça de nós e nos abençoe,

destruído.

e faça resplandecer o seu rosto sobre nós,
3 para que se conheça na terra o seu

APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

caminho e entre todas as nações a sua

anjo a sua trombeta, e houve no céu

salvação.

grandes vozes, que diziam: O reino do

4 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

povos todos.

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

5 Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois

séculos.

julgas os povos com eqüidade, e guias as
nações sobre a terra.

APOCALIPSE 15:4

6 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem os
povos todos.

nome? Pois só tu és santo; por isso todas

7 A terra tem produzido o seu fruto; e Deus,

as nações virão e se prostrarão diante de ti,

o nosso Deus, tem nos abençoado.

porque os teus juízos são manifestos.

8 Deus nos tem abençoado; temam-no todas

Veja também:#1; #2; #4; #5; Jeremias 10:10.

as extremidades da terra!
ISAÍAS 2:2

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

Acontecerá nos últimos dias
H02 O julgamento no futuro por parte do

que se firmará o monte da casa do Senhor,

Messias.

será estabelecido como o mais alto dos

H03 O futuro Reino do Messias.

montes e se elevará por cima dos outeiros;
e concorrerão a ele todas as nações.

SALMOS 68:1

3 Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e

Levanta-se Deus! Sejam

subamos ao monte do Senhor, à casa do

dispersos os seus inimigos; fujam de

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus

diante dele os que o odeiam!
2 Levanta-se Deus! Sejam dispersos os seus

caminhos, e andemos nas suas veredas;

inimigos; fujam de diante dele os que o

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a

odeiam!

palavra do Senhor.

3 Como é impelida a fumaça, assim tu os

4 E ele julgará entre as nações, e

salmos 65 & 67
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impeles; como a cera se derrete diante do

G02 A ascensão do Messias é prevista.

fogo, assim pereçam os ímpios diante de

G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

Deus.
SALMOS 68:18

4 Mas alegrem-se os justos, e se regozijem

Tu subiste ao alto, levando

na presença de Deus, e se encham de

os teus cativos; recebeste dons dentre os

júbilo.

homens, e até dentre os rebeldes, para que
o Senhor Deus habitasse entre eles.

5 Cantai a Deus, cantai louvores ao seu
nome; louvai aquele que cavalga sobre

MARCOS 16:19

as nuvens, pois o seu nome é Já; exultai
diante dele.

Ora, o Senhor, depois de

lhes ter falado, foi recebido no céu, e
assentou-se à direita de Deus.

2 TESSALONICENSES 1:8 e tomar vingança
LUCAS 24:51

dos que não conhecem a Deus e dos que

E aconteceu que, enquanto

não conhecem a Deus e dos que não

os abençoava, apartou-se deles; e foi

obedecem ao evangelho de nosso Senhor

elevado ao céu.

Jesus;
JOÃO 7:39

9 os quais sofrerão, como castigo, a perdição

Ora, isto ele disse a respeito

eterna, banidos da face do senhor e da

do Espírito que haviam de receber os que

glória do seu poder,

nele cressem; pois o Espírito ainda não
fora dado, porque Jesus ainda não tinha

APOCALIPSE 18:20

sido glorificado.

Exulta sobre ela,

ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas;
ATOS 1:2

porque Deus vindicou a vossa causa contra

até o dia em que foi

levado para cima, depois de haver dado

ela.

mandamento, pelo Espírito Santo, aos
APOCALIPSE 19:7

apóstolos que escolhera;

Regozijemo-nos,

e exultemos, e demos-lhe a glória; porque
ATOS 1:8

são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a

Mas recebereis poder, ao

descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-

sua noiva se preparou,

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,

Veja também:#1; Êxodo 3:14; Isaías 12:4-6; 1 Tessalonicenses 5:16;
1 Pedro 1:8; Apocalipse 6:16,17.

como em toda a Judéia e Samária, e até os
confins da terra.
9 Tendo ele dito estas coisas, foi levado
para cima, enquanto eles olhavam, e uma
nuvem o recebeu, ocultando-o a seus
olhos.
ATOS 2:17

E acontecerá nos últimos

dias, diz o Senhor, que derramarei do meu
Espírito sobre toda a carne; e os vossos

salmos 68
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filhos e as vossas filhas profetizarão, os

Veja também: Salmos 24:3,7-10; Salmos 47:5; Salmos 72:17-19;
Salmos 104:3; Salmos 110:1; 1 Coríntios 12:4-10; 1 Pedro 3:22.

vossos mancebos terão visões, os vossos
anciãos terão sonhos;
18 e sobre os meus servos e sobre as minhas
servas derramarei do meu Espírito

F11 O sofrimento do Messias.

naqueles dias, e eles profetizarão.

F12 O Messias deverá experimentar resistência.
SALMOS 69:4

ROMANOS 12:6 De modo que, tendo

Aqueles que me odeiam

diferentes dons segundo a graça que nos

sem causa são mais do que os cabelos da

foi dada, se é profecia, seja ela segundo a

minha cabeça; poderosos são aqueles que

medida da fé;

procuram destruir-me, que me atacam
com mentiras; por isso tenho de restituir o

7 se é ministério, seja em ministrar; se é

que não extorqui.

ensinar, haja dedicação ao ensino;
EFÉSIOS 1:3

JOÃO 15:25

Bendito seja o Deus e Pai

Mas isto é para que se

de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos

cumpra a palavra que está escrita na sua

abençoou com todas as bênçãos espirituais

lei: Odiaram-me sem causa.

nas regiões celestes em Cristo;
JOÃO 19:4
EFÉSIOS 4:8

Então Pilatos saiu outra

vez, e disse-lhes: Eis aqui vo-lo trago fora,

Por isso foi dito: Subindo

ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons

para que saibais que não acho nele crime

aos homens.

algum.

9 Ora, isto - ele subiu - que é, senão que
2 CORÍNTIOS 5:21

também desceu às partes mais baixas da

Âquele que não

conheceu pecado, Deus o fez pecado por

terra?

nós; para que nele fôssemos feitos justiça
HEBREUS 4:14

de Deus.

Tendo, portanto, um grande

sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que
1 PEDRO 2:22

penetrou os céus, retenhamos firmemente

HEBREUS 6:20

Ele não cometeu pecado,

nem na sua boca se achou engano;

a nossa confissão.

1 PEDRO 2:24

aonde Jesus, como

levando ele mesmo os

precursor, entrou por nós, feito sacerdote

nossos pecados em seu corpo sobre o

para sempre, segundo a ordem de

madeiro, para que mortos para os pecados,

Melquisedeque.

pudéssemos viver para a justiça; e pelas
suas feridas fostes sarados.

HEBREUS 8:1

Ora, do que estamos
1 PEDRO 3:18

dizendo, o ponto principal é este: Temos

Porque também Cristo

um sumo sacerdote tal, que se assentou

morreu uma só vez pelos pecados, o justo

nos céus à direita do trono da Majestade,

pelos injustos, para levar-nos a Deus;

salmos 68
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sendo, na verdade, morto na carne, mas

mundo não o conheceu.
11 Veio para o que era seu, e os seus não o

vivificado no espírito;

receberam.

Veja também: Salmos 35:19; Salmos 109:3; Isaías 53:4-7; Mateus
26:59.

JOÃO 2:16

e disse aos que vendiam

as pombas: Tirai daqui estas coisas; não
façais da casa de meu Pai casa de negócio.
17 Lembraram-se então os seus discípulos

F11 O sofrimento do Messias.

de que está escrito: O zelo da tua casa me
SALMOS 69:7

Porque por amor de ti

devorará.

tenho suportado afrontas; a confusão me
cobriu o rosto.

JOÃO 7:5

8 Tornei-me como um estranho para os

Pois nem seus irmãos

criam nele.

meus irmãos, e um desconhecido para os
filhos de minha mãe.

JOÃO 15:21

9 Pois o zelo da tua casa me devorou, e as

Mas tudo isto vos farão

por causa do meu nome, porque não

afrontas dos que te afrontam caíram sobre

conhecem aquele que me enviou.

mim.

22 Se eu não viera e não lhes falara, não
teriam pecado; agora, porém, não têm

MATEUS 26:48

Ora, o que o traía lhes havia

desculpa do seu pecado.
23 Aquele que me odeia a mim, odeia

dado um sinal, dizendo: Aquele que eu
beijar, esse é: prendei-o.

também a meu Pai.

49 E logo, aproximando-se de Jesus disse:

24 Se eu entre eles não tivesse feito tais

Salve, Rabi. E o beijou.

obras, quais nenhum outro fez, não teriam

50 Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que

pecado; mas agora, não somente viram,

vieste? Nisto, aproximando-se eles,

mas também odiaram tanto a mim como a

lançaram mão de Jesus, e o prenderam.

meu Pai.

MATEUS 26:56

ROMANOS 15:8 Digo pois que Cristo foi

Mas tudo isso aconteceu

para que se cumprissem as Escrituras

feito ministro da circuncisão, por causa

dos profetas. Então todos os discípulos,

da verdade de Deus, para confirmar as

deixando-o fugiram.

promessas feitas aos pais;

MATEUS 26:74

Veja também: Salmos 22:6-8; Salmos 31:11; Salmos 119:139;
Mateus 26:70-74; Marcos 11:15-17.

Então começou ele a

praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço
esse homem. E imediatamente o galo
cantou.
JOÃO 1:10

Estava ele no mundo, e o

mundo foi feito por intermédio dele, e o

salmos 69
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isto é, Deus meu, Deus meu, por que me

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

desamparaste?
SALMOS 69:19

Tu conheces o meu

47 Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso,

opróbrio, a minha vergonha, e a minha

diziam: Ele chama por Elias.

ignomínia; diante de ti estão todos os

48 E logo correu um deles, tomou uma

meus adversários.

esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a

20 Afrontas quebrantaram-me o coração,

numa cana, dava-lhe de beber.

e estou debilitado. Esperei por alguém
que tivesse compaixão, mas não houve

MARCOS 15:23

nenhum; e por consoladores, mas não os

E ofereciam-lhe vinho

misturado com mirra; mas ele não o tomou.

achei.
JOÃO 19:28

21 Deram-me fel por mantimento, e na
minha sede me deram a beber vinagre.

Depois, sabendo Jesus que

todas as coisas já estavam consumadas,
para que se cumprisse a Escritura, disse:

MATEUS 27:34

Tenho sede.

deram-lhe a beber vinho

29 Estava ali um vaso cheio de vinagre.

misturado com fel; mas ele, provando-o,
não quis beber.

Puseram, pois, numa cana de hissopo
uma esponja ensopada de vinagre, e lha

MATEUS 27:39

E os que iam passando

chegaram à boca.
30 Então Jesus, depois de ter tomado o

blasfemavam dele, meneando a cabeça
40 e dizendo: Tu, que destróis o santuário

vinagre, disse: está consumado. E,

e em três dias o reedificas, salva-te a ti

inclinando a cabeça, entregou o espírito.

mesmo; se és Filho de Deus, desce da
HEBREUS 12:2

cruz.
41 De igual modo também os principais

fitando os olhos em Jesus,

autor e consumador da nossa fé, o qual,

sacerdotes, com os escribas e anciãos,

pelo gozo que lhe está proposto, suportou

escarnecendo, diziam:

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

42 A outros salvou; a si mesmo não pode

assentado à direita do trono de Deus.

salvar. Rei de Israel é ele; desça agora da
1 PEDRO 2:23

cruz, e creremos nele;
43 confiou em Deus, livre-o ele agora, se

sendo injuriado, não

injuriava, e quando padecia não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga

lhe quer bem; porque disse: Sou Filho de

justamente;

Deus.

24 levando ele mesmo os nossos pecados

44 O mesmo lhe lançaram em rosto também
os salteadores que com ele foram

em seu corpo sobre o madeiro, para que

crucificados.

mortos para os pecados, pudéssemos viver

45 E, desde a hora sexta, houve trevas sobre

para a justiça; e pelas suas feridas fostes
sarados.

toda a terra, até a hora nona.
46 Cerca da hora nona, bradou Jesus em

Veja também: Salmos 22:6,7; Isaías 53:3-5.

alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactani;
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que Cristo morreu e tornou a viver, para

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
SALMOS 69:26

Pois perseguem a quem

afligiste, e aumentam a dor daqueles a

ATOS 2:27

quem feriste.

pois não deixarás a minha

alma no hades, nem permitirás que o teu
Santo veja a corrupção;

MARCOS 15:28

[E cumpriu-se a escritura

Veja também: Salmos 16:10; Salmos 30:3; Salmos 49:15; Salmos
86:13; Jonas 2:4-6; Atos 13:35.

que diz: E com os malfeitores foi contado.]
29 E os que iam passando blasfemavam dele,
meneando a cabeça e dizendo: Ah! tu
que destróis o santuário e em três dias o
reedificas.

D04 O ofício do Messias como Rei.

30 salva-te a ti mesmo, descendo da cruz.

E10 O Messias também deverá ser o Messias

31 De igual modo também os principais

para os Gentios.

sacerdotes, com os escribas,

H03 O futuro Reino do Messias.

escarnecendo-o, diziam entre si: A outros

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

salvou; a si mesmo não pode salvar;
SALMOS 72:7

32 desça agora da cruz o Cristo, o rei de

Nos seus dias floreça a

Israel, para que vejamos e creiamos,

justiça, e haja abundância de paz enquanto

Também os que com ele foram

durar a lua.
8 Domine de mar a mar, e desde o Rio até as

crucificados o injuriavam.

extremidades da terra.

Veja também: Isaías 53:4,10; Zacarias 13:7.

9 Inclinem-se diante dele os seus
adversários, e os seus inimigos lambam o
pó.
10 Paguem-lhe tributo os reis de Társis e das

G01 A ressurreição do Messias é prevista.

ilhas; os reis de Sabá e de Seba ofereçamSALMOS 71:20

Tu, que me fizeste ver

lhe dons.

muitas e penosas tribulações, de novo me

11 Todos os reis se prostrem perante ele;

restituirás a vida, e de novo me tirarás dos

todas as nações o sirvam.

abismos da terra.

12 Porque ele livra ao necessitado quando
clama, como também ao aflito e ao que

LUCAS 24:6

não tem quem o ajude.

Ele não está aqui, mas

13 Compadece-se do pobre e do necessitado, e

ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou,

a vida dos necessitados ele salva.

estando ainda na Galiléia.

14 Ele os liberta da opressão e da violência, e
LUCAS 24:34

precioso aos seus olhos é o sangue deles.

os quais diziam: Realmente

15 Viva, pois, ele; e se lhe dê do ouro de Sabá;

o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão.

e continuamente se faça por ele oração, e o
ROMANOS 14:9 Porque foi para isto mesmo

salmos 69 & 71

bendigam em todo o tempo.

131

salmos 71 & 72

SALMOS
16 Haja abundância de trigo na terra sobre

morte e do hades.

os cumes dos montes; ondule o seu fruto
APOCALIPSE 7:9 Depois destas coisas olhei,

como o Líbano, e das cidades floresçam
homens como a erva da terra.

e eis uma grande multidão, que ninguém

17 Permaneça o seu nome eternamente;

podia contar, de todas as nações, tribos,

continue a sua fama enquanto o sol durar,

povos e línguas, que estavam em pé diante

e os homens sejam abençoados nele; todas

do trono e em presença do Cordeiro,

as nações o chamem bem-aventurado.

trajando compridas vestes brancas, e com

18 Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de

palmas nas mãos;

Israel, o único que faz maravilhas.
APOCALIPSE 11:15

19 Bendito seja para sempre o seu nome

E tocou o sétimo

glorioso, e encha-se da sua glória toda a

anjo a sua trombeta, e houve no céu

terra. Amém e amém.

grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do

MATEUS 2:11

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

E entrando na casa, viram o

séculos.

menino com Maria sua mãe e, prostrandose, o adoraram; e abrindo os seus tesouros,

APOCALIPSE 17:14

ofertaram-lhe dádivas: ouro incenso e

Estes combaterão

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,

mirra.

porque é o Senhor dos senhores e o Rei
MATEUS 28:18

dos reis; vencerão também os que estão

E, aproximando-se Jesus,

com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a
autoridade no céu e na terra.
MARCOS 16:15

Veja também:#1; #2; #5; Gênesis 22:18; Salmos 21:4.

E disse-lhes: Ide por todo

o mundo, e pregai o evangelho a toda
H02 O julgamento no futuro por parte do

criatura.
16 Quem crer e for batizado será salvo; mas

Messias.

quem não crer será condenado.
SALMOS 75:7

Mas Deus é o que julga; a

um abate, e a outro exalta.

FILIPENSES 2:10 para que ao nome de Jesus

8 Porque na mão do Senhor há um cálice,

se dobre todo joelho dos que estão nos

cujo vinho espuma, cheio de mistura, do

céus, e na terra, e debaixo da terra,

qual ele dá a beber; certamente todos os
HEBREUS 13:8

ímpios da terra sorverão e beberão as suas

Jesus Cristo é o mesmo,

fezes.

ontem, e hoje, e eternamente.
APOCALIPSE 1:18

LUCAS 1:52

e o que vivo;

depôs dos tronos os

poderosos, e elevou os humildes.

fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos
séculos dos séculos; e tenho as chaves da

salmos 72
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ATOS 17:31

porquanto determinou

B19 O mistério do Messias.

um dia em que com justiça há de julgar o
SALMOS 78:2

mundo, por meio do varão que para isso

Abrirei a minha boca

ordenou; e disso tem dado certeza a todos,

numa parábola; proporei enigmas da

ressuscitando-o dentre os mortos.

antigüidade,
MATEUS 13:10

ROMANOS 2:16 no dia em que Deus há de

E chegando-se a ele os

discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes

julgar os segredos dos homens, por Cristo

falas por parábolas?

Jesus, segundo o meu evangelho.

11 Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado
2 TIMÓTEO 4:1 Conjuro-te diante de Deus e

conhecer os mistérios do reino dos céus,

de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e

mas a eles não lhes é dado;
12 pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em

os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino;

abundância; mas ao que não tem, até
APOCALIPSE 14:9

Seguiu-os ainda

aquilo que tem lhe será tirado.
13 Por isso lhes falo por parábolas; porque

um terceiro anjo, dizendo com grande voz:
Se alguém adorar a besta, e a sua imagem,

eles, vendo, não vêem; e ouvindo, não

e receber o sinal na fronte, ou na mão,

ouvem nem entendem.

10 também o tal beberá do vinho da ira de
MATEUS 13:34

Deus, que se acha preparado sem mistura,

Todas estas coisas falou

no cálice da sua ira; e será atormentado

Jesus às multidões por parábolas, e sem

com fogo e enxofre diante dos santos anjos

parábolas nada lhes falava;
35 para que se cumprisse o que foi dito pelo

e diante do Cordeiro.
11 A fumaça do seu tormento sobe para todo

profeta: Abrirei em parábolas a minha

o sempre; e não têm repouso nem de dia

boca; publicarei coisas ocultas desde a

nem de noite os que adoram a besta e a

fundação do mundo.

sua imagem, nem aquele que recebe o
MARCOS 4:11

sinal do seu nome.

E ele lhes disse: A vós é

confiado o mistério do reino de Deus, mas
APOCALIPSE 16:19

e a grande cidade

aos de fora tudo se lhes diz por parábolas;

fendeu-se em três partes, e as cidades
JOÃO 16:25

das nações caíram; e Deus lembrou-se da

Disse-vos estas coisas por

grande Babilônia, para lhe dar o cálice do

figuras; chega, porém, a hora em que

vinho do furor da sua ira.

vos não falarei mais por figuras, mas
abertamente vos falarei acerca do Pai.

Veja também:#1; #6; 1 Samuel 2:7,8; Isaías 51:17-22; Jeremias
25:15-17.

1 CORÍNTIOS 4:1

Que os homens

nos considerem, pois, como ministros de
Cristo, e despenseiros dos mistérios de
Deus.
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Veja também: Salmos 49:4; Oseias 12:10; Mateus 21:45; Marcos
3:23; Marcos 4:2,13,33; Marcos 12:1; Lucas 8:10; 1 Coríntios 13:2; 1
Coríntios 14:2.

16 Depois disto voltarei, e reedificarei o
tabernáculo de Davi, que está caído;
reedificarei as suas ruínas, e tornarei a
levantá-lo;
17 para que o resto dos homens busque ao

B03 O Messias é o Filho do Homem.

Senhor, sim, todos os gentios, sobre os

H07 O Messias sentar-se-á ao lado direito de

quais é invocado o meu nome,

Deus.
SALMOS 80:14

Ó Deus dos exércitos, volta-

COLOSSENSES 1:15

te, nós te rogamos; atende do céu, e vê, e

o qual é imagem

do Deus invisível, o primogênito de toda a

visita esta videira,

criação;

15 a videira que a tua destra plantou, e o

16 porque nele foram criadas todas as

sarmento que fortificaste para ti.

coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,

17 Seja a tua mão sobre o varão da tua destra,

sejam principados, sejam potestades; tudo

sobre o filho do homem que fortificaste para

foi criado por ele e para ele.

ti.

17 Ele é antes de todas as coisas, e nele
subsistem todas as coisas;

ISAÍAS 11:1

18 também ele é a cabeça do corpo, da

Então brotará um rebento

do toco de Jessé, e das suas raízes um

igreja; é o princípio, o primogênito dentre

renovo frutificará.

os mortos, para que em tudo tenha a
preeminência,

ZACARIAS 3:8

19 porque aprouve a Deus que nele habitasse

Ouve, pois, Josué, sumo

sacerdote, tu e os teus companheiros

toda a plenitude,

que se assentam diante de ti, porque são
HEBREUS 1:1

homens portentosos; eis que eu farei vir o
meu servo, o Renovo.

Havendo Deus antigamente

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,

JOÃO 15:1

2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo

Eu sou a videira verdadeira,

e meu Pai é o viticultor.

Filho, a quem constituiu herdeiro de todas
as coisas, e por quem fez também o mundo;

ATOS 10:38

3 sendo ele o resplendor da sua glória

concernente a Jesus de

Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito

e a expressa imagem do seu Ser, e

Santo e com poder; o qual andou por toda

sustentando todas as coisas pela palavra

parte, fazendo o bem e curando a todos os

do seu poder, havendo ele mesmo feito

oprimidos do Diabo, porque Deus era com

a purificação dos pecados, assentou-se à

ele.

direita da Majestade nas alturas,

ATOS 15:15

Veja também:#2; Salmos 7:7; Salmos 80:8; Salmos 90:13; Isaías
63:15,17; Jeremias 2:21; Jeremias 23:5,6; Ezequiel 17:22-24; Daniel
9:16-19; Zacarias 6:12; Marcos 12:1-9.

E com isto concordam as

palavras dos profetas; como está escrito:

salmos 80
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deram; vós, porém, vendo isto, nem depois

E07 A oferta de salvação por parte do Messias.

vos arrependestes para crerdes nele.
SALMOS 85:9

Certamente que a sua

salvação está perto aqueles que o temem,

JOÃO 14:6

para que a glória habite em nossa terra.

Respondeu-lhe Jesus: Eu

sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai, senão por mim.

JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e
ROMANOS 5:1

habitou entre nós, cheio de graça e de

Justificados, pois, pela

verdade; e vimos a sua glória, como a

fé, tenhamos paz com Deus, por nosso

glória do unigênito do Pai.

Senhor Jesus Cristo,

ATOS 13:26

2 CORÍNTIOS 5:21

Irmãos, filhos da estirpe de

Âquele que não

Abraão, e os que dentre vós temem a Deus,

conheceu pecado, Deus o fez pecado por

a nós é enviada a palavra desta salvação.

nós; para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus.

Veja também:#2; Salmos 24:4,5; Salmos 50:23; Marcos 12:32-34;
Atos 10:2-4; Atos 13:14-16.

FILIPENSES 1:10 para que aproveis as coisas
excelentes, a fim de que sejais sinceros, e
sem ofensa até o dia de Cristo;
11 cheios do fruto de injustiça, que vem por

E08 A justiça do Messias.

meio de Jesus Cristo, para glória e louvor

H03 O futuro Reino do Messias.

de Deus.
SALMOS 85:10

A benignidade e a

fidelidade se encontraram; a justiça e a paz

2 PEDRO 3:13

se beijaram.

Nós, porém, segundo a sua

promessa, aguardamos novos céus e uma

11 A fidelidade brota da terra, e a justiça olha

nova terra, nos quais habita a justiça.

desde o céu.
12 O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra

1 JOÃO 2:6

produzirá o seu fruto.

aquele que diz estar nele,

também deve andar como ele andou.

13 A justiça irá adiante dele, marcando o
caminho com as suas pegadas.

APOCALIPSE 19:11

E vi o céu aberto,

e eis um cavalo branco; e o que estava
MATEUS 3:15

Jesus, porém, lhe

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

respondeu: Consente agora; porque assim

e julga a peleja com justiça.

nos convém cumprir toda a justiça. Então

Veja também:#1; #2; João 13:14-16,34; Romanos 3:25,26; Efésios
5:1,2; Filipenses 2:5-8; Hebreus 12:1-2; 1 Pedro 2:18-24.

ele consentiu.
MATEUS 21:32

Pois João veio a vós no

caminho da justiça, e não lhe deste crédito,
mas os publicanos e as meretrizes lho

salmos 85
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H03 O futuro Reino do Messias.

E14 O Messias deverá conquistar a morte e a
escuridão.

SALMOS 86:9

Todas as nações que fizeste

virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e

SALMOS 86:12

glorificarão o teu nome.

Pois grande é a tua

benignidade para comigo, e livraste a
minha alma das profundezas do Seol.

ISAÍAS 66:23

13 Pois grande é a tua benignidade para

E acontecerá que desde

uma lua nova até a outra, e desde um

comigo, e livraste a minha alma das

sábado até o outro, virá toda a carne a

profundezas do Seol.

adorar perante mim, diz o Senhor.
1 TESSALONICENSES 1:10
ZACARIAS 14:9 E o Senhor será rei sobre

e

esperardes dos céus a seu Filho, a quem

toda a terra; naquele dia um será o Senhor,

ele ressuscitou dentre os mortos, a saber,

e um sera o seu nome.

Jesus, que nos livra da ira vindoura.
Veja também: Salmos 16:10; Salmos 56:13; Jonas 2:3-6.

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,
que ignoreis este mistério (para que
não presumais de vós mesmos): que o
endurecimento veio em parte sobre Israel,

B22 A bondade de Deus e do Messias.

até que a plenitude dos gentios haja

B23 A graça de Deus e do Messias.

entrado;
SALMOS 86:15
APOCALIPSE 11:15

Mas tu, Senhor, és um

Deus compassivo e benigno, longânimo, e

E tocou o sétimo

abundante em graça e em fidelidade.

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do

JOÃO 1:17

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

Porque a lei foi dada por

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

meio de Moisés; a graça e a verdade vieram

séculos.

por Jesus Cristo.

APOCALIPSE 15:4

ROMANOS 5:20 Sobreveio, porém, a lei

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

para que a ofensa abundasse; mas, onde o

nome? Pois só tu és santo; por isso todas

pecado abundou, superabundou a graça;
21 para que, assim como o pecado veio a

as nações virão e se prostrarão diante de ti,

reinar na morte, assim também viesse

porque os teus juízos são manifestos.

a reinar a graça pela justiça para a vida

Veja também:#1; #4.

eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor.
EFÉSIOS 1:9

fazendo-nos conhecer o

mistério da sua vontade, segundo o seu
beneplácito, que nele propôs

salmos 85

136

salmos 86

SALMOS
EFÉSIOS 2:4

Mas Deus, sendo rico em

com o rosto em terra e orou, dizendo:

misericórdia, pelo seu muito amor com

Meu Pai, se é possível, passa de mim este

que nos amou,

cálice; todavia, não seja como eu quero,

5 estando nós ainda mortos em nossos

mas como tu queres.
40 Voltando para os discípulos, achou-os

delitos, nos vivificou juntamente com
Cristo (pela graça sois salvos),

dormindo; e disse a Pedro: Assim nem

6 e nos ressuscitou juntamente com ele, e

uma hora pudestes vigiar comigo?

com ele nos fez sentar nas regiões celestes
MATEUS 26:56

em Cristo Jesus,
7 para mostrar nos séculos vindouros a

Mas tudo isso aconteceu

para que se cumprissem as Escrituras

suprema riqueza da sua graça, pela sua

dos profetas. Então todos os discípulos,

bondade para conosco em Cristo Jesus.

deixando-o fugiram.

Veja também: Salmos 86:5; Salmos 103:8; Salmos 111:4; Salmos
130:4,7; Salmos 145:8; Joel 2:13; Miqueias 7:18.

MATEUS 27:28

E, despindo-o, vestiram-lhe

um manto escarlate;
29 e tecendo uma coroa de espinhos,
puseram-lha na cabeça, e na mão direita
F06 O Messias deverá ser deixado sozinho.

uma cana, e ajoelhando-se diante dele,

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos
judeus!

SALMOS 88:14

Senhor, por que me

30 E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e

rejeitas? por que escondes de mim a tua

davam-lhe com ela na cabeça.

face?

31 Depois de o terem escarnecido, despiram-

15 Estou aflito, e prestes a morrer desde a

lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes, e

minha mocidade; sofro os teus terrores,

levaram-no para ser crucificado.

estou desamparado.
16 Sobre mim tem passado a tua ardente

MATEUS 27:46

Cerca da hora nona, bradou

indignação; os teus terrores deram cabo de

Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá

mim.

sabactani; isto é, Deus meu, Deus meu,

17 Como águas me rodeiam todo o dia;

por que me desamparaste?

cercam-me todos juntos.

Veja também: Salmos 22:11-21; Salmos 31:11; Salmos 38:10,11;
Salmos 69:17-21; Salmos 88:8; Salmos 143:3,4; Isaías 53:46,8,10,11; Isaías 63:3; Daniel 9:26; Zacarias 13:7; Mateus 27:3944; Marcos 14:33,34; Lucas 22:44; Romanos 8:32; Gálatas 3:13; 1
Pedro 2:24.

18 Aparte de mim amigos e companheiros; os
meus conhecidos se acham nas trevas.
MATEUS 26:37

E levando consigo Pedro

e os dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se e a angustiar-se.
38 Então lhes disse: A minha alma está triste
até a morte; ficai aqui e vigiai comigo.
39 E adiantando-se um pouco, prostrou-se
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B01 O Messias é o Filho de Deus.

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

H03 O futuro Reino do Messias.
SALMOS 89:19
SALMOS 89:3

Fiz um pacto com o meu

Naquele tempo falaste em

visão ao teu santo, e disseste: Coloquei a

escolhido; jurei ao meu servo Davi:

coroa num homem poderoso; exaltei um

4 Estabelecerei para sempre a tua

escolhido dentre o povo.

descendência, e firmarei o teu trono por
DEUTERONÔMIO 18:18

todas as gerações.

Do meio de

seus irmãos lhes suscitarei um profeta
MATEUS 12:18

Eis aqui o meu servo que

semelhante a ti; e porei as minhas palavras

escolhi, o meu amado em quem a minha

na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu

alma se compraz; porei sobre ele o meu

lhe ordenar.
19 E de qualquer que não ouvir as minhas

espírito, e ele anunciará aos gentios o
juízo.

palavras, que ele falar em meu nome, eu

19 Não contenderá, nem clamará, nem se

exigirei contas.

ouvirá pelas ruas a sua voz.
LUCAS 1:32

20 Não esmagará a cana quebrada, e não

Este será grande e será

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

apagará o morrão que fumega, até que faça

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

triunfar o juízo;

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

21 e no seu nome os gentios esperarão.

e o seu reino não terá fim.
LUCAS 1:32

Este será grande e será
LUCAS 7:16

chamado filho do Altíssimo; o Senhor
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

grande profeta se levantou entre nós; e:
Deus visitou o seu povo.

e o seu reino não terá fim.
ATOS 2:29

O medo se apoderou de

todos, e glorificavam a Deus, dizendo: Um

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

ATOS 3:22

Irmãos, seja-me permitido

Pois Moisés disse: Suscitar-

dizer-vos livremente acerca do patriarca

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos

Davi, que ele morreu e foi sepultado, e

irmãos, um profeta semelhante a mim; a

entre nós está até hoje a sua sepultura.

ele ouvireis em tudo quanto vos disser.

30 Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que
FILIPENSES 2:6 o qual, subsistindo em

Deus lhe havia prometido com juramento

forma de Deus, não considerou o ser igual

que faria sentar sobre o seu trono um dos

a Deus coisa a que se devia aferrar,

seus descendentes -

7 mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a

Veja também: Salmos 89:28-34; Jeremias 30:9; Ezequiel 34:23-24;
Oseias 3:5; Mateus 3:17; Hebreus 7:21.

forma de servo, tornando-se semelhante
aos homens;
8 e, achado na forma de homem, humilhouse a si mesmo, tornando-se obediente até a
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morte, e morte de cruz.

preço, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou

9 Pelo que também Deus o exaltou

com os seus cabelos; e encheu-se a casa do

soberanamente, e lhe deu o nome que é

cheiro do bálsamo.

sobre todo nome;
JOÃO 12:7

10 para que ao nome de Jesus se dobre todo

Respondeu, pois Jesus:

joelho dos que estão nos céus, e na terra, e

Deixa-a; para o dia da minha preparação

debaixo da terra,

para a sepultura o guardou;

11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é
ATOS 10:38

Senhor, para glória de Deus Pai.

concernente a Jesus de

Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito
APOCALIPSE 3:7 Ao anjo da igreja em

Santo e com poder; o qual andou por toda

Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo,

parte, fazendo o bem e curando a todos os

o que é verdadeiro, o que tem a chave de

oprimidos do Diabo, porque Deus era com

Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha,

ele.

e ninguém abre:
HEBREUS 1:8

Veja também: Deuteronômio 33:29; Marcos 1:24; Hebreus 2:9-17.

Mas do Filho diz: O teu

trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos
séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do
teu reino.
9 Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade;

B05 O Messias era cheio do Espírito Santo.

por isso Deus, o teu Deus, te ungiu

D01 A unção do Messias.

com óleo de alegria, mais do que a teus
SALMOS 89:20

Achei Davi, meu servo; com

companheiros;

o meu santo óleo o ungi.

Veja também:#2; Salmos 89:13; Isaías 41:10; Isaías 42:1; Zacarias
10:12; Mateus 26:12.

21 A minha mão será sempre com ele, e o
meu braço o fortalecerá.
LUCAS 4:18

O Espírito do Senhor está

sobre mim, porquanto me ungiu para

E13 Deus confirma o ministério do Messias.

anunciar boas novas aos pobres; enviouSALMOS 89:22

me para proclamar libertação aos cativos, e

O inimigo não o

restauração da vista aos cegos, para pôr em

surpreenderá, nem o filho da perversidade

liberdade os oprimidos,

o afligirá.

JOÃO 3:34

MATEUS 4:1

Pois aquele que Deus

Então foi conduzido Jesus

pelo Espírito ao deserto, para ser tentado

enviou fala as palavras de Deus; porque

pelo Diabo.

Deus não dá o Espírito por medida.

2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta
JOÃO 12:3

noites, depois teve fome.

Então Maria, tomando uma

3 Chegando, então, o tentador, disse-lhe:

libra de bálsamo de nardo puro, de grande
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Se tu és Filho de Deus manda que estas

E22 O trabalho do Messias deverá ser

pedras se tornem em pães.

abençoado.

4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito:

H03 O futuro Reino do Messias.

Nem só de pão viverá o homem, mas de
SALMOS 89:24

toda palavra que sai da boca de Deus.

A minha fidelidade, porém,

e a minha benignidade estarão com ele, e

5 Então o Diabo o levou à cidade santa,

em meu nome será exaltado o seu poder.

colocou-o sobre o pináculo do templo,
6 e disse-lhe: Se tu és Filho de Deus, lança-

JOÃO 17:6

te daqui abaixo; porque está escrito: Aos

Manifestei o teu nome aos

seus anjos dará ordens a teu respeito; e:

homens que do mundo me deste. Eram

eles te susterão nas mãos, para que nunca

teus, e tu mos deste; e guardaram a tua

tropeces em alguma pedra.

palavra.

7 Replicou-lhe Jesus: Também está escrito:
JOÃO 17:11

Não tentarás o Senhor teu Deus.
8 Novamente o Diabo o levou a um monte

Eu não estou mais no

mundo; mas eles estão no mundo, e eu

muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos

vou para ti. Pai santo, guarda-os no teu

do mundo, e a glória deles;

nome, o qual me deste, para que eles

9 e disse-lhe: Tudo isto te darei, se,

sejam um, assim como nós.

prostrado, me adorares.
JOÃO 17:25

10 Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás;

Pai justo, o mundo não te

porque está escrito: Ao Senhor teu Deus

conheceu, mas eu te conheço; conheceram

adorarás, e só a ele servirás.

que tu me enviaste;
Veja também:#1; Salmos 89:16,17,28,33; Salmos 91:14.

H03 O futuro Reino do Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.
SALMOS 89:23

Eu esmagarei diante dele
SALMOS 89:25

os seus adversários, e aos que o odeiam

JOÃO 15:23

Porei a sua mão sobre o

mar, e a sua destra sobre os rios.

abaterei.

ÊXODO 23:21

Aquele que me odeia a

Anda apercebido diante

dele, e ouve a sua voz; não sejas rebelde

mim, odeia também a meu Pai.

contra ele, porque não perdoará a tua
LUCAS 19:27

rebeldia; pois nele está o meu nome.

Quanto, porém, àqueles

meus inimigos que não quiseram que eu
APOCALIPSE 11:15

reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-

grandes vozes, que diziam: O reino do

Veja também:#1; Salmos 2:1-6; Salmos 21:8,9; Salmos 110:1;
Salmos 132:8.
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2 CORÍNTIOS 6:18

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.

e eu serei para vós

Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso.

Veja também:#1.

HEBREUS 1:5

Pois a qual dos anjos disse

jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E
A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

outra vez: Eu lhe serei Pai, e ele me será

B01 O Messias é o Filho de Deus.

Filho?

SALMOS 89:26

Ele me invocará, dizendo:

APOCALIPSE 3:21

Ao que vencer, eu

Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da

lhe concederei que se assente comigo no

minha salvação.

meu trono.

MATEUS 11:27

Veja também: 2 Samuel 22:47; 1 Crônicas 22:10; Salmos 18:46;
Salmos 62:2,6,7; Salmos 95:1; Mateus 10:32,33; Mateus 26:39,42;
João 8:54; João 11:41; Gálatas 4:6.

Todas as coisas me foram

entregues por meu Pai; e ninguém
conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e
ninguém conhece plenamente o Pai, senão
o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser

A04 O Messias existe desde a eternidade.

revelar.

B01 O Messias é o Filho de Deus.
E13 Deus confirma o ministério do Messias.

LUCAS 23:46

Jesus, clamando com

H03 O futuro Reino do Messias.

grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos
SALMOS 89:27

entrego o meu espírito. E, havendo dito

Também lhe darei o lugar de

primogênito; fá-lo-ei o mais excelso dos reis

isso, expirou.

da terra.
JOÃO 14:7

28 Conservar-lhe-ei para sempre a minha

Se vós me conhecêsseis a

mim, também conheceríeis a meu Pai; e já

benignidade, e o meu pacto com ele ficará

desde agora o conheceis, e o tendes visto.

firme.
29 Farei que subsista para sempre a sua

JOÃO 14:23

descendência, e o seu trono como os dias dos

Respondeu-lhe Jesus:

céus.

Se alguém me amar, guardará a minha
palavra; e meu Pai o amará, e viremos a

ATOS 13:32

ele, e faremos nele morada.

E nós vos anunciamos as

boas novas da promessa, feita aos pais,
Disse-lhe Jesus: Deixa de

33 a qual Deus nos tem cumprido, a nós,

me tocar, porque ainda não subi ao Pai;

filhos deles, levantando a Jesus, como

mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu

também está escrito no salmo segundo: Tu

subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus

és meu Filho, hoje te gerei.

JOÃO 20:17

34 E no tocante a que o ressuscitou dentre

e vosso Deus.

os mortos para nunca mais tornar à
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corrupção, falou Deus assim: Dar-vos-ei as

séculos.

santas e fiéis bênçãos de Davi;
HEBREUS 1:5

Veja também:#1; #2; #4; Romanos 8:20.

Pois a qual dos anjos disse

jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E
outra vez: Eu lhe serei Pai, e ele me será

H03 O futuro Reino do Messias.

Filho?
SALMOS 89:35

6 E outra vez, ao introduzir no mundo o

Uma vez para sempre jurei

por minha santidade; não mentirei a Davi.

primogênito, diz: E todos os anjos de Deus

36 A sua descendência subsistirá para sempre, e

o adorem.

o seu trono será como o sol diante de mim;

7 Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus

37 será estabelecido para sempre como a lua, e

anjos faz ventos, e de seus ministros

ficará firme enquanto o céu durar.

labaredas de fogo.
8 Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus,

LUCAS 1:32

subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro

Este será grande e será

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

de eqüidade é o cetro do teu reino.

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;
COLOSSENSES 1:15

33

o qual é imagem

e reinará eternamente sobre a casa

de Jacó, e o seu reino não terá fim.

do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação;

Veja também: Isaías 9:8; Apocalipse 1:5.

16 porque nele foram criadas todas as
coisas nos céus e na terra, as visíveis
e as invisíveis, sejam tronos, sejam

A04 O Messias existe desde a eternidade.

dominações, sejam principados, sejam
potestades; tudo foi criado por ele e para

SALMOS 90:2

ele.

Antes que nascessem os

montes, ou que tivesses formado a terra e

17 Ele é antes de todas as coisas, e nele

o mundo, sim, de eternidade a eternidade

subsistem todas as coisas;

tu és Deus.

18 também ele é a cabeça do corpo, da
igreja; é o princípio, o primogênito dentre

JOÃO 1:1

os mortos, para que em tudo tenha a
19 porque aprouve a Deus que nele habitasse

Deus.

toda a plenitude,
APOCALIPSE 11:15

No princípio era o Verbo,

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

preeminência,

Veja também: Provérbios 8:22-26; Isaías 44:6; Hebreus 1:10-12;
Hebreus 13:8; Apocalipse 1:8.

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
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homicida, pois, embora salvo do mar, a

E03 A tentação do Messias.

Justiça não o deixa viver.
SALMOS 91:11

Porque aos seus anjos dará

5 Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não

ordem a teu respeito, para te guardarem

sofreu mal nenhum.

em todos os teus caminhos.
12 Eles te susterão nas suas mãos, para que

2 TIMÓTEO 4:17 Mas o Senhor esteve ao

não tropeces em alguma pedra.

meu lado e me fortaleceu, para que por
mim fosse cumprida a pregação, e a

LUCAS 4:9

Então o levou a Jerusalém

ouvissem todos os gentios; e fiquei livre da

e o colocou sobre o pináculo do templo e

boca do leão,

lhe disse: Se tu és Filho de Deus, lança-te

Veja também: Isaías 1:6-8; Isaías 35:9; Isaías 65:25; Daniel 6:21;
Apocalipse 5:5.

daqui abaixo;
10 porque está escrito: Aos seus anjos
ordenará a teu respeito, que te guardem;
11 e: eles te susterão nas mãos, para que
nunca tropeces em alguma pedra.

F01 A morte do Messias é prevista.

12 Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não

G01 A ressurreição do Messias é prevista.

tentarás o Senhor teu Deus.

G03 A exaltação do Messias é prevista.

Veja também: Mateus 4:6; Hebreus 1:14.

SALMOS 91:14

Pois que tanto me amou, eu

o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, porque
ele conhece o meu nome.
15 Quando ele me invocar, eu lhe

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

responderei; estarei com ele na angústia,
SALMOS 91:13

Pisarás o leão e a áspide;

livrá-lo-ei, e o honrarei.

calcarás aos pés o filho do leão e a

16 Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe

serpente.
MARCOS 16:18

mostrarei a minha salvação.
JOÃO 12:28

pegarão em serpentes; e se

Pai, glorifica o teu nome.

beberem alguma coisa mortífera, não lhes

Veio, então, do céu esta voz: Já o tenho

fará dano algum; e porão as mãos sobre os

glorificado, e outra vez o glorificarei.

enfermos, e estes serão curados.
JOÃO 13:32
ATOS 28:3

Ora havendo Paulo

se Deus é glorificado nele,

também Deus o glorificará em si mesmo, e

ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de

logo o há de glorificar.

gravetos, uma víbora, fugindo do calor,
JOÃO 14:23

apegou-se-lhe à mão.
4 Quando os indígenas viram o réptil

Respondeu-lhe Jesus:

Se alguém me amar, guardará a minha

pendente da mão dele, diziam uns

palavra; e meu Pai o amará, e viremos a

aos outros: Certamente este homem é

ele, e faremos nele morada.
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JOÃO 16:14

HEBREUS 1:2

Ele me glorificará, porque

receberá do que é meu, e vo-lo anunciará.

nestes últimos dias a nós

nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, e por quem fez

JOÃO 16:27

pois o Pai mesmo vos ama;

também o mundo;
3 sendo ele o resplendor da sua glória

visto que vós me amastes e crestes que eu
saí de Deus.

e a expressa imagem do seu Ser, e
sustentando todas as coisas pela palavra

JOÃO 21:19

Ora, isto ele disse,

do seu poder, havendo ele mesmo feito

significando com que morte havia Pedro

a purificação dos pecados, assentou-se à

de glorificar a Deus. E, havendo dito isto,

direita da Majestade nas alturas,

ordenou-lhe: Segue-me.
APOCALIPSE 19:6
HEBREUS 5:7

O qual nos dias da sua

Também ouvi uma

voz como a de grande multidão, como

carne, tendo oferecido, com grande clamor

a voz de muitas águas, e como a voz de

e lágrimas, orações e súplicas ao que podia

fortes trovões, que dizia: Aleluia! porque

livrar da morte, e tendo sido ouvido por

já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-

causa da sua reverência,

Poderoso.

8 ainda que era Filho, aprendeu a obediência

7 Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe

por meio daquilo que sofreu;

a glória; porque são chegadas as bodas do
Cordeiro, e já a sua noiva se preparou,

Veja também: Romanos 8:28; Salmos 18:3,4; Salmos 16:10;
Salmos 21:4; Salmos 61:5,6.

Veja também:#1; #2; Miqueias 5:2; Hebreus 1:10-12; Hebreus 13:8;
Apocalipse 1:8,17-18.

A04 O Messias existe desde a eternidade.
A08 Os nomes e títulos do Messias.

D04 O ofício do Messias como Rei.

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.
SALMOS 93:1

O Senhor reina; está vestido
SALMOS 95:1

de majestade. O Senhor se revestiu,

Vinde, cantemos

alegremente ao Senhor, cantemos com

cingiu-se de fortaleza; o mundo também

júbilo à rocha da nossa salvação.

está estabelecido, de modo que não pode

2 Apresentemo-nos diante dele com ações

ser abalado.

de graças, e celebremo-lo com salmos de

2 O teu trono está firme desde a antigüidade;

louvor.

desde a eternidade tu existes.

3 Porque o Senhor é Deus grande, e Rei
PROVÉRBIOS 8:22

grande acima de todos os deuses.

O Senhor me

criou como a primeira das suas obras, o
2 SAMUEL 22:2 O Senhor é o meu rochedo,

princípio dos seus feitos mais antigos.
23 Desde a eternidade fui constituída, desde o

a minha fortaleza e o meu libertador.

princípio, antes de existir a terra.
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2 SAMUEL 22:32 Pois quem é Deus, senão

MATEUS 11:28

o Senhor? e quem é rocha, senão o nosso

Vinde a mim, todos os

que estai cansados e oprimidos, e eu vos

Deus?

aliviarei.
29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei

2 SAMUEL 22:47 O Senhor vive; bendita seja

de mim, que sou manso e humilde de

a minha rocha, e exaltado seja Deus, a

coração; e achareis descanso para as vossas

rocha da minha salvação,

almas.

2 SAMUEL 23:3 Falou o Deus de Israel, a

JOÃO 10:14

Rocha de Israel me disse: Quando um

Eu sou o bom pastor;

conheço as minhas ovelhas, e elas me

justo governa sobre os homens, quando

conhecem,
15 assim como o Pai me conhece e eu

governa no temor de Deus,

conheço o Pai; e dou a minha vida pelas
1 CORÍNTIOS 10:4

e beberam todos

ovelhas.
16 Tenho ainda outras ovelhas que não são

da mesma bebida espiritual, porque
bebiam da pedra espiritual que os

deste aprisco; a essas também me importa

acompanhava; e a pedra era Cristo.

conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e
haverá um rebanho e um pastor.

Veja também:#1; #4; Deuteronômio 32:4,15,18; Salmos 18:12,31,46; Salmos 19:14; Salmos 31:2,3; Salmos 62:2,6,7; Salmos
71:3; Salmos 73:26; Salmos 78:35; Salmos 89:26; Salmos 92:15;
Salmos 94:22; Salmos 144:1; Isaías 26:4; Isaías 30:29; Isaías 44:8.

HEBREUS 3:7

Pelo que, como diz o

Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz,
8 não endureçais os vossos corações, como
na provocação, no dia da tentação no
B06 O Messias é o bom Pastor.

deserto,
9 onde vossos pais me tentaram, pondo-

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

me à prova, e viram por quarenta anos as
SALMOS 95:7

Porque ele é o nosso Deus,

minhas obras.

e nós povo do seu pasto e ovelhas que ele

10 Por isto me indignei contra essa geração, e

conduz. Oxalá que hoje ouvísseis a sua

disse: Estes sempre erram em seu coração,

voz:

e não chegaram a conhecer os meus

8 Não endureçais o vosso coração como em

caminhos.

Meribá, como no dia de Massá no deserto,

11 Assim jurei na minha ira: Não entrarão no

9 quando vossos pais me tentaram, me

meu descanso.

provaram e viram a minha obra.

12 Vede, irmãos, que nunca se ache em

10 Durante quarenta anos estive irritado com

qualquer de vós um perverso coração de

aquela geração, e disse: É um povo que

incredulidade, para se apartar do Deus

erra de coração, e não conhece os meus

vivo;

caminhos;

13 antes exortai-vos uns aos outros todos os

11 por isso jurei na minha ira: Eles não

dias, durante o tempo que se chama Hoje,

entrarão no meu descanso.

salmos 95
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6 Visto, pois, restar que alguns entrem nele,

engano do pecado;
14 porque nos temos tornado participantes de

e que aqueles a quem anteriormente foram

Cristo, se é que guardamos firme até o fim

pregadas as boas novas não entraram por

a nossa confiança inicial;

causa da desobediência,
7 determina outra vez um certo dia, Hoje,

15 enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua
voz, não endureçais os vossos corações,

dizendo por Davi, depois de tanto tempo,

como na provocação;

como antes fora dito: Hoje, se ouvirdes

16 pois quais os que, tendo-a ouvido, o

a sua voz, não endureçais os vossos
corações.

provocaram? Não foram, porventura,

8 Porque, se Josué lhes houvesse dado

todos os que saíram do Egito por meio de

descanso, não teria falado depois disso de

Moisés?
17 E contra quem se indignou por quarenta

outro dia.
9 Portanto resta ainda um repouso sabático

anos? Não foi porventura contra os que

para o povo de Deus.

pecaram, cujos corpos caíram no deserto?

10 Pois aquele que entrou no descanso de

18 E a quem jurou que não entrariam no

Deus, esse também descansou de suas

seu descanso, senão aos que foram

obras, assim como Deus das suas.

desobedientes?

11 Ora, à vista disso, procuremos

19 E vemos que não puderam entrar por

diligentemente entrar naquele descanso,

causa da incredulidade.

para que ninguém caia no mesmo exemplo
HEBREUS 4:1

Portanto, tendo-nos sido

de desobediência.

deixada a promessa de entrarmos no seu
1 PEDRO 2:25

descanso, temamos não haja algum de vós

Porque éreis desgarrados,

como ovelhas; mas agora tendes voltado ao

que pareça ter falhado.
2 Porque também a nós foram pregadas

Pastor e Bispo das vossas almas.

as boas novas, assim como a eles; mas a
JUDAS 1:5

palavra da pregação nada lhes aproveitou,

Ora, quero lembrar-vos,

porquanto não chegou a ser unida com a

se bem que já de uma vez para sempre

fé, naqueles que a ouviram.

soubestes tudo isto, que, havendo o

3 Porque nós, os que temos crido, é que

Senhor salvo um povo, tirando-o da terra

entramos no descanso, tal como disse:

do Egito, destruiu depois os que não

Assim jurei na minha ira: Não entrarão

creram;

no meu descanso; embora as suas obras

Veja também: Gênesis 2:2,3; Êxodo 17:2-7; Números 14:1130; Deuteronômio 1:34,35; Deuteronômio 2:14-16; Salmos
78:17,18,40,41,56; Atos 20:28; 1 Coríntios 10:9; Hebreus 11:16;
Hebreus 12:25; Apocalipse 14:13.

estivessem acabadas desde a fundação do
mundo;
4 pois em certo lugar disse ele assim do
sétimo dia: E descansou Deus, no sétimo
dia, de todas as suas obras;
5 e outra vez, neste lugar: Não entrarão no
meu descanso.
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seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e

E15 O Messias deverá trazer boas notícias.

a terra, e o mar, e as fontes das águas.
SALMOS 96:1

Cantai ao Senhor um

cântico novo, cantai ao Senhor, todos os
moradores da terra.
2 Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome;

H01 O regresso do Messias é previsto.

anunciai de dia em dia a sua salvação.

H02 O julgamento no futuro por parte do

3 Anunciai entre as nações a sua glória,

Messias.

entre todos os povos as suas maravilhas.
MATEUS 28:19

H03 O futuro Reino do Messias.
SALMOS 96:7

Portanto ide, fazei

Tributai ao Senhor, ó

famílias dos povos, tributai ao Senhor

discípulos de todas as nações, batizando-os

glória e força.

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

8 Tributai ao Senhor a glória devida ao seu

Santo;

nome; trazei oferendas, e entrai nos seus
LUCAS 24:47

átrios.

e que em seu nome se

9 Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos;

pregasse o arrependimento para remissão

tremei diante dele, todos os habitantes da

dos pecados, a todas as nações, começando

terra.

por Jerusalém.

10 Dizei entre as nações: O Senhor reina; ele
EFÉSIOS 1:3

firmou o mundo, de modo que não pode

Bendito seja o Deus e Pai

ser abalado. Ele julgará os povos com

de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos

retidão.

abençoou com todas as bênçãos espirituais

11 Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra;

nas regiões celestes em Cristo;

brame o mar e a sua plenitude.
APOCALIPSE 5:13

12 Exulte o campo, e tudo o que nele há;

Ouvi também a

toda criatura que está no céu, e na terra,

então cantarão de júbilo todas as árvores

e debaixo da terra, e no mar, e a todas as

do bosque
13 diante do Senhor, porque ele vem, porque

coisas que neles há, dizerem: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,

vem julgar a terra: julgará o mundo com

seja o louvor, e a honra, e a glória, e o

justiça e os povos com a sua fidelidade.

domínio pelos séculos dos séculos:
GÁLATAS 1:16
APOCALIPSE 14:6

E vi outro anjo

revelar seu Filho em mim,

para que eu o pregasse entre os gentios,

voando pelo meio do céu, e tinha um

não consultei carne e sangue,

evangelho eterno para proclamar aos que
1 TESSALONICENSES 4:16

habitam sobre a terra e a toda nação, e
tribo, e língua, e povo,

Porque

o Senhor mesmo descerá do céu com

7 dizendo com grande voz: Temei a Deus, e

grande brado, à voz do arcanjo, ao som da

dai-lhe glória; porque é chegada a hora do

trombeta de Deus, e os que morreram em
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APOCALIPSE 19:11

Cristo ressuscitarão primeiro.
17 Depois nós, os que ficarmos vivos seremos

E vi o céu aberto,

e eis um cavalo branco; e o que estava

arrebatados juntamente com eles, nas

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

nuvens, ao encontro do Senhor nos ares,

e julga a peleja com justiça.

e assim estaremos para sempre com o

Veja também:#1; #2; #6.

Senhor.
18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com
estas palavras.

H02 O julgamento no futuro por parte do
2 TESSALONICENSES 1:10

quando

Messias.

naquele dia ele vier para ser glorificado

H03 O futuro Reino do Messias.

nos seus santos e para ser admirado em
SALMOS 97:1

todos os que tiverem crido (porquanto o

O Senhor reina, regozije-se

a terra; alegrem-se as numerosas ilhas.

nosso testemunho foi crido entre vós).

2 Nuvens e escuridão estão ao redor dele;
justiça e eqüidade são a base do seu trono.

2 TIMÓTEO 4:8 Desde agora, a coroa da

3 Adiante dele vai um fogo que abrasa os

justiça me está guardada, a qual o Senhor,

seus inimigos em redor.

justo juiz, me dará naquele dia; e não

4 Os seus relâmpagos alumiam o mundo; a

somente a mim, mas também a todos os

terra os vê e treme.

que amarem a sua vinda.

5 Os montes, como cerca, se derretem
TITO 2:13

na presença do Senhor, na presença do

aguardando a bem-

Senhor de toda a terra.

aventurada esperança e o aparecimento da

6 Os céus anunciam a sua justiça, e todos os

glória do nosso grande Deus e Salvador

povos vêem a sua glória.

Cristo Jesus,
2 PEDRO 3:12

2 TESSALONICENSES 1:8 e tomar vingança

aguardando, e desejando

ardentemente a vinda do dia de Deus, em

dos que não conhecem a Deus e dos que

que os céus, em fogo se dissolverão, e os

não conhecem a Deus e dos que não

elementos, ardendo, se fundirão?

obedecem ao evangelho de nosso Senhor
Jesus;

APOCALIPSE 11:18

Iraram-se, na
HEBREUS 12:29 pois o nosso Deus é um

verdade, as nações; então veio a tua ira,

fogo consumidor.

e o tempo de serem julgados os mortos,
e o tempo de dares recompensa aos teus

2 PEDRO 3:10

servos, os profetas, e aos santos, e aos

Virá, pois, como ladrão o

que temem o teu nome, a pequenos e a

dia do Senhor, no qual os céus passarão

grandes, e o tempo de destruíres os que

com grande estrondo, e os elementos,

destroem a terra.

ardendo, se dissolverão, e a terra, e as
obras que nela há, serão descobertas.
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11 Ora, uma vez que todas estas coisas hão

corrompido a terra com a sua prostituição,

de ser assim dissolvidas, que pessoas não

e das mãos dela vingou o sangue dos seus

deveis ser em santidade e piedade,

servos.

12 aguardando, e desejando ardentemente

Veja também:#1; #6; #7.

a vinda do dia de Deus, em que os céus,
em fogo se dissolverão, e os elementos,
ardendo, se fundirão?

E10 O Messias também deverá ser o Messias
APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as

para os Gentios.

nuvens, e todo olho o verá, até mesmo
SALMOS 98:1

aqueles que o traspassaram; e todas as

Cantai ao Senhor um

tribos da terra se lamentarão sobre ele.

cântico novo, porque ele tem feito

Sim. Amém.

maravilhas; a sua destra e o seu braço
santo lhe alcançaram a vitória.

APOCALIPSE 5:13

2 O Senhor fez notória a sua salvação,

Ouvi também a

manifestou a sua justiça perante os olhos

toda criatura que está no céu, e na terra,

das nações.

e debaixo da terra, e no mar, e a todas as

3 Lembrou-se da sua misericórdia e da sua

coisas que neles há, dizerem: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,

fidelidade para com a casa de Israel; todas

seja o louvor, e a honra, e a glória, e o

as extremidades da terra viram a salvação

domínio pelos séculos dos séculos:

do nosso Deus.

APOCALIPSE 6:16

ISAÍAS 52:10

e diziam aos

O Senhor desnudou o seu

montes e aos rochedos: Caí sobre nós,

santo braço à vista de todas as nações; e

e escondei-nos da face daquele que está

todos os confins da terra verão a salvação

assentado sobre o trono, e da ira do

do nosso Deus.

Cordeiro;
ISAÍAS 52:15

17 porque é vindo o grande dia da ira deles; e

assim ele espantará muitas

nações; por causa dele reis taparão a boca;

quem poderá subsistir?

pois verão aquilo que não se lhes havia
APOCALIPSE 11:15

anunciado, e entenderão aquilo que não

E tocou o sétimo

tinham ouvido.

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do

MATEUS 28:18

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

E, aproximando-se Jesus,

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

séculos.

autoridade no céu e na terra.
19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as

APOCALIPSE 19:2

nações, batizando-os em nome do Pai, e do

porque

Filho, e do Espírito Santo;

verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande prostituta, que havia
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MARCOS 16:15

E disse-lhes: Ide por todo

B13 A autoridade do Messias.

o mundo, e pregai o evangelho a toda

H02 O julgamento no futuro por parte do

criatura.

Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

LUCAS 1:70

assim como desde os
SALMOS 98:4

tempos antigos tem anunciado pela boca

Celebrai com júbilo ao

Senhor, todos os habitantes da terra; dai

dos seus santos profetas;
71 para nos livrar dos nossos inimigos e da

brados de alegria, regozijai-vos, e cantai
louvores.

mão de todos os que nos odeiam;
72 para usar de misericórdia com nossos pais,

5 Louvai ao Senhor com a harpa; com a
harpa e a voz de canto.

e lembrar-se do seu santo pacto
73 e do juramento que fez a Abrão, nosso pai,

6 Com trombetas, e ao som de buzinas,

74 de conceder-nos que, libertados da mão

exultai diante do Rei, o Senhor.
7 Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e

de nossos inimigos, o servíssemos sem

os que nele habitam;

temor,
75 em santidade e justiça perante ele, todos

8 batam palmas os rios; à uma regozijem-se
os montes

os dias da nossa vida.

9 diante do Senhor, porque vem julgar a
LUCAS 2:30

terra; com justiça julgará o mundo, e os

pois os meus olhos já viram

povos com eqüidade.

a tua salvação,
31 a qual tu preparaste ante a face de todos os

MATEUS 24:30

povos;
32 luz para revelação aos gentios, e para

Então aparecerá no céu o

sinal do Filho do homem, e todas as tribos

glória do teu povo Israel.

da terra se lamentarão, e verão vir o Filho
do homem sobre as nuvens do céu, com

ROMANOS 10:18 Mas pergunto: Porventura

poder e grande glória.

não ouviram? Sim, por certo: Por toda a
MATEUS 26:64

terra saiu a voz deles, e as suas palavras
até os confins do mundo.

Repondeu-lhe Jesus: É

como disseste; contudo vos digo que vereis
em breve o Filho do homem assentado à

ROMANOS 15:8 Digo pois que Cristo foi

direita do Poder, e vindo sobre as nuvens

feito ministro da circuncisão, por causa

do céu.

da verdade de Deus, para confirmar as
APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as

promessas feitas aos pais;
9 e para que os gentios glorifiquem a Deus

nuvens, e todo olho o verá, até mesmo

pela sua misericórdia, como está escrito:

aqueles que o traspassaram; e todas as

Portanto eu te louvarei entre os gentios, e

tribos da terra se lamentarão sobre ele.

cantarei ao teu nome.

Sim. Amém.

Veja também: Levítico 26:14-45; Salmos 106:45; Isaías 45:21-23;
Isaías 49:6; Miqueias 7:20; Lucas 3:6.
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ISAÍAS 14:32

anjo a sua trombeta, e houve no céu

Que se responderá pois

grandes vozes, que diziam: O reino do

aos mensageiros do povo? Que o Senhor

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

fundou a Sião, e que nela acharão refúgio

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

os aflitos do seu povo.

séculos.
MATEUS 28:18
APOCALIPSE 14:14

E olhei, e eis uma

E, aproximando-se Jesus,

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

nuvem branca, e assentado sobre a nuvem

autoridade no céu e na terra.

um semelhante a filho de homem, que
HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao

tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e
na mão uma foice afiada.

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à

15 E outro anjo saiu do santuário, clamando

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;
23 à universal assembléia e igreja dos

com grande voz ao que estava assentado
sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa,

primogênitos inscritos nos céus, e a Deus,

porque é chegada a hora de ceifar, porque

o juiz de todos, e aos espíritos dos justos

já a seara da terra está madura.

aperfeiçoados;

16 Então aquele que estava assentado sobre a

24 e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e

nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra

ao sangue da aspersão, que fala melhor do

foi ceifada.

que o de Abel.

Veja também:#5; #6; Atos 1:9-11.

1 JOÃO 3:3

E todo o que nele tem esta

esperança, purifica-se a si mesmo, assim
como ele é puro.
B18 A santidade, a beleza e a glória do
APOCALIPSE 11:15

Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes
vozes, que diziam: O reino do mundo passou

SALMOS 99:1

O Senhor reina, tremam

a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele

os povos; ele está entronizado sobre os

reinará pelos séculos dos séculos.

querubins, estremeça a terra.
2 O Senhor é grande em Sião, e exaltado

APOCALIPSE 14:1

acima de todos os povos.

E olhei, e eis o

Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com

3 Louvem o teu nome, grande e tremendo;

ele cento e quarenta e quatro mil, que

pois é santo.

traziam na fronte escrito o nome dele e o

4 És Rei poderoso que amas a justiça;

nome de seu Pai.

estabeleces a eqüidade, executas juízo e
justiça em Jacó.

APOCALIPSE 19:11

5 Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos

E vi o céu aberto,

e eis um cavalo branco; e o que estava

diante do escabelo de seus pés; porque ele

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

é santo.

e julga a peleja com justiça.
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APOCALIPSE 19:16

MARCOS 14:33

No manto, sobre a

sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e

E levou consigo a Pedro, a

Tiago e a João, e começou a ter pavor e a

Senhor dos senhores.

angustiar-se;
34 e disse-lhes: A minha alma está triste até a

Veja também:#1; #2.

morte; ficai aqui e vigiai.
LUCAS 22:44

E, posto em agonia, orava

mais intensamente; e o seu suor tornou-se

F11 O sofrimento do Messias.

como grandes gotas de sangue, que caíam
SALMOS 102:1

Ó Senhor, ouve a minha

sobre o chão.

oração, e chegue a ti o meu clamor.
1 Ó Senhor, ouve a minha oração, e chegue a

HEBREUS 5:7

ti o meu clamor.

O qual nos dias da sua

carne, tendo oferecido, com grande clamor

2 Não escondas de mim o teu rosto no dia da

e lágrimas, orações e súplicas ao que podia

minha angústia; inclina para mim os teus

livrar da morte, e tendo sido ouvido por

ouvidos; no dia em que eu clamar, ouve-

causa da sua reverência,

me depressa.
3 Pois os meus dias se desvanecem como
fumaça, e os meus ossos ardem como um
tição.
4 O meu coração está ferido e seco como a

E10 O Messias também deverá ser o Messias

erva, pelo que até me esqueço de comer o

para os Gentios.

meu pão.

H03 O futuro Reino do Messias.

5 Por causa do meu doloroso gemer, os

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

meus ossos se apegam à minha carne.
SALMOS 102:13 Tu te lenvantarás e terás

6 Sou semelhante ao pelicano no deserto;

piedade de Sião; pois é o tempo de

cheguei a ser como a coruja das ruínas.

te compadeceres dela, sim, o tempo

7 Vigio, e tornei-me como um passarinho

determinado já chegou.

solitário no telhado.

14 Porque os teus servos têm prazer nas

8 Os meus inimigos me afrontam todo o

pedras dela, e se compadecem do seu pó.

dia; os que contra mim se enfurecem, me

15 As nações, pois, temerão o nome do

amaldiçoam.

Senhor, e todos os reis da terra a tua

9 Pois tenho comido cinza como pão, e

glória,

misturado com lágrimas a minha bebida,

16 quando o Senhor edificar a Sião, e na sua

10 por causa da tua indignação e da tua ira;

glória se manifestar,

pois tu me levantaste e me arrojaste de ti.

17 atendendo à oração do desamparado, e não

11 Os meus dias são como a sombra que

desprezando a sua súplica.

declina, e eu, como a erva, me vou

18 Escreva-se isto para a geração futura, para

secando.

que um povo que está por vir louve ao
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Senhor.

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

19 Pois olhou do alto do seu santuário; dos

que ignoreis este mistério (para que

céus olhou o Senhor para a terra,

não presumais de vós mesmos): que o

20 para ouvir o gemido dos presos, para

endurecimento veio em parte sobre Israel,

libertar os sentenciados à morte;

até que a plenitude dos gentios haja

21 a fim de que seja anunciado em Sião

entrado;

o nome do Senhor, e o seu louvor em

26 e assim todo o Israel será salvo, como

Jerusalém,

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

22 quando se congregarem os povos, e os

desviará de Jacó as impiedades;

reinos, para servirem ao Senhor.

27 e este será o meu pacto com eles, quando
eu tirar os seus pecados.

ZACARIAS 2:10 Exulta, e alegra-te, ó filha
APOCALIPSE 21:24

de Sião; pois eis que venho, e habitarei no
meio de ti, diz o Senhor.

As nações andarão

à sua luz; e os reis da terra trarão para ela

11 E naquele dia muitas nações se ajuntarão

a sua glória.

ao Senhor, e serão o meu povo; e habitarei

Veja também:#1; #2; #3; #4; Salmos 51:18; Atos 10:45; Atos
11:1,18; Atos 13:42.

no meio de ti, e saberás que o Senhor dos
exércitos me enviou a ti.
12 Então o Senhor possuirá a Judá como sua
porção na terra santa, e ainda escolherá a

A06 O Messias é o Criador.

Jerusalém.
LUCAS 2:32

SALMOS 102:25 Desde a antigüidade

luz para revelação aos

fundaste a terra; e os céus são obra das

gentios, e para glória do teu povo Israel.

tuas mãos.
ATOS 13:46

26 Eles perecerão, mas tu permanecerás;

Então Paulo e Barnabé,

falando ousadamente, disseram: Era

todos eles, como um vestido, envelhecerão;

mister que a vós se pregasse em primeiro

como roupa os mundarás, e ficarão
mudados.

lugar a palavra de Deus; mas, visto que

27 Mas tu és o mesmo, e os teus anos não

a rejeitais, e não vos julgais dignos da

acabarão.

vida eterna, eis que nos viramos para os
gentios;

LUCAS 21:33

47 porque assim nos ordenou o Senhor: Eu

Passará o céu e a terra, mas

as minhas palavras jamais passarão.

te pus para luz dos gentios, a fim de que
sejas para salvação até os confins da terra.

HEBREUS 1:1

48 Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e

Havendo Deus antigamente

glorificavam a palavra do Senhor; e creram

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,

todos quantos haviam sido destinados para

aos pais, pelos profetas,
2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo

a vida eterna.

Filho, a quem constituiu herdeiro de
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todas as coisas, e por quem fez também o

das nossas transgressões, e esmagado por

mundo;

causa das nossas iniqüidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas

HEBREUS 1:10

e: Tu, Senhor, no princípio

suas pisaduras fomos sarados.

fundaste a terra, e os céus são obras de
MARCOS 2:5

tuas mãos;
11 eles perecerão, mas tu permaneces; e todos

E Jesus, vendo-lhes a fé,

disse ao paralítico: Filho, perdoados são os

eles, como roupa, envelhecerão,

teus pecados.

12 e qual um manto os enrolarás, e como
MARCOS 2:10

roupa se mudarão; mas tu és o mesmo, e

Ora, para que saibais

que o Filho do homem tem sobre a terra

os teus anos não acabarão.

autoridade para perdoar pecados ( disse ao
HEBREUS 13:8

Jesus Cristo é o mesmo,

paralítico ),
11 a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e

ontem, e hoje, e eternamente.

vai para tua casa.

Veja também: 2 Pedro 3:7-12; Apocalipse 20:11; Apocalipse 21:1.

TIAGO 5:15

e a oração da fé salvará

o doente, e o Senhor o levantará; e, se
houver cometido pecados, ser-lhe-ão

E21 O Messias deverá perdoar o pecado.

perdoados.
SALMOS 103:3

É ele quem perdoa todas as

tuas iniqüidades, quem sara todas as tuas

1 JOÃO 1:7

enfermidades,

mas, se andarmos na luz,

como ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus seu

12 Quanto o oriente está longe do ocidente,

Filho nos purifica de todo pecado.

tanto tem ele afastado de nós as nossas
transgressões.
SALMOS 147:3

sara os quebrantados de

E11 O Messias deverá dar vida eterna.

coração, e cura-lhes as feridas;
ISAÍAS 33:24

E26 A obra de redenção por parte do Messias.
SALMOS 103:4

E morador nenhum dirá:

quem redime a tua vida da

Enfermo estou; o povo que nela habitar

cova, quem te coroa de benignidade e de

será perdoado da sua iniqüidade.

misericórdia,

ISAÍAS 43:25

1 CORÍNTIOS 9:25

Eu, eu mesmo, sou o que

E todo aquele que

apago as tuas transgressões por amor de

luta, exerce domínio próprio em todas

mim, e dos teus pecados não me lembro.

as coisas; ora, eles o fazem para alcançar
uma coroa corruptível, nós, porém, uma

ISAÍAS 53:5

Mas ele foi ferido por causa
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2 CORÍNTIOS 1:10

o qual nos livrou

E27 Dar um novo coração e um novo espírito.

de tão horrível morte, e livrará; em quem
SALMOS 103:5

esperamos que também ainda nos livrará,

quem te supre de todo

o bem, de sorte que a tua mocidade se
GÁLATAS 3:13

renova como a da águia.

Cristo nos resgatou da

maldição da lei, fazendo-se maldição por
2 CORÍNTIOS 4:16

nós; porque está escrito: Maldito todo

Por isso não

desfalecemos; mas ainda que o nosso

aquele que for pendurado no madeiro;

homem exterior se esteja consumindo, o
2 TIMÓTEO 4:8 Desde agora, a coroa da

interior, contudo, se renova de dia em dia.

justiça me está guardada, a qual o Senhor,
1 TIMÓTEO 6:17 manda aos ricos deste

justo juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os

mundo que não sejam altivos, nem

que amarem a sua vinda.

ponham a sua esperança na incerteza das
riquezas, mas em Deus, que nos concede

TIAGO 1:12

Bem-aventurado o homem

abundantemente todas as coisas para delas

que suporta a provação; porque, depois de

gozarmos;

aprovado, receberá a coroa da vida, que o
Senhor prometeu aos que o amam.
1 PEDRO 5:4

E, quando se manifestar

B15 O Messias será cheio de compaixão.

o sumo Pastor, recebereis a imarcescível
SALMOS 103:13 Como um pai se compadece

coroa da glória.

de seus filhos, assim o Senhor se
APOCALIPSE 2:10

compadece daqueles que o temem.

Não temas o que

hás de padecer. Eis que o Diabo está para
ATOS 13:26

lançar alguns de vós na prisão, para que

Irmãos, filhos da estirpe de

sejais provados; e tereis uma tribulação de

Abraão, e os que dentre vós temem a Deus,

dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a

a nós é enviada a palavra desta salvação.

coroa da vida.

Veja também: Isaías 63:15; Jeremias 31:9,20; Malaquias 3:16,17.

APOCALIPSE 5:9 E cantavam um cântico
novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e
B22 A bondade de Deus e do Messias.

de abrir os seus selos; porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus

SALMOS 103:11 Pois quanto o céu está

homens de toda tribo, e língua, e povo e

elevado acima da terra, assim é grande

nação;

a sua benignidade para com os que o
temem.
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17 Mas é de eternidade a eternidade a

benignidade de Cristo, eu que, na verdade,

benignidade do Senhor sobre aqueles que

quando presente entre vós, sou humilde,

o temem, e a sua justiça sobre os filhos

mas quando ausente, ousado para

dos filhos,

convosco;

ISAÍAS 54:8

GÁLATAS 5:22

num ímpeto de indignação

Mas o fruto do Espírito é:

escondi de ti por um momento o meu

o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a

rosto; mas com benignidade eterna me

benignidade, a bondade, a fidelidade.

compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu
EFÉSIOS 2:7

Redentor.

para mostrar nos séculos

vindouros a suprema riqueza da sua graça,
JEREMIAS 31:3

De longe o Senhor me

pela sua bondade para conosco em Cristo

apareceu, dizendo: Pois que com amor

Jesus.

eterno te amei, também com benignidade
COLOSSENSES 3:12

te atraí.

Revestí-vos, pois,

como eleitos de Deus, santos e amados,
OSEIAS 2:19

E desposar-te-ei comigo

de coração compassivo, de benignidade,

para sempre; sim, desposar-te-ei comigo

humildade, mansidão, longanimidade,

em justiça, e em juízo, e em amorável
TITO 3:4 Mas quando apareceu a bondade de

benignidade, e em misericórdias;

Deus, nosso Salvador e o seu amor para
ROMANOS 2:4

Ou desprezas tu as

com os homens,
5 não em virtude de obras de justiça que nós

riquezas da sua benignidade, e paciência
e longanimidade, ignorando que a

houvéssemos feito, mas segundo a sua

benignidade de Deus te conduz ao

misericórdia, nos salvou mediante o lavar

arrependimento?

da regeneração e renovação pelo Espírito
Santo,

ROMANOS 11:22 Considera pois a bondade

Veja também: Números 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 22:51; 1
Crônicas 16:34,41; 1 Crônicas 17:13; 2 Crônicas 20:21; Neemias
1:5; Neemias 13:22; Salmos 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10;
26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26;
51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20;
69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49;
90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45;
107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29;
119:41,64,76,88,90,124, 149,159; 130:7; 0:; 138:2,8; 143:8,12;
144:2; 145:8; 147:11; Provérbios 3:3; Provérbios 16:6; Isaías 16:5;
Isaías 54:10; Isaías 63:7; Jeremias 3:12; Jeremias 16:5; Jeremias
32:18; Jeremias 33:11; Lamentações 3:22,32; Joel 2:13; Jonas 4:2;
Miqueias 7:18,20; Zacarias 7:9; João 3:16; Efésios 2:3-5.

e a severidade de Deus: para com os
que caíram, severidade; para contigo, a
bondade de Deus, se permaneceres nessa
bondade; do contrário também tu serás
cortado.
2 CORÍNTIOS 6:6

na pureza, na

ciência, na longanimidade, na bondade, no
Espírito Santo, no amor não fingido,
2 CORÍNTIOS 10:1

Ora eu mesmo,

Paulo, vos rogo pela mansidão e

salmos 103
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JUSTIÇA NOSSA.

E25 O Messias deverá ser acreditado e
louvado.

LUCAS 1:68
SALMOS 103:22 Bendizei ao Senhor, vós

Bendito, seja o Senhor

Deus de Israel, porque visitou e remiu o

todas as suas obras, em todos os lugares

seu povo,

do seu domínio! Bendizei, ó minha alma
LUCAS 1:74

ao Senhor!

de conceder-nos que,

libertados da mão de nossos inimigos, o
APOCALIPSE 5:12

que com grande

servíssemos sem temor,

voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi
LUCAS 24:21

morto, de receber o poder, e riqueza, e

Ora, nós esperávamos que

sabedoria, e força, e honra, e glória, e

fosse ele quem havia de remir Israel; e,

louvor.

além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia

13 Ouvi também a toda criatura que está

desde que essas coisas aconteceram.

no céu, e na terra, e debaixo da terra, e
GÁLATAS 3:13

no mar, e a todas as coisas que neles há,

Cristo nos resgatou da

dizerem: Ao que está assentado sobre

maldição da lei, fazendo-se maldição por

o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e

nós; porque está escrito: Maldito todo

a honra, e a glória, e o domínio pelos

aquele que for pendurado no madeiro;

séculos dos séculos:
1 TESSALONICENSES 1:10

14 e os quatro seres viventes diziam: Amém.

e

esperardes dos céus a seu Filho, a quem

E os anciãos prostraram-se e adoraram.

ele ressuscitou dentre os mortos, a saber,
Jesus, que nos livra da ira vindoura.
TITO 2:14

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

que se deu a si mesmo por

nós para nos remir de toda a iniqüidade, e

H03 O futuro Reino do Messias.

purificar para si um povo todo seu, zeloso
SALMOS 107:1

Dai graças ao Senhor,

de boas obras.

porque ele é bom; porque a sua

Veja também:#1; #2; #3; Salmos 31:5; Isaías 43:1; 2 Coríntios 1:10;
1 Pedro 1:18; Judas 1:5.

benignidade dura para sempre;
2 digam-no os remidos do Senhor, os quais
ele remiu da mão do inimigo,
3 e os que congregou dentre as terras, do
Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.

B07 A omnipotência do Messias.

SALMOS 107:4-16
SALMOS 107:25 Pois ele manda, e faz
JEREMIAS 23:6

levantar o vento tempestuoso, que eleva as

Nos seus dias Judá será

ondas do mar.

salvo, e Israel habitará seguro; e este é o

26 Eles sobem ao céu, descem ao abismo;

nome de que será chamado: O SENHOR
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esvaece-lhes a alma de aflição.

falso testemunho contra Jesus, para

27 Balançam e cambaleiam como ébrios, e

poderem entregá-lo à morte;

perdem todo o tino.

60 e não achavam, apesar de se apresentarem

28 Então clamam ao Senhor na sua

muitas testemunhas falsas. Mas por fim

tribulação, e ele os livra das suas

compareceram duas,

angústias.

61 e disseram: Este disse: Posso destruir o

29 Faz cessar a tormenta, de modo que se

santuário de Deus, e reedificá-lo em três

acalmam as ondas.

dias.
62 Levantou-se então o sumo sacerdote e

MATEUS 8:24

E eis que se levantou no

perguntou-lhe: Nada respondes? Que é

mar tão grande tempestade que o barco

que estes depõem contra ti?

era coberto pelas ondas; ele, porém, estava
JOÃO 10:32

dormindo.
25 Os discípulos, pois, aproximando-se, o

Disse-lhes Jesus: Muitas

obras boas da parte de meu Pai vos tenho

despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor,

mostrado; por qual destas obras ides

que estamos perecendo.

apedrejar-me?

26 Ele lhes respondeu: Por que temeis,
JOÃO 15:25

homens de pouca fé? Então, levantando-se

Mas isto é para que se

repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se

cumpra a palavra que está escrita na sua

grande bonança.

lei: Odiaram-me sem causa.

Veja também: Jonas 1:4; Marcos 4:39-41; Lucas 8:23-25.

Veja também: Salmos 22:12; Salmos 31:13; Salmos 35:7,12; Salmos
38:20; Salmos 64:3,4; Salmos 69:5; Salmos 88:17,18; Salmos
140:3.

F07 A acusação e o julgamento do Messias.
F05 O Messias deverá ser atraiçoado.
SALMOS 109:1

Ó Deus do meu louvor, não
SALMOS 109:8

te cales;

Sejam poucos os seus dias,

e outro tome o seu ofício!

2 pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta
se abrem contra mim; falam contra mim

JOÃO 17:12

com uma língua mentirosa.
3 Eles me cercam com palavras de ódio, e

Enquanto eu estava com

eles, eu os guardava no teu nome que me

pelejam contra mim sem causa.

deste; e os conservei, e nenhum deles se

4 Em paga do meu amor são meus

perdeu, senão o filho da perdição, para que

adversários; mas eu me dedico à oração.

se cumprisse a Escritura.

5 Retribuem-me o mal pelo bem, e o ódio
ATOS 1:20

pelo amor.

Porquanto no livro dos

Salmos está escrito: Fique deserta a sua
MATEUS 26:59

habitação, e não haja quem nela habite; e:

Ora, os principais

Tome outro o seu ministério.

sacerdotes e todo o sinédrio buscavam
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eu ponha os teus inimigos por escabelo dos

Veja também: Mateus 25:41; Lucas 9:54-56; 13:27; 1 Coríntios
16:22; Gálatas 1:8; Apocalipse 6:10-17; Apocalipse 19:1-6.

teus pés.
2 O Senhor enviará de Sião o cetro do teu
poder. Domina no meio dos teus inimigos.

F11 O sofrimento do Messias.
MATEUS 22:41
SALMOS 109:25 Eu sou para eles objeto de

Ora, enquanto os fariseus

estavam reunidos, interrogou-os Jesus,

opróbrio; ao me verem, meneiam a cabeça.

dizendo:
42 Que pensais vós do Cristo? De quem é

MATEUS 27:39

E os que iam passando

filho? Responderam-lhe: De Davi.
43 Replicou-lhes ele: Como é então que Davi,

blasfemavam dele, meneando a cabeça
40 e dizendo: Tu, que destróis o santuário

no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo:
44 Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te

e em três dias o reedificas, salva-te a ti
mesmo; se és Filho de Deus, desce da

à minha direita, até que eu ponha os teus

cruz.

inimigos de baixo dos teus pés?
45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é

ROMANOS 15:3 Porque também Cristo não

ele seu filho?
46 E ninguém podia responder-lhe palavra;

se agradou a si mesmo, mas como está
escrito: Sobre mim caíram as injúrias dos

nem desde aquele dia jamais ousou

que te injuriavam.

alguém interrogá-lo.

HEBREUS 12:2

ATOS 2:33

fitando os olhos em Jesus,

De sorte que, exaltado pela

autor e consumador da nossa fé, o qual,

dextra de Deus, e tendo recebido do Pai a

pelo gozo que lhe está proposto, suportou

promessa do Espírito Santo, derramou isto

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

que vós agora vedes e ouvis.
34 Porque Davi não subiu aos céus, mas ele

assentado à direita do trono de Deus.

próprio declara: Disse o Senhor ao meu

Veja também: Salmos 22:6,7; Salmos 69:9-12,19-21; Hebreus 13:13.

Senhor: Assenta-te à minha direita,
35 até que eu ponha os teus inimigos por
escabelo de teus pés.

B13 A autoridade do Messias.
1 CORÍNTIOS 15:24

E14 O Messias deverá conquistar a morte e a
escuridão.

Então virá o fim

quando ele entregar o reino a Deus o Pai,

H02 O julgamento no futuro por parte do Messias.

quando houver destruído todo domínio, e

H03 O futuro Reino do Messias.

toda autoridade e todo poder.
25 Pois é necessário que ele reine até que

H07 O Messias sentar-se-á ao lado direito de
Deus.

haja posto todos os inimigos debaixo de
seus pés.

SALMOS 110:1

Disse o Senhor ao meu

26 Ora, o último inimigo a ser destruído é a

Senhor: Assenta-te à minha direita, até que

salmos 109
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27 Pois se lê: Todas as coisas sujeitou debaixo

eu ponha os teus inimigos por escabelo de

de seus pés. Mas, quando diz: Todas as

teus pés?

coisas lhe estão sujeitas, claro está que se
HEBREUS 10:13 daí por diante esperando,

excetua aquele que lhe sujeitou todas as

até que os seus inimigos sejam postos por

coisas.
28 E, quando todas as coisas lhe estiverem

escabelo de seus pés.
14 Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado

sujeitas, então também o próprio Filho
se sujeitará àquele que todas as coisas

para sempre os que estão sendo

lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em

santificados.

todos.
EFÉSIOS 1:20

Veja também:#1; Marcos 12:35-37; Marcos 16:19; Lucas 20:41-44;
Atos 2:34-37; Hebreus 12:2; 1 Pedro 3:22.

que operou em Cristo,

ressuscitando-o dentre os mortos e
fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus,
21 muito acima de todo principado, e

B07 A omnipotência do Messias.

autoridade, e poder, e domínio, e de todo

H03 O futuro Reino do Messias.

nome que se nomeia, não só neste século,
SALMOS 110:3

mas também no vindouro;

O teu povo apresentar-se-á

voluntariamente no dia do teu poder, em

22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus
pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas

trajes santos; como vindo do próprio seio da

o deu `zzzzz igreja,

alva, será o orvalho da tua mocidade.

23 que é o seu corpo, o complemento daquele
ATOS 2:41

que cumpre tudo em todas as coisas.

De sorte que foram

batizados os que receberam a sua palavra;
HEBREUS 1:1

e naquele dia agregaram-se quase três mil

Havendo Deus antigamente

almas;

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,

ATOS 19:20

2 a quem nestes últimos dias a nós nos falou

Assim a palavra do Senhor

crescia poderosamente e prevalecia.

pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, e por quem fez também o

ATOS 21:20

mundo;

Ouvindo eles isto,

3 sendo ele o resplendor da sua glória

glorificaram a Deus, e disseram-lhe: Bem

e a expressa imagem do seu Ser, e

vês, irmãos, quantos milhares há entre os

sustentando todas as coisas pela palavra

judeus que têm crido, e todos são zelosos

do seu poder, havendo ele mesmo feito

da lei; gregos, ouviram a palavra do

a purificação dos pecados, assentou-se à
EFÉSIOS 1:4

direita da Majestade nas alturas,

como também nos elegeu

nele antes da fundação do mundo, para
HEBREUS 1:13

sermos santos e irrepreensíveis diante dele

Mas a qual dos anjos disse

em amor;

jamais: Assenta-te à minha direita até que
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160

salmos 109 & 110

SALMOS
FILIPENSES 2:13 porque Deus é o que opera

para sempre, segundo a ordem de

em vós tanto o querer como o efetuar,

Melquisedeque.

segundo a sua boa vontade.
HEBREUS 7:21

mas este com juramento

HEBREUS 13:21 vos aperfeiçoe em toda

daquele que lhe disse: Jurou o Senhor, e

boa obra, para fazerdes a sua vontade,

não se arrependerá: Tu és sacerdote para

operando em nós o que perante ele é

sempre),
22 de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador.

agradável, por meio de Jesus Cristo,
ao qual seja glória para todo o sempre.

HEBREUS 7:28

Amém.

Porque a lei constitui

sumos sacerdotes a homens que têm
APOCALIPSE 7:9 Depois destas coisas olhei,

fraquezas, mas a palavra do juramento,

e eis uma grande multidão, que ninguém

que veio depois da lei, constitui ao Filho,

podia contar, de todas as nações, tribos,

para sempre aperfeiçoado.

povos e línguas, que estavam em pé diante

Veja também: Gênesis 14:18; Zacarias 6:13; Hebreus 5:7-10;
Hebreus 7:1-28; Hebreus 10:1-11.

do trono e em presença do Cordeiro,
trajando compridas vestes brancas, e com
palmas nas mãos;
Veja também:#1; #2; #4; Atos 1:8; Atos 4:4,30-35; 2 Coríntios 8:3;
2 Coríntios 13:4; 1 Tessalonicenses 4:7; Tito 2:14.

H02 O julgamento no futuro por parte do
Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.
SALMOS 110:5

D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

O Senhor, à tua direita,

quebrantará reis no dia da sua ira.
SALMOS 110:4

Jurou o Senhor, e não se

6 Julgará entre as nações; enchê-las-á de

arrependerá: Tu és sacerdote para sempre,

cadáveres; quebrantará os cabeças por toda a

segundo a ordem de Melquisedeque.

terra.

HEBREUS 5:5

MARCOS 16:19

assim também Cristo não

Ora, o Senhor, depois de

se glorificou a si mesmo, para se fazer

lhes ter falado, foi recebido no céu, e

sumo sacerdote, mas o glorificou aquele

assentou-se à direita de Deus.

que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te
JOÃO 5:22

gerei;
6 como também em outro lugar diz: Tu és

Porque o Pai a niguém

julga, mas deu ao Filho todo o julgamento,

sacerdote para sempre, segundo a ordem
ATOS 2:34

de Melquisedeque.

Porque Davi não subiu

aos céus, mas ele próprio declara: Disse
HEBREUS 6:20

aonde Jesus, como

o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à

precursor, entrou por nós, feito sacerdote

salmos 110
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35 até que eu ponha os teus inimigos por

tua vontade.

escabelo de teus pés.
LUCAS 24:26

36 Saiba pois com certeza toda a casa de

Porventura não importa que

Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós

o Cristo padecesse essas coisas e entrasse

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.

na sua glória?
Veja também: Salmos 3:3; Salmos 102:9; Isaías 53:11,12; João
18:11; Filipenses 2:7-11; Hebreus 2:9-10; 1 Pedro 1:11.

HEBREUS 10:12 mas este, havendo oferecido
um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se para sempre à direita de Deus,
13 daí por diante esperando, até que os seus
inimigos sejam postos por escabelo de

B15 O Messias será cheio de compaixão.

seus pés.

E09 A retidão do Messias.

14 Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado
SALMOS 112:4

para sempre os que estão sendo

Aos retos nasce luz nas

trevas; ele é compassivo, misericordioso e

santificados.

justo.

Veja também:#1; #4; #6; Salmos 16:8; Isaías 2:4; Isaías 42:1;
Isaías 51:5; Atos 7:56.

LUCAS 6:36

Sede misericordiosos, como

também vosso Pai é misericordioso.
JOÃO 12:46

F11 O sofrimento do Messias.

Eu, que sou a luz, vim ao

mundo, para que todo aquele que crê em

G03 A exaltação do Messias é prevista.

mim não permaneça nas trevas.
SALMOS 110:7

Pelo caminho beberá da

corrente, e prosseguirá de cabeça erguida.

2 CORÍNTIOS 8:8 Não digo isto como quem
manda, mas para provar, mediante o zelo

SALMOS 27:6

E agora será exaltada a

de outros, a sinceridade de vosso amor;
9 pois conheceis a graça de nosso Senhor

minha cabeça acima dos meus inimigos
que estão ao redor de mim; e no seu

Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de

tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo;

vós se fez pobre, para que pela sua pobreza

cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.

fôsseis enriquecidos.

MATEUS 20:22

1 JOÃO 2:29

Jesus, porém, replicou: Não

Se sabeis que ele é justo,

sabeis o que pedis; podeis beber o cálice

sabeis que todo aquele que pratica a justiça

que eu estou para beber? Responderam-

é nascido dele.

lhe: Podemos.
MATEUS 26:42

Veja também: Colossenses 1:12,13; 1 João 3:7,10.

Retirando-se mais uma vez,

orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não
pode passar sem que eu o beba, faça-se a
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negastes, quando este havia resolvido

E17 O Messias deverá construir um templo

soltá-lo.

para Deus.
F03 O Messias deverá ser rejeitado.

ATOS 4:10
SALMOS 118:22 A pedra que os edificadores

seja conhecido de vós

todos, e de todo o povo de Israel, que em

rejeitaram, essa foi posta como pedra

nome de Jesus Cristo, o nazareno, aquele

angular.

a quem vós crucificastes e a quem Deus

23 Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso

ressuscitou dentre os mortos, nesse nome

aos nossos olhos.

está este aqui, são diante de vós.
11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os

24 Este é o dia que o Senhor fez; regozijemonos, e alegremo-nos nele.

edificadores, a qual foi posta como pedra
angular.

ISAÍAS 28:16

Portanto assim diz o
ROMANOS 9:33 como está escrito: Eis que

Senhor Deus: Eis que ponho em Sião
como alicerce uma pedra, uma pedra

eu ponho em Sião uma pedra de tropeço; e

provada, pedra preciosa de esquina, de

uma rocha de escândalo; e quem nela crer

firme fundamento; aquele que crer não se

não será confundido.

apressará.
EFÉSIOS 2:20
MATEUS 21:42

edificados sobre o

fundamento dos apóstolos e dos profetas,

Disse-lhes Jesus: Nunca

lestes nas Escrituras: A pedra que os

sendo o próprio Cristo Jesus a principal

edificadores rejeitaram, essa foi posta

pedra da esquina;
21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce

como pedra angular; pelo Senhor foi feito

para templo santo no Senhor,

isso, e é maravilhoso aos nossos olhos?

22 no qual também vós juntamente sois
LUCAS 20:17

Mas Jesus, olhando para

edificados para morada de Deus no

eles, disse: Pois, que quer dizer isto que

Espírito.

está escrito: A pedra que os edificadores
1 PEDRO 2:6

rejeitaram, essa foi posta como pedra

Por isso, na Escritura se

diz: Eis que ponho em Sião uma principal

angular?

pedra angular, eleita e preciosa; e quem
ATOS 2:23

a este, que foi entregue pelo

nela crer não será confundido.

determinado conselho e presciência de

Veja também: Daniel 2:34; Zacarias 3:9; Zacarias 4:7; Zacarias
12:3; Mateus 28:1-8; Marcos 12:10,11; Atos 5:31,32; 1 Coríntios 3:11;
Efésios 1:19-22; 1 Pedro 2:4-8.

Deus, vós matastes, crucificando-o pelas
mãos de iníquos;
ATOS 3:13

O Deus de Abraão, de

Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu Servo Jesus, a quem vós
entregastes e perante a face de Pilatos
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EFÉSIOS 1:3

F02 A entrada do Messias em Jerusalém é

Bendito seja o Deus e Pai

de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos

prevista.

abençoou com todas as bênçãos espirituais
SALMOS 118:26 Bendito aquele que vem em

nas regiões celestes em Cristo;

nome do Senhor; da casa do Senhor vos

Veja também: Marcos 11:9-10.

bendizemos.
27 O Senhor é Deus, e nos concede a luz; atai
a vítima da festa com cordas às pontas do
altar.
MATEUS 21:9

E12 O Messias cumpre a lei de Deus.
SALMOS 119:97 Oh! quanto amo a tua lei!

E as multidões, tanto as

que o precediam como as que o seguiam,

ela é a minha meditação o dia todo.

clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de

98 O teu mandamento me faz mais sábio
do que meus inimigos, pois está sempre

Davi! bendito o que vem em nome do

comigo.

Senhor! Hosana nas alturas!

99 Tenho mais entendimento do que

10 Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a

todos os meus mestres, porque os teus

cidade toda e perguntava: Quem é este?

testemunhos são a minha meditação.

11 E as multidões respondiam: Este é o

100 Sou mais entendido do que os velhos,

profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia.

porque tenho guardado os teus preceitos.
MATEUS 23:39

101 Retenho os meus pés de todo caminho

Pois eu vos declaro que

mau, a fim de observar a tua palavra.

desde agora de modo nenhum me vereis,

102 Não me aperto das tuas ordenanças,

até que digais: Bendito aquele que vem em

porque és tu quem me instrui.

nome do Senhor.

103 Oh! quão doces são as tuas palavras ao
LUCAS 19:36

meu paladar! mais doces do que o mel à

E, enquanto ele ia

minha boca.

passando, outros estendiam no caminho
os seus mantos.

MATEUS 11:25

37 Quando já ia chegando à descida do

Naquele tempo falou Jesus,

Monte das Oliveiras, toda a multidão dos

dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor

discípulos, regozijando-se, começou a

do céu e da terra, porque ocultaste estas

louvar a Deus em alta voz, por todos os

coisas aos sábios e entendidos, e as

milagres que tinha visto,

revelaste aos pequeninos.

38 dizendo: Bendito o Rei que vem em nome
LUCAS 2:46

do Senhor; paz no céu, e glória nas alturas.

E aconteceu que, passados

três dias, o acharam no templo, sentado
JOÃO 12:13

no meio dos doutores, ouvindo-os, e

tomaram ramos de

interrogando-os.

palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e

47 E todos os que o ouviam se admiravam da

clamavam: Hosana! Bendito o que vem em

sua inteligência e das suas respostas.

nome do Senhor! Bendito o rei de Israel!
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JOÃO 3:2

ISAÍAS 50:6

Este foi ter com Jesus, de

Ofereci as minhas costas

noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és

aos que me feriam, e as minhas faces aos

Mestre, vindo de Deus; pois ninguém pode

que me arrancavam a barba; não escondi

fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não

o meu rosto dos que me afrontavam e me

estiver com ele.

cuspiam.

JOÃO 4:34

ISAÍAS 53:5

Disse-lhes Jesus: A minha

Mas ele foi ferido por causa

comida é fazer a vontade daquele que me

das nossas transgressões, e esmagado por

enviou, e completar a sua obra.

causa das nossas iniqüidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas

JOÃO 15:10

Se guardardes os meus

suas pisaduras fomos sarados.

mandamentos, permanecereis no meu
MATEUS 20:19

amor; do mesmo modo que eu tenho

e o entregarão aos gentios

guardado os mandamentos de meu Pai, e

para que dele escarneçam, e o açoitem e

permaneço no seu amor.

crucifiquem; e ao terceiro dia ressuscitará.

ROMANOS 13:10 O amor não faz mal

MATEUS 27:26

Então lhes soltou Barrabás;

ao próximo. De modo que o amor é o

mas a Jesus mandou açoitar, e o entregou

cumprimento da lei.

para ser crucificado.

1 JOÃO 2:5

Veja também: Isaías 51:23; Marcos 10:34; Marcos 15:15; Lucas
18:33.

mas qualquer que guarda

a sua palavra, nele realmente se tem
aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto
sabemos que estamos nele;

D09 O Messias deverá ser o Salvador.
E26 A obra de redenção por parte do Messias.

1 JOÃO 5:3

Porque este é o amor

H03 O futuro Reino do Messias.

de Deus, que guardemos os seus
SALMOS 130:7

mandamentos; e os seus mandamentos

Espera, ó Israel, no Senhor!

pois com o Senhor há benignidade, e com

não são penosos;

ele há copiosa redenção;

Veja também: Deuteronômio 4:6-8; Jeremias 2:8; Jeremias 8:9;
Joel 2:23; Mateus 13:11; Mateus 15:6-9,14; Hebreus 5:12.

8 e ele remirá a Israel de todas as suas
iniqüidades.
SALMOS 103:3

É ele quem perdoa todas as

tuas iniqüidades, quem sara todas as tuas

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

enfermidades,
SALMOS 129:3

Os lavradores araram sobre

4 quem redime a tua vida da cova, quem te

as minhas costas; compridos fizeram os

coroa de benignidade e de misericórdia,

seus sulcos.
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MATEUS 1:21

ela dará à luz um filho, a

viu nem o conhece.
7 Filhinhos, ninguém vos engane; quem

quem chamarás JESUS; porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados.

pratica a justiça é justo, assim como ele é
justo;

LUCAS 1:68

8 quem comete pecado é do Diabo; porque

Bendito, seja o Senhor

Deus de Israel, porque visitou e remiu o

o Diabo peca desde o princípio. Para isto o

seu povo,

Filho de Deus se manifestou: para destruir
as obras do Diabo.

ROMANOS 3:24 sendo justificados

Veja também:#2; #3; Marcos 15:31; Lucas 2:38; Lucas 21:28; Lucas
24:21; 1 Coríntios 1:30; Efésios 1:14; Colossenses 1:14.

gratuitamente pela sua graça, mediante a
redenção que há em Cristo Jesus,
ROMANOS 6:14 Pois o pecado não terá
domínio sobre vós, porquanto não estais

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

debaixo da lei, mas debaixo da graça.

H03 O futuro Reino do Messias.
SALMOS 132:11 O Senhor jurou a Davi com

ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

verdade, e não se desviará dela: Do fruto

será salvo, como está escrito: Virá de

das tuas entranhas porei sobre o teu trono.

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

12 Se os teus filhos guardarem o meu pacto,

impiedades;

e os meus testemunhos, que eu lhes hei
EFÉSIOS 1:7

de ensinar, também os seus filhos se

em quem temos a redenção

assentarão perpetuamente no teu trono.

pelo seu sangue, a redenção dos nossos
delitos, segundo as riquezas da sua graça,

LUCAS 1:30
TITO 2:14

Disse-lhe então o anjo: Não

temas, Maria; pois achaste graça diante de

que se deu a si mesmo por

Deus.

nós para nos remir de toda a iniqüidade, e

31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

purificar para si um povo todo seu, zeloso

ao qual porás o nome de Jesus.

de boas obras.

32 Este será grande e será chamado filho do
HEBREUS 9:12

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

e não pelo sangue de bodes

de Davi seu pai;

e novilhos, mas por seu próprio sangue,

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

entrou uma vez por todas no santo lugar,

e o seu reino não terá fim.

havendo obtido uma eterna redenção.
1 JOÃO 3:5

LUCAS 1:69

E bem sabeis que ele se

e para nós fez surgir uma

manifestou para tirar os pecados; e nele

salvação poderosa na casa de Davi, seu

não há pecado.

servo;
70 assim como desde os tempos antigos

6 Todo o que permanece nele não vive

tem anunciado pela boca dos seus santos

pecando; todo o que vive pecando não o
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29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei

profetas;

de mim, que sou manso e humilde de
ATOS 2:30

Sendo, pois, ele profeta,

coração; e achareis descanso para as vossas

e sabendo que Deus lhe havia prometido

almas.

com juramento que faria sentar sobre o
JOÃO 14:23

seu trono um dos seus descendentes -

Respondeu-lhe Jesus:

Se alguém me amar, guardará a minha

Veja também:#1; #2; Salmos 102:28; Isaías 59:21.

palavra; e meu Pai o amará, e viremos a
ele, e faremos nele morada.
HEBREUS 4:3

E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

Porque nós, os que temos

crido, é que entramos no descanso, tal

H03 O futuro Reino do Messias.

como disse: Assim jurei na minha ira:
SALMOS 132:13 Porque o Senhor escolheu

Não entrarão no meu descanso; embora

a Sião; desejou-a para sua habitação,

as suas obras estivessem acabadas desde a

dizendo:

fundação do mundo;
Veja também:#1; #2; Salmos 68:16; Salmos 76:1-2; Salmos
132:8,9; Salmos 135:21; Isaías 57:15; Isaías 66:1; Ezequiel 38:8;
43:7,9; 2 Coríntios 6:16; Hebreus 4:1-11.

HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao
Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à
Jerusalém celestial, a miríades de anjos;
23 à universal assembléia e igreja dos
primogênitos inscritos nos céus, e a Deus,

E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

o juiz de todos, e aos espíritos dos justos
SALMOS 132:15 Abençoarei

aperfeiçoados;
24 e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e

abundantemente o seu mantimento;

ao sangue da aspersão, que fala melhor do

fartarei de pão os seus necessitados.

que o de Abel.
MATEUS 5:6

Veja também:#1; Salmos 68:16; Salmos 78:68,69; Salmos 87:2;
Isaías 14:32.

Bem-aventurados os que

têm fome e sede de justiça porque eles
serão fartos.
MATEUS 6:32

E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

(Pois a todas estas coisas

os gentios procuram.) Porque vosso Pai
SALMOS 132:14 Este é o lugar do meu

celestial sabe que precisais de tudo isso.

repouso para sempre; aqui habitarei, pois

33 Mas buscai primeiro o seu reino e a sua

o tenho desejado.

justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.

MATEUS 11:28

Vinde a mim, todos os
MARCOS 8:6

que estai cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei.

salmos 132
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se sentasse no chão; e tomando os sete
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pães e havendo dado graças, partiu-os e

E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

os entregava a seus discípulos para que os
SALMOS 132:16 Vestirei de salvação os

distribuíssem; e eles os distribuíram pela

seus sacerdotes; e de júbilo os seus santos

multidão.

exultarão

7 Tinham também alguns peixinhos, os
quais ele abençoou, e mandou que estes

GÁLATAS 3:27

também fossem distribuídos.
8 Comeram, pois, e se fartaram; e dos

Porque todos quantos fostes

batizados em Cristo vos revestistes de
Cristo.

pedaços que sobejavam levantaram sete
alcofas.

APOCALIPSE 1:6 e nos fez reino, sacerdotes

9 Ora, eram cerca de quatro mil homens. E

para Deus, seu Pai, a ele seja glória e

Jesus os despediu.

domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
LUCAS 1:53

Aos famintos encheu de

Veja também:#1; #2; 2 Crônicas 6:41; Salmos 132:9; Isaías 61:10;
Apocalipse 3:5; Apocalipse 4:4; Apocalipse 7:9-14; Apocalipse 20:6.

bens, e vazios despediu os ricos.
JOÃO 6:35

Declarou-lhes Jesus. Eu

sou o pão da vida; aquele que vem a mim,
de modo algum terá fome, e quem crê em

D04 O ofício do Messias como Rei.

mim jamais tará sede.

H03 O futuro Reino do Messias.

ATOS 2:44

SALMOS 132:17 Ali farei brotar a força de

Todos os que criam estavam

Davi; preparei uma lâmpada para o meu

unidos e tinham tudo em comum.

ungido.

45 E vendiam suas propriedades e bens

18 Vestirei de confusão os seus inimigos; mas

e os repartiam por todos, segundo a

sobre ele resplandecerá a sua coroa.

necessidade de cada um.
46 E, perseverando unânimes todos os dias

LUCAS 1:67

no templo, e partindo o pão em casa,

Zacarias, seu pai, ficou

comiam com alegria e singeleza de

cheio do Espírito Santo e profetizou,

coração,

dizendo:
68 Bendito, seja o Senhor Deus de Israel,

Veja também: Salmos 34:9,10; Isaías 33:16; Jeremias 31:14; Mateus
14:19-21.

porque visitou e remiu o seu povo,
69 e para nós fez surgir uma salvação
poderosa na casa de Davi, seu servo;
70 assim como desde os tempos antigos
tem anunciado pela boca dos seus santos
profetas;
71 para nos livrar dos nossos inimigos e da
mão de todos os que nos odeiam;
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LUCAS 2:25

Ora, havia em Jerusalém

H03 O futuro Reino do Messias.

um homem cujo nome era Simeão; e este
SALMOS 138:4

homem, justo e temente a Deus, esperava

Todos os reis da terra de

louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as

a consolação de Israel; e o Espírito Santo

palavras da tua boca;

estava sobre ele.

5 e cantarão os caminhos do Senhor, pois

26 E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que

grande é a glória do Senhor.

ele não morreria antes de ver o Cristo do
Senhor.

ISAÍAS 49:22

27 Assim pelo Espírito foi ao templo; e

Assim diz o Senhor Deus:

quando os pais trouxeram o menino Jesus,

Eis que levantarei a minha mão para as

para fazerem por ele segundo o costume

nações, e ante os povos arvorarei a minha

da lei,

bandeira; então eles trarão os teus filhos

28 Simeão o tomou em seus braços, e louvou

nos braços, e as tuas filhas serão levadas
sobre os ombros.

a Deus, e disse:

23 Reis serão os teus aios, e as suas rainhas

29 Agora, Senhor, despedes em paz o teu

as tuas amas; diante de ti se inclinarão

servo, segundo a tua palavra;
30 pois os meus olhos já viram a tua salvação,

com o rosto em terra e lamberão o pó dos

31 a qual tu preparaste ante a face de todos os

teus pés; e saberás que eu sou o Senhor,
e que os que por mim esperam não serão

povos;
32 luz para revelação aos gentios, e para

confundidos.

glória do teu povo Israel.
APOCALIPSE 11:15
LUCAS 20:42

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu

Pois o próprio Davi diz no

livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu

grandes vozes, que diziam: O reino do

Senhor: Assenta-te à minha direita,

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

43 até que eu ponha os teus inimigos por

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.

escabelo dos teus pés.
APOCALIPSE 11:15

Veja também:#1; #5.

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do
B08 A omnisciência do Messias.

mundo passou a ser de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

SALMOS 139:1

séculos.

Senhor, tu me sondas, e me

conheces.

Veja também:#1; #2; #5; Salmos 21:8,9; Salmos 109:29; Salmos
148:14; Ezequiel 29:21.

2 Tu conheces o meu sentar e o meu
levantar; de longe entendes o meu
pensamento.
3 Esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar,
e conheces todos os meus caminhos.
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4 Sem que haja uma palavra na minha

JOÃO 21:17

língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.

Perguntou-lhe terceira

vez: Simão, filho de João, amasme? Entristeceu-se Pedro por lhe ter

MATEUS 9:4

Mas Jesus, conhecendo-lhes

perguntado pela terceira vez: Amas- me?

os pensamentos, disse: Por que pensais o

E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas

mal em vossos corações?

as coisas; tu sabes que te amo. Disse-lhe
Jesus: Apascenta as minhas ovelhas.

MATEUS 12:36

Digo-vos, pois, que de toda
1 CORÍNTIOS 4:5

palavra fútil que os homens disserem, hão
de dar conta no dia do juízo.

Portanto nada

julgueis antes do tempo, até que venha

37 Porque pelas tuas palavras serás

o Senhor, o qual não só trará à luz as

justificado, e pelas tuas palavras serás

coisas ocultas das trevas, mas também

condenado.

manifestará os desígnios dos corações;
e então cada um receberá de Deus o seu

LUCAS 9:47

Mas Jesus, percebendo o

louvor.

pensamento de seus corações, tomou uma
HEBREUS 4:13

criança, pô-la junto de si,

E não há criatura alguma

encoberta diante dele; antes todas as coisas
LUCAS 10:22

Todas as coisas me foram

estão nuas e patentes aos olhos daquele a

entregues por meu Pai; e ninguém

quem havemos de prestar contas.

conhece quem é o Filho senão o Pai, nem
APOCALIPSE 3:8 Conheço as tuas obras (eis

quem é o Pai senão o Filho, e aquele a
quem o Filho o quiser revelar.

que tenho posto diante de ti uma porta
aberta, que ninguém pode fechar), que

JOÃO 2:24

Mas o próprio Jesus não

tens pouca força, entretanto guardaste a

confiava a eles, porque os conhecia a

minha palavra e não negaste o meu nome.

todos,

Veja também: Salmos 17:3; Salmos 44:21; Salmos 94:11; Salmos
121:3-8; Salmos 139:23; Provérbios 5:21; Eclesiastes 12:14; Isaías
29:15; Isaías 37:28; Jeremias 12:3; Jeremias 17:9,10; Jeremias 23:24;
Daniel 2:22; Malaquias 3:16; João 4:16-19,28.

25 e não necessitava de que alguém lhe desse
testemunho do homem, pois bem sabia o
que havia no homem.
JOÃO 13:21

Tendo Jesus dito isto,
B09 A omnipresença do Messias.

turbou-se em espírito, e declarou: Em
verdade, em verdade vos digo que um de

SALMOS 139:7

vós me há de trair.

Para onde me irei do teu

Espírito, ou para onde fugirei da tua
JOÃO 16:30

presença?

Agora conhecemos que

8 Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no

sabes todas as coisas, e não necessitas de
que alguém te interrogue. Por isso cremos

Seol a minha cama, eis que tu ali estás

que saíste de Deus.

também.

salmos 139
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9 Se tomar as asas da alva, se habitar nas

13 O teu reino é um reino eterno; o teu

extremidades do mar,

domínio dura por todas as gerações.

10 ainda ali a tua mão me guiará e a tua
destra me susterá.

EFÉSIOS 3:7

do qual fui feito ministro,

segundo o dom da graça de Deus, que
MATEUS 18:20

Pois onde se acham dois ou

me foi dada conforme a operação do seu

três reunidos em meu nome, aí estou eu

poder.
8 A mim, o mínimo de todos os santos, me

no meio deles.

foi dada esta graça de anunciar aos gentios
MATEUS 28:20

ensinando-os a observar

as riquezas inescrutáveis de Cristo,

todas as coisas que eu vos tenho mandado;
1 TIMÓTEO 1:17 Ora, ao Rei dos séculos,

e eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos.

imortal, invisível, ao único Deus, seja
honra e glória para todo o sempre. Amém.

JOÃO 1:1

No princípio era o Verbo,
HEBREUS 13:15 Por ele, pois, ofereçamos

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus.

sempre a Deus sacrifício de louvor, isto
é, o fruto dos lábios que confessam o seu

JOÃO 14:20

Naquele dia conhecereis

nome.

que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu
APOCALIPSE 5:12

em vós.

que com grande

voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi
COLOSSENSES 1:17

Ele é antes de

morto, de receber o poder, e riqueza, e

todas as coisas, e nele subsistem todas as

sabedoria, e força, e honra, e glória, e

coisas;

louvor.
13 Ouvi também a toda criatura que está

Veja também: Jeremias 23:23,24; Miqueias 5:2; Apocalipse
21:2,3,10,22,23.

no céu, e na terra, e debaixo da terra, e
no mar, e a todas as coisas que neles há,
dizerem: Ao que está assentado sobre
o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e

H03 O futuro Reino do Messias.

a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos:

SALMOS 145:10 Todas as tuas obras te
louvarão, ó Senhor, e os teus santos te

APOCALIPSE 7:9 Depois destas coisas olhei,

bendirão.

e eis uma grande multidão, que ninguém

11 Falarão da glória do teu reino, e relatarão o

podia contar, de todas as nações, tribos,

teu poder,

povos e línguas, que estavam em pé diante

12 para que façam saber aos filhos dos

do trono e em presença do Cordeiro,

homens os teus feitos poderosos e a glória

trajando compridas vestes brancas, e com

do esplendor do teu reino.

palmas nas mãos;
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10 e clamavam com grande voz: Salvação ao

multidão, como a voz de muitas águas, e

nosso Deus, que está assentado sobre o

como a voz de fortes trovões, que dizia:

trono, e ao Cordeiro.

Aleluia! porque já reina o Senhor nosso

11 E todos os anjos estavam em pé ao redor

Deus, o Todo-Poderoso.

do trono e dos anciãos e dos quatro seres

Veja também:#1; #2; 1 Coríntios 15:21-28.

viventes, e prostraram-se diante do trono
sobre seus rostos, e adoraram a Deus,
12 dizendo: Amém. Louvor, e glória, e
sabedoria, e ações de graças, e honra, e

E05 Os milagres do Messias.

poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos
SALMOS 146:8

dos séculos. Amém.

o Senhor abre os olhos

aos cegos; o Senhor levanta os abatidos; o
APOCALIPSE 11:15

Senhor ama os justos.

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
ISAÍAS 35:5

grandes vozes, que diziam: O reino do

Então os olhos dos cegos

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

serão abertos, e os ouvidos dos surdos se

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

desimpedirão.

séculos.
MATEUS 9:30

16 E os vinte e quatro anciãos, que estão

E os olhos se lhes abriram.

assentados em seus tronos diante de

Jesus ordenou-lhes terminantemente,

Deus, prostraram-se sobre seus rostos e

dizendo: Vede que ninguém o saiba.

adoraram a Deus,
MATEUS 11:5

17 dizendo: Graças te damos, Senhor Deus

os cegos vêem, e os coxos

Todo-Poderoso, que és, e que eras,

andam; os leprosos são purificados,

porque tens tomado o teu grande poder, e

e os surdos ouvem; os mortos são

começaste a reinar.

ressuscitados, e aos pobres é anunciado o
evangelho.

APOCALIPSE 12:10

Então, ouvi uma
LUCAS 18:42

grande voz no céu, que dizia: Agora é

Disse-lhe Jesus: Vê; a tua fé

te salvou.

chegada a salvação, e o poder, e o reino do
nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo;

JOÃO 9:10

porque já foi lançado fora o acusador de

Perguntaram-lhe, pois:

Como se te abriram os olhos?

nossos irmãos, o qual diante do nosso

11 Respondeu ele: O homem que se chama

Deus os acusava dia e noite.

Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disseAPOCALIPSE 19:5

me: Vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-

E saiu do trono

me, e fiquei vendo.

uma voz, dizendo: Louvai o nosso Deus,
vós, todos os seus servos, e vós que o

ATOS 26:18

temeis, assim pequenos como grandes.
6 Também ouvi uma voz como a de grande

salmos 145
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fim de que se convertam das trevas à luz,
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e do poder de Satanás a Deus, para que

H03 O futuro Reino do Messias.

recebam remissão de pecados e herança
SALMOS 147:2

entre aqueles que são santificados pela fé

O Senhor edifica Jerusalém,

congrega os dispersos de Israel;

em mim.
EFÉSIOS 1:18

13 Porque ele fortalece as trancas das tuas

sendo iluminados os olhos

do vosso coração, para que saibais qual

portas; abençoa aos teus filhos dentro de

seja a esperança da sua vocação, e quais

ti.
14 Ele é quem estabelece a paz nas tuas

as riquezas da glória da sua herança nos

fronteiras; quem do mais fino trigo te

santos,

farta;
1 PEDRO 2:9

Mas vós sois a geração
20 Não fez assim a nenhuma das outras

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as

nações; e, quanto às suas ordenanças, elas

grandezas daquele que vos chamou das

não as conhecem. Louvai ao Senhor!

trevas para a sua maravilhosa luz;
ISAÍAS 11:12

Veja também: Isaías 42:16,18.

Levantará um pendão entre

as nações e ajuntará os desterrados de
Israel, e es dispersos de Judá congregará
desde os quatro confins da terra.

E26 A obra de redenção por parte do Messias.
ZACARIAS 8:3
SALMOS 147:3

sara os quebrantados de

Assim diz o Senhor:

Voltarei para Sião, e habitarei no meio

coração, e cura-lhes as feridas;

de Jerusalém; e Jerusalém chamar-se-á a
cidade da verdade, e o monte do Senhor

6 O Senhor eleva os humildes, e humilha os

dos exércitos o monte santo.

perversos até a terra.
ROMANOS 3:1
MATEUS 5:5

Bem-aventurados os

Que vantagem, pois, tem o

judeu? ou qual a utilidade da circuncisão?
2 Muita, em todo sentido; primeiramente,

mansos, porque eles herdarão a terra.

porque lhe foram confiados os oráculos de
LUCAS 4:18

O Espírito do Senhor está

Deus.

sobre mim, porquanto me ungiu para
ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

anunciar boas novas aos pobres; envioume para proclamar libertação aos cativos, e

que ignoreis este mistério (para que

restauração da vista aos cegos, para pôr em

não presumais de vós mesmos): que o

liberdade os oprimidos,

endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja

Veja também: 1 Pedro 5:6.

entrado;
26 e assim todo o Israel será salvo, como
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1 PEDRO 3:4

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e
desviará de Jacó as impiedades;

mas seja o do íntimo do

coração, no incorruptível traje de um

27 e este será o meu pacto com eles, quando

espírito manso e tranqüilo, que és, para

eu tirar os seus pecados.

que permaneçam as coisas

Veja também:#1; #2; #3; Salmos 102:13-16; Mateus 16:18; Mateus
19:13,14; Efésios 1:10; Efésios 2:17-19; Romanos 11:25.

APOCALIPSE 5:9 E cantavam um cântico
novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e
de abrir os seus selos; porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, e língua, e povo e

H03 O futuro Reino do Messias.

nação;
SALMOS 149:1

Louvai ao Senhor! Cantai ao

10 e para o nosso Deus os fizeste reino, e

Senhor um cântico novo, e o seu louvor na

sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.

assembléia dos santos!
2 Alegre-se Israel naquele que o fez;

APOCALIPSE 19:6

regozijem-se os filhos de Sião no seu Rei.
3 Louvem-lhe o nome com danças, cantem-

a voz de muitas águas, e como a voz de

lhe louvores com adufe e harpa.

fortes trovões, que dizia: Aleluia! porque

4 Porque o Senhor se agrada do seu povo;

já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-

ele adorna os mansos com a salvação.

Poderoso.

5 Exultem de glória os santos, cantem de

Veja também:#1; #2; Deuteronômio 7:6,7; 1 Samuel 12:22; Salmos
22:22,25; Salmos 33:2,3; Salmos 96:1; Salmos 98:1; Salmos 100:13; Salmos 111:1; Salmos 116:18; Salmos 135:3-4; Salmos 144:9;
Salmos 150:4; Isaías 42:10; Isaías 54:5; Isaías 62:4-5; 1 Pedro 5:5.

alegria nos seus leitos.
MATEUS 21:5

Também ouvi uma

voz como a de grande multidão, como

Dizei à filha de Sião: Eis

que aí te vem o teu Rei, manso e montado
em um jumento, em um jumentinho, cria
de animal de carga.

H02 O julgamento no futuro por parte do
Messias.

LUCAS 19:38

dizendo: Bendito o Rei que
SALMOS 149:6

vem em nome do Senhor; paz no céu, e

Estejam na sua garganta

os altos louvores de Deus, e na sua mão

glória nas alturas.

espada de dois gumes,
HEBREUS 2:12

7 para exercerem vingança sobre as nações,

dizendo: Anunciarei o teu

e castigos sobre os povos;

nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores

8 para prenderem os seus reis com cadeias,

no meio da congregação.

e os seus nobres com grilhões de ferro;
1 PEDRO 1:8

9 para executarem neles o juízo escrito; esta

a quem, sem o terdes visto,

amais; no qual, sem agora o verdes, mas

honra será para todos os santos. Louvai ao

crendo, exultais com gozo inefável e cheio

Senhor!

de glória,
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ZACARIAS 14:17 E se alguma das famílias da
terra não subir a Jerusalém, para adorar
o Rei, o Senhor dos exércitos, não cairá
sobre ela a chuva.
18 E, se a família do Egito não subir, nem
vier, não virá sobre ela a chuva; virá a
praga com que o Senhor ferirá as nações
que não subirem a celebrar a festa dos
tabernáculos.
19 Esse será o castigo do Egito, e o castigo
de todas as nações que não subirem a
celebrar a festa dos tabernáculos.
1 CORÍNTIOS 6:2

Ou não sabeis vós

que os santos hão de julgar o mundo? Ora,
se o mundo há de ser julgado por vós, sois
porventura indignos de julgar as coisas
mínimas?
3 Não sabeis vós que havemos de julgar os
anjos? Quanto mais as coisas pertencentes
a esta vida?
HEBREUS 4:12

Porque a palavra de Deus

é viva e eficaz, e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra
até a divisão de alma e espírito, e de juntas
e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração.
APOCALIPSE 1:16

Tinha ele na sua

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma
aguda espada de dois gumes; e o seu rosto
era como o sol, quando resplandece na sua
força.
APOCALIPSE 3:21

Ao que vencer, eu

lhe concederei que se assente comigo no
meu trono.
Veja também:#1; #6; Salmos 96:14; Salmos 145:3-5; Salmos
148:14; Daniel 7:18,22; Lucas 2:14; Apocalipse 19:11-21.
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PROVÉRBIOS
G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

A04 O Messias existe desde a eternidade.
D01 A unção do Messias.

PROVÉRBIOS 1:23

Convertei-vos pela

minha repreensão; eis que derramarei

PROVÉRBIOS 8:22

O Senhor me criou

sobre vós o meu; espírito e vos farei saber

como a primeira das suas obras, o princípio

as minhas palavras.

dos seus feitos mais antigos.
23 Desde a eternidade fui constituída, desde o

PROVÉRBIOS 8:29

princípio, antes de existir a terra.

quando ele fixava

24 Antes de haver abismos, fui gerada, e antes

ao mar o seu termo, para que as águas

ainda de haver fontes cheias d’água.

não traspassassem o seu mando, quando

25 Antes que os montes fossem firmados, antes

traçava os fundamentos da terra,

dos outeiros eu nasci,
Acontecerá depois que

26 quando ele ainda não tinha feito a terra com

derramarei o meu Espírito sobre toda

seus campos, nem sequer o princípio do pó do

JOEL 2:28

mundo.

a carne; vossos filhos e vossas filhas

27 Quando ele preparava os céus, aí estava eu;

profetizarão, os vossos anciãos terão

quando traçava um círculo sobre a face do

sonhos, os vossos mancebos terão visões;

abismo,
28 quando estabelecia o firmamento em cima,

ZACARIAS 12:10 Mas sobre a casa de Davi,

quando se firmavam as fontes do abismo,

e sobre os habitantes de Jerusalém,

quando traçava os fundamentos da terra,

derramarei o espírito de graça e de
súplicas; e olharão para aquele a quem

JOÃO 1:1

traspassaram, e o prantearão como quem
pranteia por seu filho único; e chorarão

No princípio era o Verbo,

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

amargamente por ele, como se chora pelo

Deus.
2 Ele estava no princípio com Deus.

primogênito.

3 Todas as coisas foram feitas por
ATOS 2:4

E todos ficaram cheios

intermédio dele, e sem ele nada do que foi

do Espírito Santo, e começaram a falar

feito se fez.
4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos

noutras línguas, conforme o Espírito lhes
concedia que falassem.
ATOS 2:38

homens;
JOÃO 17:5

Pedro então lhes

Agora, pois, glorifica-me

respondeu: Arrependei-vos, e cada um

tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela

de vós seja batizado em nome de Jesus

glória que eu tinha contigo antes que o

Cristo, para remissão de vossos pecados; e

mundo existisse.

recebereis o dom do Espírito Santo.
JOÃO 17:24

Veja também: Isaías 32:15.

Pai, desejo que onde eu

estou, estejam comigo também aqueles
que me tens dado, para verem a minha

provérbios 1
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glória, a qual me deste; pois que me

Veja também: Gênesis 1:26; Salmos 2:6; Miqueias 5:2; Efésios
1:10,11; 1 João 1:1,2.

amaste antes da fundação do mundo.
COLOSSENSES 1:15

o qual é imagem

do Deus invisível, o primogênito de toda a

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

criação;
PROVÉRBIOS 8:29

16 porque nele foram criadas todas as

quando ele fixava

coisas nos céus e na terra, as visíveis

ao mar o seu termo, para que as águas não

e as invisíveis, sejam tronos, sejam

traspassassem o seu mando, quando traçava

dominações, sejam principados, sejam

os fundamentos da terra,
30 então eu estava ao seu lado como arquiteto;

potestades; tudo foi criado por ele e para

e era cada dia as suas delícias, alegrando-me

ele.

perante ele em todo o tempo;

17 Ele é antes de todas as coisas, e nele

31 folgando no seu mundo habitável, e achando

subsistem todas as coisas;

as minhas delícias com os filhos dos homens.

18 também ele é a cabeça do corpo, da
igreja; é o princípio, o primogênito dentre

MATEUS 3:16

os mortos, para que em tudo tenha a

Batizado que foi Jesus,

saiu logo da água; e eis que se lhe abriram

preeminência,
19 porque aprouve a Deus que nele habitasse

os céus, e viu o Espírito Santo de Deus
descendo como uma pomba e vindo sobre

toda a plenitude,

ele;
HEBREUS 1:1

17 e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o

Havendo Deus antigamente

meu Filho amado, em quem me comprazo.

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,

JOÃO 1:1

2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo

No princípio era o Verbo,

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

Filho, a quem constituiu herdeiro de

Deus.

todas as coisas, e por quem fez também o

2 Ele estava no princípio com Deus.

mundo;

3 Todas as coisas foram feitas por

3 sendo ele o resplendor da sua glória
e a expressa imagem do seu Ser, e

intermédio dele, e sem ele nada do que foi

sustentando todas as coisas pela palavra

feito se fez.

do seu poder, havendo ele mesmo feito
JOÃO 1:18

a purificação dos pecados, assentou-se à

Ninguém jamais viu a

Deus. O Deus unigênito, que está no seio

direita da Majestade nas alturas,
4 feito tanto mais excelente do que os anjos,

do Pai, esse o deu a conhecer.

quanto herdou mais excelente nome do
JOÃO 4:34

que eles.
5 Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és

Disse-lhes Jesus: A minha

comida é fazer a vontade daquele que me
enviou, e completar a sua obra.

meu Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu
lhe serei Pai, e ele me será Filho?
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JOÃO 5:19

Disse-lhes, pois, Jesus: Em

Deus. O Deus unigênito, que está no seio

verdade, em verdade vos digo que o Filho

do Pai, esse o deu a conhecer.

de si mesmo nada pode fazer, senão o que
JOÃO 3:13

vir o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz,

Ora, ninguém subiu ao

céu, senão o que desceu do céu, o Filho do

o Filho o faz igualmente.
20 Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe

homem.

tudo o que ele mesmo faz; e maiores obras
EFÉSIOS 4:9

do que estas lhe mostrará, para que vos

Ora, isto - ele subiu - que é,

senão que também desceu às partes mais

maravilheis.

baixas da terra?

Veja também: Salmos 40:6-8; Isaías 42:1; Mateus 17:5; João 12:28;
João 13:1; João 16:28; 2 Coríntios 8:9.

10 Aquele que desceu é também o mesmo
que subiu muito acima de todos os céus,
para cumprir todas as coisas.
Veja também: Deuteronômio 30:3; Juízes 13:18; Jó 38:4; Salmos
2:7; Jeremias 7:14; Mateus 1:21-23; João 6:46; Romanos 10:6,7.

B01 O Messias é o Filho de Deus.
PROVÉRBIOS 30:4

Quem subiu

ao céu e desceu? quem encerrou os ventos
nos seus punhos? mas amarrou as águas
no seu manto? quem estabeleceu todas as
extremidades da terra? qual é o seu nome,
e qual é o nome de seu filho? Certamente o
sabes!
ISAÍAS 9:6

Porque um menino nos

nasceu, um filho se nos deu; e o governo
estará sobre os seus ombros; e o seu nome
será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai Eterno, Príncipe da Paz.
JEREMIAS 23:6

Nos seus dias Judá será

salvo, e Israel habitará seguro; e este é o
nome de que será chamado: O SENHOR
JUSTIÇA NOSSA.
JOÃO 1:1

No princípio era o Verbo,

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus.
JOÃO 1:18

Ninguém jamais viu a

provérbios 8 & 30
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CANTARES
B18 A santidade, a beleza e a glória do
Messias.
CANTARES 5:16 O seu falar é muitíssimo
suave; sim, ele é totalmente desejável. Tal
é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas
de Jerusalém.
SALMOS 45:1

O meu coração trasborda de

boas palavras; dirijo os meus versos ao rei;
a minha língua é qual pena de um hábil
escriba.
JOÃO 3:29

Aquele que tem a noiva é

o noivo; mas o amigo do noivo, que está
presente e o ouve, regozija-se muito com a
voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo
está completo.
GÁLATAS 2:20

Já estou crucificado com

Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim; e a vida que agora vivo na carne,
vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me
amou, e se entregou a si mesmo por mim.
1 JOÃO 4:16

E nós conhecemos, e

cremos no amor que Deus nos tem. Deus
é amor; e quem permanece em amor,
permanece em Deus, e Deus nele.
Veja também: Cantares 1:2; Cantares 2:16; Cantares 6:3; Mateus
11:19; Mateus 26:50; Lucas 7:34; Tiago 2:23.

cantares 5
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ISAÍAS
E10 O Messias também deverá ser o Messias

seu coração maligno.

para os Gentios.
ZACARIAS 8:20 Assim diz o Senhor dos

H03 O futuro Reino do Messias.

exércitos: Ainda sucederá que virão povos,
ISAÍAS 2:2

Acontecerá nos últimos dias

e os habitantes de muitas cidades;

que se firmará o monte da casa do Senhor,

21 e os habitantes de uma cidade irão à

será estabelecido como o mais alto dos

outra, dizendo: Vamos depressa suplicar

montes e se elevará por cima dos outeiros;

o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos

e concorrerão a ele todas as nações.

exércitos; eu também irei.

3 Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e

22 Assim virão muitos povos, e poderosas

subamos ao monte do Senhor, à casa do

nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus

exércitos, e suplicar a bênção do Senhor.

caminhos, e andemos nas suas veredas;

23 Assim diz o Senhor dos exércitos: Naquele

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a

dia sucederá que dez homens, de nações

palavra do Senhor.

de todas as línguas, pegarão na orla das
vestes de um judeu, dizendo: Iremos

SALMOS 22:27

Todos os limites da terra se

convosco, porque temos ouvido que Deus

lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante

está convosco.

dele adorarão todas as famílias das nações.
28 Porque o domínio é do Senhor, e ele reina

JOÃO 6:45

sobre as nações.

Está escrito nos profetas: E

serão todos ensinados por Deus. Portanto
todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu

ISAÍAS 49:22

Assim diz o Senhor Deus:

vem a mim.

Eis que levantarei a minha mão para as
ATOS 1:8

nações, e ante os povos arvorarei a minha

Mas recebereis poder, ao

bandeira; então eles trarão os teus filhos

descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-

nos braços, e as tuas filhas serão levadas

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,

sobre os ombros.

como em toda a Judéia e Samária, e até os

23 Reis serão os teus aios, e as suas rainhas

confins da terra.

as tuas amas; diante de ti se inclinarão
ROMANOS 15:18 porque não ousarei falar de

com o rosto em terra e lamberão o pó dos
teus pés; e saberás que eu sou o Senhor,

coisa alguma senão daquilo que Cristo por

e que os que por mim esperam não serão

meu intermédio tem feito, para obediência

confundidos.

da parte dos gentios, por palavra e por
obras,

JEREMIAS 3:17

Naquele tempo chamarão
1 JOÃO 2:27

a Jerusalém o trono do Senhor; e todas

E quanto a vós, a unção que

as nações se ajuntarão a ela, em nome do

dele recebestes fica em vós, e não tendes

Senhor, a Jerusalém; e não mais andarão

necessidade de que alguém vos ensine;

obstinadamente segundo o propósito do

mas, como a sua unção vos ensina a

isaías 2
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respeito de todas as coisas, e é verdadeira,

H02 O julgamento no futuro por parte do

e não é mentira, como vos ensinou ela,

Messias.

assim nele permanecei.
APOCALIPSE 11:15

H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 2:4

E tocou o sétimo

E ele julgará entre as

anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes

nações, e repreenderá a muitos povos;

vozes, que diziam: O reino do mundo passou

e estes converterão as suas espadas em

a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele

relhas de arado, e as suas lanças em foices;

reinará pelos séculos dos séculos.

uma nação não levantará espada contra
outra nação, nem aprenderão mais a

APOCALIPSE 12:10

guerra.

Então, ouvi uma

grande voz no céu, que dizia: Agora é
ISAÍAS 60:18

chegada a salvação, e o poder, e o reino do

Não se ouvirá mais de

nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo;

violência na tua terra, de desolação ou

porque já foi lançado fora o acusador de

destruição nos teus termos; mas aos teus

nossos irmãos, o qual diante do nosso

muros chamarás Salvação, e às tuas portas

Deus os acusava dia e noite.

Louvor.

APOCALIPSE 15:4

ZACARIAS 9:10 De Efraim exterminarei

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

os carros, e de Jerusalém os cavalos, e

nome? Pois só tu és santo; por isso todas

o arco de guerra será destruído, e ele

as nações virão e se prostrarão diante de ti,

anunciará paz às nações; e o seu domínio

porque os teus juízos são manifestos.

se estenderá de mar a mar, e desde o Rio
até as extremidades da terra.

APOCALIPSE 17:14

Estes combaterão
JOÃO 5:22

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e o Rei

Porque o Pai a niguém

julga, mas deu ao Filho todo o julgamento,
23 para que todos honrem o Filho, assim

dos reis; vencerão também os que estão
com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.

como honram o Pai. Quem não honra o
Filho, não honra o Pai que o enviou.

APOCALIPSE 21:10

E levou-me em
ATOS 17:31

espírito a um grande e alto monte, e

porquanto determinou

mostrou- me a santa cidade de Jerusalém,

um dia em que com justiça há de julgar o

que descia do céu da parte de Deus,

mundo, por meio do varão que para isso
ordenou; e disso tem dado certeza a todos,

Veja também: Salmos 2:8; Salmos 72:8,11,17-19; Salmos 86:9;
Salmos 89:15-17; Salmos 110:2; Isaías 2:2,3; Isaías 11:10; Isaías
27:15; Isaías 30:29; Isaías 49:6,7; Isaías 50:4,5; Isaías 51:4,5;
Isaías 54:13; Isaías 55:5; Isaías 60:3-14; Jeremias 16:19; Jeremias
31:6; Jeremias 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Oseias
2:23; Amós 9:11,12; Miqueias 4:1-3; Sofonias 3:9,10; Zacarias 2:11;
Zacarias 8:3; Zacarias 14:9; Malaquias 1:11; Malaquias 3:12; Atos
13:46-48; Romanos 10:18; Apocalipse 20.

isaías 2

ressuscitando-o dentre os mortos.
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do
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JOÃO 12:35

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

Disse-lhes então Jesus:

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

Ainda por um pouco de tempo a luz está

séculos.

entre vós. Andai enquanto tendes a luz,
para que as trevas não vos apanhem; pois

APOCALIPSE 19:11

E vi o céu aberto,

quem anda nas trevas não sabe para onde

e eis um cavalo branco; e o que estava

vai.
36 Enquanto tendes a luz, crede na luz, para

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;
e julga a peleja com justiça.

que vos torneis filhos da luz. Havendo
Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-

Veja também: 1 Samuel 2:10; Salmos 46:9; Salmos 72:3-7; Salmos
82:8; Salmos 96:13; Salmos 110:6; Isaías 9:7; Isaías 11:3-9; Isaías
60:17; Oseias 2:18; Joel 3:10; Miqueias 4:3; Apocalipse 20.

se deles.
ROMANOS 13:12 A noite é passada, e o dia é
chegado; dispamo-nos, pois, das obras das

B21 O Messias é a Luz.

trevas, e vistamo-nos das armas da luz.

H03 O futuro Reino do Messias.
EFÉSIOS 5:8
ISAÍAS 2:5

Vinde, ó casa de Jacó, e

pois outrora éreis trevas,

mas agora sois luz no Senhor; andai como

andemos na luz do Senhor.

filhos da luz
9 (pois o fruto da luz está em toda a

ISAÍAS 30:26

E a luz da lua será como a

bondade, e justiça e verdade),

luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior,
1 TESSALONICENSES 5:5 porque todos vós

como a luz de sete dias, no dia em que
o Senhor atar a contusão do seu povo, e

sois filhos da luz e filhos do dia; nós não

curar a chaga da sua ferida.

somos da noite nem das trevas;
6 não durmamos, pois, como os demais,

ISAÍAS 49:6

Sim, diz ele: Pouco é

antes vigiemos e sejamos sóbrios.

que sejas o meu servo, para restaurares
1 JOÃO 1:7

as tribos de Jacó, e tornares a trazer os

mas, se andarmos na luz,

preservados de Israel; também te porei

como ele na luz está, temos comunhão uns

para luz das nações, para seres a minha

com os outros, e o sangue de Jesus seu

salvação até a extremidade da terra.

Filho nos purifica de todo pecado.

LUCAS 1:79

APOCALIPSE 21:23

para alumiar aos que jazem

A cidade não

nas trevas e na sombra da morte, a fim de

necessita nem do sol, nem da lua, para

dirigir os nossos pés no caminho da paz.

que nela resplandeçam, porém a glória de
Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua

JOÃO 8:12

Então Jesus tornou a falar-

lâmpada.
24 As nações andarão à sua luz; e os reis da

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;
quem me segue de modo algum andará

terra trarão para ela a sua glória.

em trevas, mas terá a luz da vida.

isaías 2
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Veja também: Salmos 18:29; Salmos 89:15; Isaías 2:3; Isaías
42:6,16; Isaías 50:10; Isaías 51:4; Isaías 60:1,3,19,20; Zacarias
14:6,7.

conselho de paz.
LUCAS 1:30

Disse-lhe então o anjo: Não

temas, Maria; pois achaste graça diante de
Deus.

A07 Ele deverá ser o Messias de Israel.

31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

B14 O Messias dá a conhecer a glória de Deus.

ao qual porás o nome de Jesus.

E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

32 Este será grande e será chamado filho do

H03 O futuro Reino do Messias.

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

H11 O Messias deverá ser glorificado.

de Davi seu pai;
ISAÍAS 4:2

Naquele dia o renovo do

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

Senhor será cheio de beleza e de glória, e o

e o seu reino não terá fim.

fruto da terra excelente e formoso para os que
escaparem de Israel.

JOÃO 15:5

Eu sou a videira; vós sois

as varas. Quem permanece em mim e
JEREMIAS 23:5

Eis que vêm dias, diz o

eu nele, esse dá muito fruto; porque sem

Senhor, em que levantarei a Davi um

mim nada podeis fazer.

Renovo justo; e, sendo rei, reinará e
GÁLATAS 5:22

procederá sabiamente, executando o juízo

Mas o fruto do Espírito é:

o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a

e a justiça na terra.
6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel

benignidade, a bondade, a fidelidade.

habitará seguro; e este é o nome de que
APOCALIPSE 22:2

será chamado: O SENHOR JUSTIÇA

No meio da sua

praça, e de ambos os lados do rio, estava

NOSSA.

a árvore da vida, que produz doze frutos,
JOEL 3:18

dando seu fruto de mês em mês; e as folhas

E naquele dia os montes

da árvore são para a cura das nações.

destilarão mosto, e os outeiros manarão
leite, e todos os ribeiros de Judá estarão

Veja também:#1; #2; #3; Mateus 24:22; João 1:14; João 15:24,8,16; 2 Coríntios 4:6; Colossenses 1:10; 2 Pedro 1:16; Apocalipse
7:9-14.

cheios de águas; e sairá uma fonte da casa
do Senhor, e regará o vale de Sitim.
ZACARIAS 6:12 e fala-lhe, dizendo: Assim
diz o Senhor dos exércitos: Eis aqui o

H03 O futuro Reino do Messias.

homem cujo nome é Renovo; ele brotará

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

do seu lugar, e edificará o templo do
ISAÍAS 4:3

Senhor.

E será que aquele que ficar

em Sião e permanecer em Jerusalém,

13 Ele mesmo edificará o templo do Senhor;
receberá a honra real, assentar-se-á no seu

será chamado santo, isto é, todo aquele

trono, e dominará. E Josué, o sacerdote,

que estiver inscrito entre os vivos em

ficará à sua direita; e haverá entre os dois o

Jerusalém;

isaías 2 & 4
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JOEL 3:16

E o Senhor brama de Sião,

pela palavra,
27 para apresentá-la a si mesmo igreja

e de Jerusalém faz ouvir a sua voz; os céus
e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio

gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem

do seu povo, e a fortaleza dos filhos de

qualquer coisa semelhante, mas santa e

Israel.

irrepreensível.

17 Assim vós sabereis que eu sou o Senhor
HEBREUS 12:14 Segui a paz com todos, e a

vosso Deus, que habito em Sião, o meu
santo monte; Jerusalém será santa, e

santificação, sem a qual ninguém verá o

estranhos não mais passarão por ela.

Senhor,

ZACARIAS 14:20 Naquele dia se gravará

HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao

sobre as campainhas dos cavalos. SANTO

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à

AO SENHOR; e as panelas na casa do

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;

Senhor serão como as bacias diante do
APOCALIPSE 3:5 O que vencer será assim

altar.
21 E todas as panelas em Jerusalém e Judá

vestido de vestes brancas, e de maneira

serão consagradas ao Senhor dos exércitos;

nenhuma riscarei o seu nome do livro da

e todos os que sacrificarem virão, e delas

vida; antes confessarei o seu nome diante

tomarão, e nelas cozerão. Naquele dia não

de meu Pai e diante dos seus anjos.

haverá mais cananeu na casa do Senhor
APOCALIPSE 13:8

dos exércitos.

E adora-la-ão

todos os que habitam sobre a terra, esses
ROMANOS 11:16 Se as primícias são santas,

cujos nomes não estão escritos no livro do

também a massa o é; e se a raiz é santa,

Cordeiro que foi morto desde a fundação

também os ramos o são.

do mundo.

ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

APOCALIPSE 17:8

A besta que viste

será salvo, como está escrito: Virá de

era e já não é; todavia está para subir do

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

abismo, e vai-se para a perdição; e os que

impiedades;

habitam sobre a terra e cujos nomes não

27 e este será o meu pacto com eles, quando

estão escritos no livro da vida desde a

eu tirar os seus pecados.

fundação do mundo se admirarão, quando
virem a besta que era e já não é, e que

EFÉSIOS 1:4

como também nos elegeu

tornará a vir.

nele antes da fundação do mundo, para
APOCALIPSE 20:15

sermos santos e irrepreensíveis diante dele
em amor;

E todo aquele que

não foi achado inscrito no livro da vida, foi
lançado no lago de fogo.

EFÉSIOS 5:26

a fim de a santificar,
APOCALIPSE 21:27

tendo-a purificado com a lavagem da água,
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coisa alguma impura, nem o que pratica

Jerusalém; ele a protegerá e a livrará, e,

abominação ou mentira; mas somente

passando, a salvará.

os que estão inscritos no livro da vida do
ISAÍAS 33:20

Cordeiro.

Olha para Sião, a cidade das

nossas festas solenes; os teus olhos verão a
APOCALIPSE 22:15

Ficarão de fora

Jerusalém, habitação quieta, tenda que não

os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os

será removida, cujas estacas nunca serão

homicidas, os idólatras, e todo o que ama e

arrancadas, e das suas cordas nenhuma se

pratica a mentira.

quebrará.

Veja também:#1; #2; Êxodo 32:32,33; Deuteronômio 12:7,12;
Ezequiel 13:9; Ezequiel 43:12; Ezequiel 44:9; Zacarias 1:17;
Mateus 21:12,13; Lucas 10:20; João 17:17; Atos 13:48; 1 Coríntios
3:16; 1 Coríntios 6:9-11; Efésios 2:19-22; Filipenses 4:3; Colossenses
3:12; 1 Pedro 2:9; Apocalipse 18:11-15.

EZEQUIEL 36:25 Então aspergirei água pura
sobre vós, e ficareis purificados; de todas
as vossas imundícias, e de todos os vossos
ídolos, vos purificarei.
26 Também vos darei um coração novo, e

H03 O futuro Reino do Messias.

porei dentro de vós um espírito novo; e
tirarei da vossa carne o coração de pedra, e

ISAÍAS 4:4

Quando o Senhor tiver

vos darei um coração de carne.

lavado a imundícia das filhas de Sião, e

27 Ainda porei dentro de vós o meu Espírito,

tiver limpado o sangue de Jerusalém do

e farei que andeis nos meus estatutos,

meio dela com o espírito de justiça, e com

e guardeis as minhas ordenanças, e as

o espírito de ardor.

observeis.

5 E criará o Senhor sobre toda a extensão do

28 E habitareis na terra que eu dei a vossos

monte Sião, e sobre as assembléias dela,

pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o

uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um

vosso Deus.

resplendor de fogo flamejante de noite;

29 Pois eu vos livrarei de todas as vossas

porque sobre toda a glória se estenderá um

imundícias; e chamarei o trigo, e o

dossel.

multiplicarei, e não trarei fome sobre vós;

6 Também haverá de dia um pavilhão para
sombra contra o calor, e para refúgio e

ZACARIAS 12:8 Naquele dia o Senhor

esconderijo contra a tempestade e a chuva.

defenderá os habitantes de Jerusalém, de
sorte que o mais fraco dentre eles naquele

SALMOS 87:2

O Senhor ama as portas de

dia será como Davi, e a casa de Davi será

Sião mais do que todas as habitações de

como Deus, como o anjo do Senhor diante

Jacó.

deles.

3 Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de
ZACARIAS 13:1 Naquele dia haverá uma

Deus.

fonte aberta para a casa de Davi, e para os
ISAÍAS 31:5

Como aves quando adejam,

habitantes de Jerusalém, para remover o

assim o Senhor dos exércitos protegerá a

isaías 4

pecado e a impureza.
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2 Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos,

são os que vêm da grande tribulação, e

cortarei da terra os nomes dos ídolos, e

levaram as suas vestes e as branquearam

deles não haverá mais memória; e também

no sangue do Cordeiro.

farei sair da terra os profetas e o espirito
APOCALIPSE 14:1

da impureza.

E olhei, e eis o

Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com
MATEUS 3:11

Eu, na verdade, vos batizo

ele cento e quarenta e quatro mil, que

em água, na base do arrependimento; mas

traziam na fronte escrito o nome dele e o

aquele que vem após mim é mais poderoso

nome de seu Pai.

do que eu, que nem sou digno de levar-lhe

Veja também:#1; #2; #5; Êxodo 13:21,22; Salmos 27:5; Salmos
78:14; Salmos 91:1; Provérbios 18:10; Isaías 25:4; Isaías 26:20;
Isaías 37:35; Jeremias 16:19; Ezequiel 11:16; Ezequiel 16:6-9;
Ezequiel 22:15,18-22; Ezequiel 24:7-14; Joel 3:16-21; Zacarias 2:510; Mateus 18:20; Mateus 23:37; Mateus 28:20; Apocalipse 7:15,16;
Apocalipse 11:15; Apocalipse 20.

as alparcas; ele vos batizará no Espírito
Santo, e em fogo.
12 A sua pá ele tem na mão, e limpará
bem a sua eira; recolherá o seu trigo ao
celeiro, mas queimará a palha em fogo
inextinguível.

A08 Os nomes e títulos do Messias.
JOÃO 16:8

E quando ele vier,

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

convencerá o mundo do pecado, da justiça
ISAÍAS 5:1

e do juízo:

Ora, seja-me permitido

9 do pecado, porque não crêem em mim;

cantar para o meu bem amado uma canção

10 da justiça, porque vou para meu Pai, e não

de amor a respeito da sua vinha. O meu
amado possuía uma vinha num outeiro

me vereis mais,

fertilíssimo.

11 e do juízo, porque o príncipe deste mundo

2 E, revolvendo-a com enxada e limpando-a

já está julgado.

das pedras, plantou- a de excelentes
1 CORÍNTIOS 6:11

vides, e edificou no meio dela uma torre,

E tais fostes

alguns de vós; mas fostes lavados, mas

e também construiu nela um lagar; e

fostes santificados, mas fostes justificados

esperava que desse uvas, mas deu uvas

em nome do Senhor Jesus Cristo e no

bravas.

Espírito do nosso Deus.
SALMOS 80:14
APOCALIPSE 1:5 e da parte de Jesus Cristo,

Ó Deus dos exércitos, volta-

te, nós te rogamos; atende do céu, e vê, e
visita esta videira,

que é a fiel testemunha, o primogênito

15 a videira que a tua destra plantou, e o

dos mortos e o Príncipe dos reis da terra.

sarmento que fortificaste para ti.

Âquele que nos ama, e pelo seu sangue
nos libertou dos nossos pecados,

JEREMIAS 2:21
APOCALIPSE 7:14

plantei como vide excelente, uma semente

Respondi-lhe:

inteiramente fiel; como, pois, te tornaste

Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes

isaías 4

Todavia eu mesmo te
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isaías 4 & 5

ISAÍAS
para mim uma planta degenerada, de vida

H03 O futuro Reino do Messias.

estranha?
ISAÍAS 6:1
MATEUS 21:33

No ano em que morreu o

rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre

Ouvi ainda outra parábola:

Havia um homem, proprietário, que

um alto e sublime trono, e as orlas do seu

plantou uma vinha, cercou-a com uma

manto enchiam o templo.
2 Ao seu redor havia serafins; cada um tinha

sebe, cavou nela um lagar, e edificou uma

seis asas; com duas cobria o rosto, e com

torre; depois arrendou-a a uns lavradores e

duas cobria os pés e com duas voava.

ausentou-se do país.
34 E quando chegou o tempo dos frutos,

3 E clamavam uns para os outros, dizendo:

enviou os seus servos aos lavradores, para

Santo, santo, santo é o Senhor dos

receber os seus frutos.

exércitos; a terra toda está cheia da sua

35 E os lavradores, apoderando-se dos servos,

glória.
4 E as bases dos limiares moveram-se à

espancaram um, mataram outro, e a outro

voz do que clamava, e a casa se enchia de

apedrejaram.
36 Depois enviou ainda outros servos, em

fumaça.

maior número do que os primeiros; e
MATEUS 25:31

fizeram-lhes o mesmo.
37 Por último enviou-lhes seu filho, dizendo:

Quando, pois vier o Filho

do homem na sua glória, e todos os anjos
com ele, então se assentará no trono da

A meu filho terão respeito.
38 Mas os lavradores, vendo o filho, disseram

sua glória;

entre si: Este é o herdeiro; vinde, matemoAPOCALIPSE 4:11

lo, e apoderemo-nos da sua herança.
39 E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha

Digno és, Senhor

nosso e Deus nosso, de receber a glória e a
honra e o poder; porque tu criaste todas as

e o mataram.

coisas, e por tua vontade existiram e foram
JOÃO 3:29

criadas.

Aquele que tem a noiva é

o noivo; mas o amigo do noivo, que está
APOCALIPSE 15:3

presente e o ouve, regozija-se muito com a

E cantavam o

voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo

cântico de Moisés, servo de Deus, e o

está completo.

cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e
admiráveis são as tuas obras, ó Senhor

JOÃO 15:1

Deus Todo-Poderoso; justos e verdadeiros

Eu sou a videira verdadeira,

são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.

e meu Pai é o viticultor.

4 Quem não te temerá, Senhor, e não

Veja também: Deuteronômio 32:32,33; Salmos 80:7; Cantares
2:8,16; Cantares 5:2,16; Cantares 6:3; Isaías 5:7; Isaías 27:2,3;
Oseias 10:1; Marcos 12:1-9; Lucas 13:7; João 2:1-11; Romanos 9:4,5.

glorificará o teu nome? Pois só tu és
santo; por isso todas as nações virão e se
prostrarão diante de ti, porque os teus
juízos são manifestos.

isaías 5
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isaías 6

ISAÍAS
Veja também:#1; Êxodo 24:10,11; Números 12:8; 1 Reis 8:10,11;
Salmos 24:7-10; Ezequiel 1:25-28; Daniel 7:9; João 1:18; 1
Timóteo 6:16; Apocalipse 4:1-11; Apocalipse 5:1,7; Apocalipse 6:16;
Apocalipse 7:11,12.

convertam e eu os cure.
Veja também: Deuteronômio 2:30; Isaías 6:5; Isaías 29:10,13;
Isaías 30:8-11; Isaías 63:17; Ezequiel 3:6-11; Oseias 1:9; Mateus
13:14,15; Marcos 4:12; Lucas 8:10; Atos 28:26,27; Romanos 11:8; 2
Coríntios 2:16.

F14 O Messias não deverá ser acreditado.
ISAÍAS 6:9

Disse, pois, ele: Vai, e dize a

B03 O Messias é o Filho do Homem.

este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis,

C04 A vida do Messias até à Sua primeira

e vedes, em verdade, mas não percebeis.

aparição.

10 Engorda o coração deste povo, e endurecelhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para

ISAÍAS 7:14

Portanto o Senhor mesmo vos

que ele não veja com os olhos, e ouça com

dará um sinal: eis que uma virgem conceberá,

os ouvidos, e entenda com o coração, e se

e dará à luz um filho, e será o seu nome
Emanuel.

converta, e seja sarado.

15 Manteiga e mel comerá, quando ele souber
JOÃO 12:39

rejeitar o mal e escolher o bem.

Por isso não podiam crer,

16 Pois antes que o menino saiba rejeitar o

porque, como disse ainda Isaías:
40 Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes

mal e escolher o bem, será desolada a terra

o coração, para que não vejam com os

dos dois reis perante os quais tu tremes de

olhos e entendam com o coração, e se

medo.

convertam, e eu os cure.
41 Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua

MATEUS 1:20

glória, e dele falou.

E, projetando ele isso, eis

que em sonho lhe apareceu um anjo do
Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não

ATOS 28:24

Uns criam nas suas

temas receber a Maria, tua mulher, pois o

palavras, mas outros as rejeitavam.

que nela se gerou é do Espírito Santo;

25 E estando discordes entre si, retiraram-

21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás

se, havendo Paulo dito esta palavra: Bem

JESUS; porque ele salvará o seu povo dos

falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo

seus pecados.
22 Ora, tudo isso aconteceu para que se

profeta Isaías,
26 dizendo: Vai a este povo e dize: Ouvindo,

cumprisse o que fora dito da parte do

ouvireis, e de maneira nenhuma

Senhor pelo profeta:
23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz

entendereis; e vendo, vereis, e de maneira
nenhuma percebereis.

um filho, o qual será chamado EMANUEL,

27 Porque o coração deste povo se endureceu,

que traduzido é: Deus conosco.

e com os ouvidos ouviram tardamente, e
MATEUS 16:15

fecharam os olhos; para que não vejam
com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,

Jesus, quem dizeis que eu sou?
16 Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o

nem entendam com o coração nem se

isaías 6

Mas vós, perguntou-lhes
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isaías 6 & 7

ISAÍAS
17 a saber, o Espírito da verdade, o qual o

Cristo, o Filho do Deus vivo.

mundo não pode receber; porque não o
MATEUS 18:20

Pois onde se acham dois ou

vê nem o conhece; mas vós o conheceis,

três reunidos em meu nome, aí estou eu

porque ele habita convosco, e estará em

no meio deles.

vós.

MATEUS 28:20

APOCALIPSE 21:3

ensinando-os a observar

E ouvi uma grande

todas as coisas que eu vos tenho mandado;

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

e eis que eu estou convosco todos os dias,

tabernáculo de Deus está com os homens,

até a consumação dos séculos.

pois com eles habitará, e eles serão o seu
povo, e Deus mesmo estará com eles.

LUCAS 1:30

Disse-lhe então o anjo: Não

Veja também: Gênesis 3:15; Isaías 9:6; Lucas 2:40-52; João 1:1,2,14;
1 Timóteo 3:16.

temas, Maria; pois achaste graça diante de
Deus.
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,
ao qual porás o nome de Jesus.
32 Este será grande e será chamado filho do

E25 O Messias deverá ser acreditado e

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

louvado.

de Davi seu pai;

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,
ISAÍAS 8:13

e o seu reino não terá fim.

Ao Senhor dos exércitos,

a ele santificai; e seja ele o vosso temor e

34 Então Maria perguntou ao anjo: Como se

seja ele o vosso assombro.

fará isso, uma vez que não conheço varão?

14 Então ele vos será por santuário; mas

35 Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te

servirá de pedra de tropeço, e de rocha

cobrirá com a sua sombra; por isso o que

de escândalo, às duas casas de Israel; de

há de nascer será chamado santo, Filho de

armadilha e de laço aos moradores de

Deus.

Jerusalém.
15 E muitos dentre eles tropeçarão, e cairão, e

JOÃO 1:15

serão quebrantados, e enlaçados, e presos.

João deu testemunho dele,

e clamou, dizendo: Este é aquele de quem
MATEUS 11:6

eu disse: O que vem depois de mim,

E bem-aventurado é aquele

que não se escandalizar de mim.

passou adiante de mim; porque antes de
mim ele já existia.

MATEUS 13:57
JOÃO 14:15

E escandalizavam-se dele.

Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não

Se me amardes, guardareis

fica sem honra senão na sua terra e na sua

os meus mandamentos.
16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro

própria casa.

Ajudador, para que fique convosco para
LUCAS 2:34

sempre.

isaías 7
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E Simeão os abençoou,

isaías 7 & 8

ISAÍAS
e disse a Maria, mãe do menino: Eis

E02 O local de ministério do Messias.

que este é posto para queda e para
ISAÍAS 8:23

levantamento de muitos em Israel, e para

Mas para a que estava

aflita não haverá escuridão. Nos primeiros

ser alvo de contradição,

tempos, ele envileceu a terra de Zebulom,
LUCAS 20:17

e a terra de Naftali; mas nos últimos

Mas Jesus, olhando para

eles, disse: Pois, que quer dizer isto que

tempos fará glorioso o caminho do mar,

está escrito: A pedra que os edificadores

além do Jordão, a Galiléia dos gentios.

rejeitaram, essa foi posta como pedra
MATEUS 2:22

angular?
18 Todo o que cair sobre esta pedra será

Ouvindo, porém, que

Arquelau reinava na Judéia em lugar de

despedaçado; mas aquele sobre quem ela

seu pai Herodes, temeu ir para lá; mas

cair será reduzido a pó.

avisado em sonho por divina revelação,
retirou-se para as regiões da Galiléia,

LUCAS 21:35

23 e foi habitar numa cidade chamada

Porque há de vir sobre

todos os que habitam na face da terra.

Nazaré; para que se cumprisse o que fora
dito pelos profetas: Ele será chamado

ROMANOS 9:31 Mas Israel, buscando a lei

nazareno.

da justiça, não atingiu esta lei.
32 Por que? Porque não a buscavam pela fé,

MATEUS 4:12

mas como que pelas obras; e tropeçaram

Ora, ouvindo Jesus que João

fora entregue, retirou-se para a Galiléia;
13 e, deixando Nazaré, foi habitar em

na pedra de tropeço;
33 como está escrito: Eis que eu ponho em

Cafarnaum, cidade marítima, nos confins

Sião uma pedra de tropeço; e uma rocha

de Zabulom e Naftali;
14 para que se cumprisse o que fora dito pelo

de escândalo; e quem nela crer não será
confundido.

profeta Isaías:
15 A terra de Zabulom e a terra de Naftali, o

1 PEDRO 2:7

E assim para vós, os que

caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia

credes, é a preciosidade; mas para os

dos gentios,

descrentes, a pedra que os edificadores
JOÃO 1:45

rejeitaram, esta foi posta como a principal
da esquina,

Felipe achou a Natanael,

e disse-lhe: Acabamos de achar aquele
de quem escreveram Moisés na lei, e os

Veja também: Ezequiel 11:16; Mateus 15:14; Mateus 21:43-45; 1
Coríntios 1:23,24.

profetas: Jesus de Nazaré, filho de José.
46 Perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa
bem vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe:
Vem e vê.

isaías 8
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isaías 9

ISAÍAS
4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos

B21 O Messias é a Luz.

homens;

E15 O Messias deverá trazer boas notícias.

5 a luz resplandece nas trevas, e as trevas
ISAÍAS 9:2

O povo que andava em

não prevaleceram contra ela.

trevas viu uma grande luz; e sobre os que
habitavam na terra de profunda escuridão

JOÃO 8:12

resplandeceu a luz.

Então Jesus tornou a falar-

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;

3 Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe

quem me segue de modo algum andará

aumentaste; todos se alegrarão perante ti,

em trevas, mas terá a luz da vida.

como se alegram na ceifa e como exultam
JOÃO 12:35

quando se repartem os despojos.
4 Porque tu quebraste o jugo da sua carga e

Disse-lhes então Jesus:

Ainda por um pouco de tempo a luz está

o bordão do seu ombro, que é o cetro do

entre vós. Andai enquanto tendes a luz,

seu opressor, como no dia de Midiã.

para que as trevas não vos apanhem; pois
quem anda nas trevas não sabe para onde

MATEUS 4:16

o povo que estava sentado

vai.
36 Enquanto tendes a luz, crede na luz, para

em trevas viu uma grande luz; sim, aos
que estavam sentados na região da sombra

que vos torneis filhos da luz. Havendo

da morte, a estes a luz raiou.

Jesus assim falado, retirou-se e escondeuse deles.

LUCAS 1:76

46 Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para

E tu, menino, serás

chamado profeta do Altíssimo, porque irás

que todo aquele que crê em mim não

ante a face do Senhor, a preparar os seus

permaneça nas trevas.

caminhos;
77 para dar ao seu povo conhecimento da

EFÉSIOS 5:8

salvação, na remissão dos seus pecados,

pois outrora éreis trevas,

mas agora sois luz no Senhor; andai como

78 graças à entrenhável misericórdia do nosso

filhos da luz

Deus, pela qual nos há de visitar a aurora

Veja também: Isaías 50:10; Isaías 60:1-3,19; Lucas 2:32; 1 Pedro
2:9; 1 João 1:5-7.

lá do alto,
79 para alumiar aos que jazem nas trevas e
na sombra da morte, a fim de dirigir os
nossos pés no caminho da paz.

A08 Os nomes e títulos do Messias.
JOÃO 1:1

B03 O Messias é o Filho do Homem.

No princípio era o Verbo,

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

Deus.

H04 O trono do Messias.

2 Ele estava no princípio com Deus.

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

3 Todas as coisas foram feitas por
ISAÍAS 9:6

intermédio dele, e sem ele nada do que foi

isaías 9

Porque um menino nos

nasceu, um filho se nos deu; e o governo

feito se fez.
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isaías 9

ISAÍAS
estará sobre os seus ombros; e o seu nome

Altíssimo te cobrirá com a sua sombra;

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,

por isso o que há de nascer será chamado

Pai Eterno, Príncipe da Paz.

santo, Filho de Deus.

7 Do aumento do seu governo e da paz não
haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu

LUCAS 2:10

reino, para o estabelecer e o fortificar em
retidão e em justiça, desde agora e para

grande alegria que o será para todo o povo:

sempre; o zelo do Senhor dos exércitos fará

11 É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi,

isso.
MATEUS 1:23

O anjo, porém, lhes disse:

Não temais, porquanto vos trago novas de

o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
JOÃO 1:1

Eis que a virgem conceberá

No princípio era o Verbo,

e dará à luz um filho, o qual será chamado

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

EMANUEL, que traduzido é: Deus

Deus.

conosco.
JOÃO 1:18
MATEUS 9:15

Respondeu-lhes Jesus:

Ninguém jamais viu a

Deus. O Deus unigênito, que está no seio

Podem porventura ficar tristes os

do Pai, esse o deu a conhecer.

convidados às núpcias, enquanto o noivo
JOÃO 1:29

está com eles? Dias virão, porém, em que

No dia seguinte João viu

lhes será tirado o noivo, e então hão de

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

jejuar.

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.

MATEUS 28:18

E, aproximando-se Jesus,
JOÃO 4:25

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a
autoridade no céu e na terra.

Replicou-lhe a mulher: Eu

sei que vem o Messias (que se chama o
Cristo); quando ele vier há de nos anunciar

MARCOS 10:33

dizendo: Eis que subimos

todas as coisas.
26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo

a Jerusalém, e o Filho do homem será
entregue aos principais sacerdotes e aos

contigo.

escribas; e eles o condenarão à morte, e o
JOÃO 10:11

entregarão aos gentios;

Eu sou o bom pastor; o bom

pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
LUCAS 1:32

Este será grande e será
ATOS 4:26

chamado filho do Altíssimo; o Senhor
Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

da terra, e as autoridades ajuntaram- se

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

à uma, contra o Senhor e contra o seu

e o seu reino não terá fim.
LUCAS 1:35

Ungido.
1 CORÍNTIOS 15:45

Respondeu-lhe o anjo: Virá

sobre ti o Espírito Santo, e o poder do

isaías 9

Levantaram-se os reis

Assim também

está escrito: O primeiro homem, Adão,
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isaías 9

ISAÍAS
tornou-se alma vivente; o último Adão,

justiça me está guardada, a qual o Senhor,

espírito vivificante.

justo juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os

2 CORÍNTIOS 4:4

nos quais o deus

que amarem a sua vinda.

deste século cegou os entendimentos dos
HEBREUS 1:3

incrédulos, para que lhes não resplandeça

sendo ele o resplendor da

a luz do evangelho da glória de Cristo, o

sua glória e a expressa imagem do seu Ser,

qual é a imagem de Deus.

e sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, havendo ele mesmo feito

EFÉSIOS 1:20

que operou em Cristo,

a purificação dos pecados, assentou-se à

ressuscitando-o dentre os mortos e

direita da Majestade nas alturas,

fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus,
21 muito acima de todo principado, e

HEBREUS 4:14

Tendo, portanto, um grande

autoridade, e poder, e domínio, e de todo

sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que

nome que se nomeia, não só neste século,

penetrou os céus, retenhamos firmemente

mas também no vindouro;

a nossa confissão.

22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus
HEBREUS 5:6

pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas
o deu à igreja,

como também em outro

lugar diz: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque.

EFÉSIOS 2:14

Porque ele é a nossa paz,
HEBREUS 12:2

o qual de ambos os povos fez um; e,

fitando os olhos em Jesus,

derrubando a parede de separação que

autor e consumador da nossa fé, o qual,

estava no meio, na sua carne desfez a

pelo gozo que lhe está proposto, suportou

inimizade,

a cruz, desprezando a ignomínia, e está
assentado à direita do trono de Deus.

FILIPENSES 2:7 mas esvaziou-se a si
1 PEDRO 2:6

mesmo, tomando a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens;

Por isso, na Escritura se

diz: Eis que ponho em Sião uma principal
pedra angular, eleita e preciosa; e quem

2 TESSALONICENSES 3:16

Ora, o

nela crer não será confundido.

próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e
APOCALIPSE 1:5 e da parte de Jesus Cristo,

de toda maneira. O Senhor seja com todos
vós.

que é a fiel testemunha, o primogênito
dos mortos e o Príncipe dos reis da terra.

1 TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e

Âquele que nos ama, e pelo seu sangue

um só Mediador entre Deus e os homens,

nos libertou dos nossos pecados,

Cristo Jesus, homem,
APOCALIPSE 1:8 Eu sou o Alfa e o èmega,
2 TIMÓTEO 4:8 Desde agora, a coroa da

isaías 9

diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era,
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isaías 9

ISAÍAS
e que há de vir, o Todo-Poderoso.
APOCALIPSE 19:11

regozijará Jacó e se alegrará Israel.
ISAÍAS 1:9

E vi o céu aberto,

Se o Senhor dos exércitos

e eis um cavalo branco; e o que estava

não nos deixara alguns sobreviventes, já

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

como Sodoma seríamos, e semelhantes a

e julga a peleja com justiça.

Gomorra.

APOCALIPSE 19:16

ISAÍAS 12:6

No manto, sobre a

Exulta e canta de gozo, ó

sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e

habitante de Sião; porque grande é o Santo

Senhor dos senhores.

de Israel no meio de ti.

APOCALIPSE 22:16

OSEIAS 1:9

Eu, Jesus, enviei o

E o Senhor disse: Põe-lhe o

meu anjo para vos testificar estas coisas a

nome de Lo-Ami; porque vós não sois meu

favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração

povo, nem sou eu vosso Deus.
10 Todavia o número dos filhos de Israel será

de Davi, a resplandecente estrela da manhã.

como a areia do mar, que não pode ser

Veja também: Juízes 13:18; 1 Samuel 7:16; Salmos 2:8; Salmos
72:8-11; Salmos 89:35-37; Isaías 7:14; Jeremias 33:15-17; Daniel
2:44; Daniel 7:14,27; João 18:37; 1 Coríntios 15:24-28; Efésios
1:20-22.

medida nem contada; e no lugar onde se
lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes
dirá: Vós sois os filhos do Deus vivo.
ZACARIAS 10:9 Ainda que os espalhei entre

H03 O futuro Reino do Messias.

os povos, eles se lembrarão de mim em

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

terras remotas; e, com seus filhos, viverão
e voltarão.

ISAÍAS 10:20

E acontecerá naquele dia

que o resto de Israel, e os que tiverem

ROMANOS 9:25 Como diz ele também em

escapado da casa de Jacó, nunca mais se

Oséias: Chamarei meu povo ao que não

estribarão sobre aquele que os feriu; antes

era meu povo; e amada à que não era

se estribarão lealmente sobre o Senhor, o

amada.

Santo de Israel.

26 E sucederá que no lugar em que lhes foi

21 Um resto voltará; sim, o resto de Jacó

dito: Vós não sois meu povo; aí serão

voltará para o Deus forte.

chamados filhos do Deus vivo.

22 Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja

27 Também Isaías exclama acerca de Israel:

como a areia do mar, só um resto dele

Ainda que o número dos filhos de Israel

voltará. Uma destruição está determinada,

seja como a areia do mar, o remanescente

trasbordando de justiça.

é que será salvo.
28 Porque o Senhor executará a sua

SALMOS 53:6

Oxalá que de Sião viesse

palavra sobre a terra, consumando-a e

a salvação de Israel! Quando Deus fizer

abreviando-a.
29 E como antes dissera Isaías: Se o Senhor

voltar os cativos do seu povo, então se

isaías 9 & 10
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ISAÍAS
dos Exércitos não nos tivesse deixado

A03 O Messias descende de David.

descendência, teríamos sido feitos como

B04 Os atributos divinos do Messias.

Sodoma, e seríamos semelhantes a

B05 O Messias era cheio do Espírito Santo.

Gomorra.

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

ROMANOS 11:5 Assim, pois, também no

ISAÍAS 11:1

Então brotará um rebento

tempo presente ficou um remanescente

do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo

segundo a eleição da graça.

frutificará.
2 E repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,
que ignoreis este mistério (para que

espírito de conselho e de fortaleza, o espírito

não presumais de vós mesmos): que o

de conhecimento e de temor do Senhor.
3 E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não

endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja

julgará segundo a vista dos seus olhos, nem

entrado;

decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos;

26 e assim todo o Israel será salvo, como
MATEUS 3:16

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e
desviará de Jacó as impiedades;

Batizado que foi Jesus,

saiu logo da água; e eis que se lhe abriram

27 e este será o meu pacto com eles, quando

os céus, e viu o Espírito Santo de Deus

eu tirar os seus pecados.

descendo como uma pomba e vindo sobre
ele;

2 CORÍNTIOS 3:14

17 e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o

mas o

entendimento lhes ficou endurecido. Pois

meu Filho amado, em quem me comprazo.

até o dia de hoje, à leitura do velho pacto,
LUCAS 2:52

permanece o mesmo véu, não lhes sendo
revelado que em Cristo é ele abolido;

E crescia Jesus em

sabedoria, em estatura e em graça diante

15 sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés

de Deus e dos homens.

é lido, um véu está posto sobre o coração
JOÃO 3:34

deles.
16 Contudo, convertendo-se um deles ao

Pois aquele que Deus

enviou fala as palavras de Deus; porque
Deus não dá o Espírito por medida.

Senhor, é-lhe tirado o véu.

35 O Pai ama ao Filho, e todas as coisas

Veja também:#1; #2; #3; #4.

entregou nas suas mãos.
36 Quem crê no Filho tem a vida eterna; o
que, porém, desobedece ao Filho não verá
a vida, mas sobre ele permanece a ira de
Deus.
JOÃO 16:13

Quando vier, porém,

aquele, o Espírito da verdade, ele vos

isaías 10
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guiará a toda a verdade; porque não falará

que são os sete espíritos de Deus, enviados

por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido,

por toda a terra.

e vos anunciará as coisas vindouras.
ATOS 10:37

Veja também: Isaías 42:1; Isaías 59:21; Isaías 61:1; Mateus 12:25;
Mateus 13:54; Lucas 2:40,52; Lucas 3:21,22; João 1:32,33; Efésios
1:17,18; 2 Timóteo 1:7; Apocalipse 3:1.

esta palavra, vós bem

sabeis, foi proclamada por toda a Judéia,
começando pela Galiléia, depois do
batismo que João pregou,

H02 O julgamento no futuro por parte do

38 concernente a Jesus de Nazaré, como Deus

Messias.

o ungiu com o Espírito Santo e com poder;

H03 O futuro Reino do Messias.

o qual andou por toda parte, fazendo o
ISAÍAS 11:4

bem e curando a todos os oprimidos do

mas julgará com justiça os

pobres, e decidirá com eqüidade em defesa

Diabo, porque Deus era com ele.

dos mansos da terra; e ferirá a terra com a
ATOS 13:21

vara de sua boca, e com o sopro dos seus

Então pediram um rei, e

lábios matará o ímpio.

Deus lhes deu por quarenta anos a Saul,

5 A justiça será o cinto dos seus lombos, e a

filho de Cis, varão da tribo de Benjamim.

fidelidade o cinto dos seus rins.

22 E tendo deposto a este, levantou-lhes
como rei a Davi, ao qual também, dando

JEREMIAS 23:5

testemunho, disse: Achei a Davi, filho de

Eis que vêm dias, diz o

Jessé, homem segundo o meu coração, que

Senhor, em que levantarei a Davi um

fará toda a minha vontade.

Renovo justo; e, sendo rei, reinará e

23 Da descendência deste, conforme a

procederá sabiamente, executando o juízo
e a justiça na terra.

promessa, trouxe Deus a Israel um

6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel

Salvador, Jesus;

habitará seguro; e este é o nome de que
1 CORÍNTIOS 1:30

será chamado: O SENHOR JUSTIÇA

Mas vós sois

NOSSA.

dele, em Cristo Jesus, o qual para nós
foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e

2 CORÍNTIOS 6:7

santificação, e redenção;

na palavra da

verdade, no poder de Deus, pelas armas da
APOCALIPSE 4:5 E do trono saíam

justiça à direita e à esquerda,

relâmpagos, e vozes, e trovões; e diante
EFÉSIOS 6:14

do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as

Estai, pois, firmes, tendo

cingidos os vossos lombos com a verdade,

quais são os sete espíritos de Deus;

e vestida a couraça da justiça,
APOCALIPSE 5:6 Nisto vi, entre o trono e os
2 TESSALONICENSES 2:8 e então será

quatro seres viventes, no meio dos anciãos,
um Cordeiro em pé, como havendo sido

revelado esse iníquo, a quem o Senhor

morto, e tinha sete chifres e sete olhos,

Jesus matará como o sopro de sua boca e

isaías 11
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menino pequeno os conduzirá.

destruirá com a manifestação da sua vinda;

7 A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas
APOCALIPSE 1:16

crias juntas se deitarão; e o leão comerá

Tinha ele na sua

palha como o boi.

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma

8 A criança de peito brincará sobre a toca da

aguda espada de dois gumes; e o seu rosto

áspide, e a desmamada meterá a sua mão

era como o sol, quando resplandece na sua

na cova do basilisco.

força.

9 Não se fará mal nem dano algum em
APOCALIPSE 19:11

todo o meu santo monte; porque a terra

E vi o céu aberto,

e eis um cavalo branco; e o que estava

se encherá do conhecimento do Senhor,

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

como as águas cobrem o mar.

e julga a peleja com justiça.
HABACUQUE 2:14
APOCALIPSE 19:15

Pois a terra se

Da sua boca saía

encherá do conhecimento da glória do

uma espada afiada, para ferir com ela as

Senhor, como as águas cobrem o mar.

nações; ele as regerá com vara de ferro; e
ZACARIAS 14:8 Naquele dia também

ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do
furor da ira do Deus Todo-Poderoso.

acontecerá que correrão de Jerusalém
águas vivas, metade delas para o mar

APOCALIPSE 20:11

E vi um grande

oriental, e metade delas para o mar

trono branco e o que estava assentado

ocidental; no verão e no inverno sucederá

sobre ele, de cuja presença fugiram a terra

isso.
9 E o Senhor será rei sobre toda a terra;

e o céu; e não foi achado lugar para eles.
12 E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé

naquele dia um será o Senhor, e um sera o

diante do trono; e abriram-se uns livros; e

seu nome.

abriu-se outro livro, que é o da vida; e os
MATEUS 5:44

mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritas nos livros, segundo as

Eu, porém, vos digo: Amai

aos vossos inimigos, e orai pelos que vos

suas obras.

perseguem;
45 para que vos torneis filhos do vosso Pai

Veja também:#1; #2; #5; 1 Pedro 4:1; Apocalipse 1:13.

que está nos céus; porque ele faz nascer
o seu sol sobre maus e bons, e faz chover
sobre justos e injustos.

H03 O futuro Reino do Messias.
ATOS 2:44

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

Todos os que criam estavam

unidos e tinham tudo em comum.
ISAÍAS 11:6

Morará o lobo com o

45 E vendiam suas propriedades e bens

cordeiro, e o leopardo com o cabrito

e os repartiam por todos, segundo a

se deitará; e o bezerro, e o leão novo e

necessidade de cada um.

o animal cevado viverão juntos; e um

isaías 11

46 E, perseverando unânimes todos os dias
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CANTARES 5:10 O meu amado é cândido e

no templo, e partindo o pão em casa,
comiam com alegria e singeleza de

rubicundo, o primeiro entre dez mil.

coração,
47 louvando a Deus, e caindo na graça de

ISAÍAS 59:19

Então temerão o nome

todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o

do Senhor desde o poente, e a sua glória

Senhor os que iam sendo salvos.

desde o nascente do sol; porque ele virá tal
uma corrente impetuosa, que o assopro do

ROMANOS 14:17 porque o reino de Deus

Senhor impele.

não consiste no comer e no beber, mas
JOÃO 11:51

na justiça, na paz, e na alegria no Espírito
Santo.

Ora, isso não disse ele por

si mesmo; mas, sendo o sumo sacerdote
naquele ano, profetizou que Jesus havia de

APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

morrer pela nação,
52 e não somente pela nação, mas também

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do

para congregar num só corpo os filhos de

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

Deus que estão dispersos.

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
ROMANOS 11:15 Porque, se a sua rejeição é

séculos.

a reconciliação do mundo, qual será a sua

Veja também:#1; #5; #6; #7; Jó 5:23; 1 Coríntios 6:9-11; 1
Tessalonicenses 5:15; Apocalipse 5:9,10; Apocalipse 20:2-6.

admissão, senão a vida dentre os mortos?
ROMANOS 11:22 Considera pois a bondade
e a severidade de Deus: para com os

E10 O Messias também deverá ser o Messias

que caíram, severidade; para contigo, a

para os Gentios.

bondade de Deus, se permaneceres nessa

H03 O futuro Reino do Messias.

bondade; do contrário também tu serás
cortado.

ISAÍAS 11:10

Naquele dia a raiz de Jessé

23 E ainda eles, se não permanecerem

será posta por estandarte dos povos, à qual

na incredulidade, serão enxertados;

recorrerão as nações; gloriosas lhe serão as

porque poderoso é Deus para os enxertar

suas moradas.

novamente.

11 Naquele dia o Senhor tornará a estender

24 Pois se tu foste cortado do natural

a sua mão para adquirir outra vez e resto

zambujeiro, e contra a natureza enxertado

do seu povo, que for deixado, da Assíria,

em oliveira legítima, quanto mais não

do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de

serão enxertados na sua própria oliveira

Sinar, de Hamate, e das ilhas de mar.

esses que são ramos naturais!

12 Levantará um pendão entre as nações e

25 Porque não quero, irmãos, que ignoreis

ajuntará os desterrados de Israel, e es

este mistério (para que não presumais de

dispersos de Judá congregará desde os

vós mesmos): que o endurecimento veio

quatro confins da terra.

em parte sobre Israel, até que a plenitude

isaías 11
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dos gentios haja entrado;

B14 O Messias dá a conhecer a glória de Deus.

26 e assim todo o Israel será salvo, como

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

H03 O futuro Reino do Messias.

desviará de Jacó as impiedades;
ISAÍAS 12:1
ROMANOS 15:9 e para que os gentios

Dirás, pois, naquele dia:

Graças te dou, ó Senhor; porque, ainda que

glorifiquem a Deus pela sua misericórdia,

te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e

como está escrito: Portanto eu te louvarei

tu me confortaste.
2 Eis que Deus é a minha salvação; eu

entre os gentios, e cantarei ao teu nome.
10 E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios,

confiarei e não temerei porque o Senhor,
sim o Senhor é a minha força e o meu

juntamente com o povo.
11 E ainda: Louvai ao Senhor, todos os

cântico; e se tornou a minha salvação.
3 Portanto com alegria tirareis águas das

gentios, e louvem-no, todos os povos.
12 E outra vez, diz também Isaías: Haverá a

fontes da salvação.
4 E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor,

raiz de Jessé, aquele que se levanta para

invocai o seu nome, fazei notórios os seus

reger os gentios; nele os gentios esperarão.

feitos entre os povos, proclamai quão
2 CORÍNTIOS 3:16

excelso é o seu nome.

Contudo,

5 Cantai ao Senhor; porque fez coisas

convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe

grandiosas; saiba-se isso em toda a terra.

tirado o véu.

6 Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião;
HEBREUS 4:9

porque grande é o Santo de Israel no meio

Portanto resta ainda um

de ti.

repouso sabático para o povo de Deus.
APOCALIPSE 5:9 E cantavam um cântico

SALMOS 132:13 Porque o Senhor escolheu

novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e

a Sião; desejou-a para sua habitação,

de abrir os seus selos; porque foste morto,

dizendo:
14 Este é o lugar do meu repouso para

e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, e língua, e povo e

sempre; aqui habitarei, pois o tenho

nação;

desejado.

10 e para o nosso Deus os fizeste reino, e
ISAÍAS 66:13

sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.

Como alguém a quem

consola sua mãe, assim eu vos consolarei;
APOCALIPSE 22:16

Eu, Jesus, enviei o

e em Jerusalém vós sereis consolados.

meu anjo para vos testificar estas coisas a
JEREMIAS 23:6

favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração

Nos seus dias Judá será

de Davi, a resplandecente estrela da

salvo, e Israel habitará seguro; e este é o

manhã.

nome de que será chamado: O SENHOR
JUSTIÇA NOSSA.

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5.
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ISAÍAS
SOFONIAS 3:15 O Senhor afastou os juízos

APOCALIPSE 15:4

Quem não te

que havia contra ti, lançou fora o teu

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

inimigo; o Rei de Israel, o Senhor, está no

nome? Pois só tu és santo; por isso todas

meio de ti; não temerás daqui em diante

as nações virão e se prostrarão diante de ti,

mal algum.

porque os teus juízos são manifestos.

16 Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não
APOCALIPSE 21:6

temas, ó Sião; não se enfraqueçam as tuas

Disse-me ainda:

está cumprido: Eu sou o Alfa e o èmega,

mãos.
17 O Senhor teu Deus está no meio de ti,

o princípio e o fim. A quem tiver sede, de

poderoso para te salvar; ele se deleitará em

graça lhe darei a beber da fonte da água da

ti com alegria; renovar-te-á no seu amor,

vida.

regozijar-se-á em ti com júbilo.
APOCALIPSE 22:1
ZACARIAS 2:5

E mostrou-me o

rio da água da vida, claro como cristal, que

Pois eu, diz o Senhor, lhe

procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

serei um muro de fogo em redor, e eu, no
meio dela, lhe serei a glória.

APOCALIPSE 22:17
JOÃO 4:14

E o Espírito e a

noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga:

mas aquele que beber da

água que eu lhe der nunca terá sede; pelo

Vem. E quem tem sede, venha; e quem

contrário, a água que eu lhe der se fará

quiser, receba de graça a água da vida.

nele uma fonte de água que jorre para a

Veja também:#1; #2; #3; #4.

vida eterna.
JOÃO 7:37

H03 O futuro Reino do Messias.

Ora, no seu último dia, o

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,

ISAÍAS 14:1

venha a mim e beba.

Pois o Senhor se

38 Quem crê em mim, como diz a Escritura,

compadecerá de Jacó, e ainda escolherá

do seu interior correrão rios de água viva.

a Israel e os porá na sua própria terra; e
ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se

39 Ora, isto ele disse a respeito do Espírito

apegarão à casa de Jacó.

que haviam de receber os que nele

2 E os povos os receberão, e os levarão aos

cressem; pois o Espírito ainda não fora
dado, porque Jesus ainda não tinha sido

seus lugares; e a casa de Israel os possuirá

glorificado.

por servos e por servas, na terra do Senhor
e cativarão aqueles que os cativaram, e

APOCALIPSE 7:17

dominarão os seus opressores.

porque o Cordeiro

3 No dia em que Deus vier a dar-te descanso

que está no meio, diante do trono, os
apascentará e os conduzirá às fontes das

do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura

águas da vida; e Deus lhes enxugará dos

servidão com que te fizeram servir,

olhos toda lágrima.

isaías 12
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ISAÍAS
SALMOS 102:13 Tu te lenvantarás e terás

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

piedade de Sião; pois é o tempo de

nome? Pois só tu és santo; por isso todas

te compadeceres dela, sim, o tempo

as nações virão e se prostrarão diante de ti,

determinado já chegou.

porque os teus juízos são manifestos.

ISAÍAS 61:5

Veja também:#2; #3; #4; Isaías 14:4-18; Atos 15:14-17; Efésios
2:12-19.

E haverá estrangeiros,

que apascentarão os vossos rebanhos; e
estranhos serão os vossos lavradores e os
vossos vinheiros.
A03 O Messias descende de David.
EZEQUIEL 28:24 E a casa de Israel nunca

E09 A retidão do Messias.

mais terá espinho que a fira, nem abrolho

H03 O futuro Reino do Messias.

que lhe cause dor, entre os que se acham
ISAÍAS 16:5

ao redor deles e que os desprezam; e

então um trono será

estabelecido em benignidade, e sobre ele no

saberão que eu sou o Senhor Deus.

tabernáculo de Davi se assentará em verdade
um que julgue, e que procure a justiça e se

ZACARIAS 1:17 Clama outra vez, dizendo:

apresse a praticar a retidão.

Assim diz o Senhor dos exércitos: As
minhas cidades ainda se transbordarão de

LUCAS 1:33

bens; e o Senhor ainda consolará a Sião, e

a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.

ainda escolherá a Jerusalém.
LUCAS 1:72

e reinará eternamente sobre

LUCAS 1:69

para usar de misericórdia

e para nós fez surgir uma

salvação poderosa na casa de Davi, seu

com nossos pais, e lembrar-se do seu santo

servo;

pacto

70 assim como desde os tempos antigos

73 e do juramento que fez a Abrão, nosso pai,
74 de conceder-nos que, libertados da mão

tem anunciado pela boca dos seus santos
profetas;

de nossos inimigos, o servíssemos sem
temor,

JOÃO 12:48
LUCAS 2:32

Quem me rejeita, e não

recebe as minhas palavras, já tem quem o

luz para revelação aos

julgue; a palavra que tenho pregado, essa o

gentios, e para glória do teu povo Israel.

julgará no último dia.
ROMANOS 15:27 Isto pois lhes pareceu bem,
ATOS 15:16

como devedores que são para com eles.

Depois disto voltarei, e

Porque, se os gentios foram participantes

reedificarei o tabernáculo de Davi, que

das bênçãos espirituais dos judeus, devem

está caído; reedificarei as suas ruínas, e

também servir a estes com as materiais.

tornarei a levantá-lo;
17 para que o resto dos homens busque ao

APOCALIPSE 15:4

isaías 14

Senhor, sim, todos os gentios, sobre os

Quem não te
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isaías 14 & 16

ISAÍAS
quais é invocado o meu nome,

está caído; reedificarei as suas ruínas, e
tornarei a levantá-lo;

Veja também:#1; Salmos 89:14.

17 para que o resto dos homens busque ao
Senhor, sim, todos os gentios, sobre os
quais é invocado o meu nome,

H03 O futuro Reino do Messias.
1 JOÃO 3:2

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

Amados, agora somos filhos

de Deus, e ainda não é manifesto o que
ISAÍAS 17:7

Naquele dia atentará o

havemos de ser. Mas sabemos que, quando

homem para o seu Criador, e os seus olhos

ele se manifestar, seremos semelhantes a

olharão para o Santo de Israel.

ele; porque assim como é, o veremos.

ISAÍAS 10:20

APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as

E acontecerá naquele dia

que o resto de Israel, e os que tiverem

nuvens, e todo olho o verá, até mesmo

escapado da casa de Jacó, nunca mais se

aqueles que o traspassaram; e todas as

estribarão sobre aquele que os feriu; antes

tribos da terra se lamentarão sobre ele.

se estribarão lealmente sobre o Senhor, o

Sim. Amém.

Santo de Israel.
21 Um resto voltará; sim, o resto de Jacó
voltará para o Deus forte.
22 Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja

E10 O Messias também deverá ser o Messias

como a areia do mar, só um resto dele

para os Gentios.

voltará. Uma destruição está determinada,

H03 O futuro Reino do Messias.

trasbordando de justiça.
ISAÍAS 19:23
OSEIAS 3:5

Naquele dia haverá estrada

do Egito até a Assíria, e os assírios virão

Depois tornarão os filhos de

Israel, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e

ao Egito, e os egípcios irão à Assíria; e os

a Davi, seu rei; e com temor chegarão nos

egípcios adorarão com os assírios.
24 Naquele dia Israel será o terceiro com os

últimos dias ao Senhor, e à sua bondade.

egipcios e os assirios, uma benção no meio
MIQUEIAS 7:7

da terra;

Eu, porém, confiarei no

25 porquanto o Senhor dos exércitos os tem

Senhor; esperarei no Deus da minha

abençoado, dizendo: Bem-aventurado seja

salvação. O meu Deus me ouvirá.
8 Não te alegres, inimiga minha, a meu

o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de
minhas mãos, e Israel, minha herança.

respeito; quando eu cair, levantar-me-ei;
quando me sentar nas trevas, o Senhor

ISAÍAS 66:12

será a minha luz.

Pois assim diz o Senhor:

Eis que estenderei sobre ela a paz como
ATOS 15:16

Depois disto voltarei, e

um rio, e a glória das nações como um

reedificarei o tabernáculo de Davi, que

ribeiro que trasborda; então mamareis,

isaías 16 & 17
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isaías 17 & 19

ISAÍAS
ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos

invocam.
13 Porque: Todo aquele que invocar o nome

afagarão.

do Senhor será salvo.
ZACARIAS 2:11 E naquele dia muitas
EFÉSIOS 2:18

nações se ajuntarão ao Senhor, e serão
o meu povo; e habitarei no meio de ti, e

porque por ele ambos

temos acesso ao Pai em um mesmo

saberás que o Senhor dos exércitos me

Espírito.
19 Assim, pois, não sois mais estrangeiros,

enviou a ti.

nem forasteiros, antes sois concidadãos
ZACARIAS 10:11 Passarão pelo mar de

dos santos e membros da família de Deus,
20 edificados sobre o fundamento dos

aflição, e serão feridas as ondas do mar, e
todas as profundezas do Nilo se secarão;

apóstolos e dos profetas, sendo o próprio

então será abatida a soberba da Assíria, e o

Cristo Jesus a principal pedra da esquina;
21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce

cetro do Eeito se retirará.

para templo santo no Senhor,
ZACARIAS 14:18 E, se a família do Egito não

22 no qual também vós juntamente sois

subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva;

edificados para morada de Deus no

virá a praga com que o Senhor ferirá as

Espírito.

nações que não subirem a celebrar a festa

Veja também:#1; #4; #5; Deuteronômio 32:43; Isaías 19:16-22;
Isaías 49:6; Romanos 15:9; Efésios 3:6-8; 1 Pedro 2:10.

dos tabernáculos.
LUCAS 2:32

luz para revelação aos

gentios, e para glória do teu povo Israel.
B07 A omnipotência do Messias.
ROMANOS 3:29 É porventura Deus somente
ISAÍAS 22:22

dos judeus? Não é também dos gentios?

Porei a chave da casa de

Davi sobre o seu ombro; ele abrirá, e ninguém

Também dos gentios, certamente,

fechará; fechará, e ninguém abrirá.
ROMANOS 9:24 os quais somos nós, a quem
MATEUS 16:18

também chamou, não só dentre os judeus,

Pois também eu te digo que

tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei

mas também dentre os gentios?
25 Como diz ele também em Oséias:

a minha igreja, e as portas do hades não
prevalecerão contra ela;

Chamarei meu povo ao que não era meu

19 dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que

povo; e amada à que não era amada.

ligares, pois, na terra será ligado nos céus,
ROMANOS 10:11 Porque a Escritura diz:

e o que desligares na terra será desligado
nos céus.

Ninguém que nele crê será confundido.
12 Porquanto não há distinção entre judeu

MATEUS 18:18

e grego; porque o mesmo Senhor o é

isaías 19

Em verdade vos digo: Tudo

quanto ligardes na terra será ligado no

de todos, rico para com todos os que o
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isaías 19 & 22

ISAÍAS
ISAÍAS 12:5

céu; e tudo quanto desligardes na terra
será desligado no céu.

Cantai ao Senhor; porque

fez coisas grandiosas; saiba-se isso em

19 Ainda vos digo mais: Se dois de vós na

toda a terra.
6 Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião;

terra concordarem acerca de qualquer
coisa que pedirem, isso lhes será feito por

porque grande é o Santo de Israel no meio

meu Pai, que está nos céus.

de ti.

APOCALIPSE 1:18

ISAÍAS 42:10

e o que vivo;

Cantai ao Senhor um

fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos

cântico novo, e o seu louvor desde a

séculos dos séculos; e tenho as chaves da

extremidade da terra, vós, os que navegais

morte e do hades.

pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas,
e os vossos habitantes.

APOCALIPSE 3:7 Ao anjo da igreja em

11 Alcem a voz o deserto e as suas cidades,

Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo,

com as aldeias que Quedar habita; exultem

o que é verdadeiro, o que tem a chave de

os que habitam nos penhascos, e clamem

Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha,

do cume dos montes.
12 Dêem glória ao Senhor, e anunciem nas

e ninguém abre:

ilhas o seu louvor.
ATOS 13:47
E10 O Messias também deverá ser o Messias

o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios,

para os Gentios.

a fim de que sejas para salvação até os

H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 24:13

porque assim nos ordenou

confins da terra.

Pois será no meio da terra,

1 PEDRO 1:7

para que a prova da

entre os povos, como a sacudidura da

vossa fé, mais preciosa do que o ouro

oliveira, e como os rabiscos, quando está

que perece, embora provado pelo fogo,

acabada a vindima.

redunde para louvor, glória e honra na

14 Estes alçarão a sua voz, bradando de

revelação de Jesus Cristo;

alegria; por causa da majestade do Senhor
clamarão desde o mar.

1 PEDRO 4:12

Amados, não estranheis a

15 Por isso glorificai ao Senhor no Oriente,

ardente provação que vem sobre vós para

e na região litorânea do mar ao nome do

vos experimentar, como se coisa estranha

Senhor Deus de Israel.

vos acontecesse;

16 Dos confins da terra ouvimos cantar:

13 mas regozijai-vos por serdes participantes

Glória ao Justo. Mas eu digo: Emagreço,

das aflições de Cristo; para que também

emagreço, ai de mim! os pérfidos tratam

na revelação da sua glória vos regozijeis e

perfidamente; sim, os pérfidos tratam

exulteis.

muito perfidamente.

14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados,
bem-aventurados sois, porque sobre vós

isaías 19 & 24
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isaías 24

ISAÍAS
repousa o Espírito da glória, o Espírito de

do alto nas alturas, e os reis da terra sobre

Deus.

a terra.
22 E serão ajuntados como presos numa cova,

APOCALIPSE 15:2

e serão encerrados num cárcere; e serão

E vi como que um

punidos depois de muitos dias.

mar de vidro misturado com fogo; e os que

23 Então a lua se confundirá, e o sol se

tinham vencido a besta e a sua imagem e o
número do seu nome estavam em pé junto

envergonhará, pois o Senhor dos exércitos

ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus.

reinará no monte Sião e em Jerusalém; e

3 E cantavam o cântico de Moisés, servo de

perante os seus anciãos manifestará a sua
glória.

Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e admiráveis são as tuas obras,

ZACARIAS 14:4 Naquele dia estarão os seus

ó Senhor Deus Todo-Poderoso; justos e
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei

pés sobre o monte das Oliveiras, que está

dos séculos.

defronte de Jerusalém para o oriente; se

4 Quem não te temerá, Senhor, e não

o monte das Oliveiras será fendido pelo

glorificará o teu nome? Pois só tu és

meio, do oriente para o ocidente e haverá

santo; por isso todas as nações virão e se

um vale muito grande; e metade do monte

prostrarão diante de ti, porque os teus

se removerá para o norte, e a outra metade

juízos são manifestos.

dele para o sul.

Veja também:#1;#2; #3; #4.

MATEUS 24:29

Logo depois da tribulação

daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não
dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e
H02 O julgamento no futuro por parte do

os poderes dos céus serão abalados.

Messias.
HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao

H03 O futuro Reino do Messias.

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à
ISAÍAS 24:18

Aquele que fugir da voz do

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;

pavor cairá na cova, e o que subir da cova

23 à universal assembléia e igreja dos

o laço o prenderá; porque as janelas do

primogênitos inscritos nos céus, e a Deus,

alto se abriram, e os fundamentos da terra

o juiz de todos, e aos espíritos dos justos

tremem.

aperfeiçoados;

19 A terra está de todo quebrantada, a terra

24 e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e

está de todo fendida, a terra está de todo

ao sangue da aspersão, que fala melhor do

abalada.

que o de Abel.

20 A terra cambaleia como o ébrio, e
balanceia como a rede de dormir; e a sua

APOCALIPSE 6:12

E vi quando abriu

transgressão se torna pesada sobre ela, e

o sexto selo, e houve um grande terremoto;

ela cai, e nunca mais se levantará.

e o sol tornou-se negro como saco de

21 Naquele dia o Senhor castigará os exércitos

isaías 24

cilício, e a lua toda tornou-se como sangue;

205

isaías 24

ISAÍAS
APOCALIPSE 6:14

nosso Deus; por ele temos esperado,

E o céu recolheu-

se como um livro que se enrola; e todos os

para que nos salve. Este é o Senhor;

montes e ilhas foram removidos dos seus

por ele temos esperado; na sua salvação

lugares.

gozaremos e nos alegraremos.

15 E os reis da terra, e os grandes, e os chefes

10 Porque a mão do Senhor repousará neste

militares, e os ricos, e os poderosos, e todo

monte; e Moabe será trilhado no seu lugar,

escravo, e todo livre, se esconderam nas

assim como se trilha a palha na água do

cavernas e nas rochas das montanhas;

monturo.

16 e diziam aos montes e aos rochedos: Caí

11 E estenderá as suas mãos no meio disso,

sobre nós, e escondei-nos da face daquele

assim como as estende o nadador para

que está assentado sobre o trono, e da ira

nadar; mas o Senhor abaterá a sua altivez

do Cordeiro;

juntamente com a perícia das suas mãos.

17 porque é vindo o grande dia da ira deles; e

12 E abaixará as altas fortalezas dos teus
muros; abatê-las-á e derrubá-las-á por terra

quem poderá subsistir?

até o pó.

Veja também:#1; #2; #5; #6; Salmos 149:6-9; Isaías 4:1,2; Isaías
5:30; Isaías 13:9-11; Marcos 13:24-37; Lucas 21:25-36; Apocalipse
18:9.

JEREMIAS 33:10 Assim diz o Senhor: Neste
lugar do qual vós dizeis: E uma desolação,
sem homens nem animais, sim, nas

D09 O Messias deverá ser o Salvador.

cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém,

E11 O Messias deverá dar vida eterna.

que estão assoladas, sem homens, sem

H01 O regresso do Messias é previsto.

moradores e sem animais, ainda se ouvira
11 a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de

H03 O futuro Reino do Messias.
H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

noivo e a voz de noiva, e a voz dos que
dizem: Dai graças ao Senhor dos exércitos,

ISAÍAS 25:6

E o Senhor dos exércitos

porque bom é o Senhor, porque a sua

dará neste monte a todos os povos um

benignidade dura para sempre; também

banquete de coisas gordurosas, banquete

se ouvirá a voz dos que trazem à casa do

de vinhos puros, de coisas gordurosas

Senhor sacrifícios de ação de graças. Pois

feitas de tutanos, e de vinhos puros, bem

farei voltar a esta terra os seus exilados

purificados.

como no princípio, diz o Senhor.

7 E destruirá neste monte a coberta que
cobre todos os povos, e o véu que está

MATEUS 8:11

posto sobre todas as nações.

Também vos digo que

muitos virão do oriente e do ocidente, e

8 Aniquilará a morte para sempre, e assim

reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e

enxugará o Senhor Deus as lágrimas de

Jacó, no reino dos céus;

todos os rostos, e tirará de toda a terra o
opróbrio do seu povo; porque o Senhor o

MATEUS 26:29

disse.

agora não mais beberei deste fruto da

9 E naquele dia se dirá: Eis que este é o

isaías 24 & 25

Mas digo-vos que desde

videira até aquele dia em que convosco o
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isaías 25

ISAÍAS
beba novo, no reino de meu Pai.

refletindo como um espelho a glória do
Senhor, somos transformados de glória

MATEUS 28:5

Mas o anjo disse às

em glória na mesma imagem, como pelo

mulheres: Não temais vós; pois eu sei que

Espírito do Senhor.

buscais a Jesus, que foi crucificado.
6 Não está aqui, porque ressurgiu, como ele

2 TIMÓTEO 1:10 e que agora se manifestou

disse. Vinde, vede o lugar onde jazia;

pelo aparecimento de nosso Salvador
Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e

1 CORÍNTIOS 15:26

Ora, o último

trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo

inimigo a ser destruído é a morte.
1 CORÍNTIOS 15:54

evangelho,
HEBREUS 2:14

Mas, quando

Portanto, visto como os

isto que é corruptível se revestir da

filhos são participantes comuns de carne

incorruptibilidade, e isto que é mortal se

e sangue, também ele semelhantemente

revestir da imortalidade, então se cumprirá

participou das mesmas coisas, para que

a palavra que está escrito: Tragada foi a

pela morte derrotasse aquele que tinha o

morte na vitória.

poder da morte, isto é, o Diabo;

55 Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde

15 e livrasse todos aqueles que, com medo da

está, ó morte, o teu aguilhão?

morte, estavam por toda a vida sujeitos à

56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força

escravidão.

do pecado é a lei.
57 Mas graça a Deus que nos dá a vitória por

APOCALIPSE 7:15

nosso Senhor Jesus Cristo.

Por isso estão

diante do trono de Deus, e o servem de dia
e de noite no seu santuário; e aquele que

2 CORÍNTIOS 3:13

E não somos como

está assentado sobre o trono estenderá o

Moisés, que trazia um véu sobre o rosto,

seu tabernáculo sobre eles.
16 Nunca mais terão fome, nunca mais terão

para que os filhos de Isra desvanecia;
14 mas o entendimento lhes ficou

sede; nem cairá sobre eles o sol, nem calor

endurecido. Pois até o dia de hoje, à leitura

algum;
17 porque o Cordeiro que está no meio,

do velho pacto, permanece o mesmo véu,
não lhes sendo revelado que em Cristo é

diante do trono, os apascentará e os

ele abolido;

conduzirá às fontes das águas da vida;

15 sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés

e Deus lhes enxugará dos olhos toda

é lido, um véu está posto sobre o coração

lágrima.

deles.
16 Contudo, convertendo-se um deles ao

APOCALIPSE 19:7

Senhor, é-lhe tirado o véu.

e exultemos, e demos-lhe a glória; porque

17 Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o

são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a

Espírito do Senhor aí há liberdade.

sua noiva se preparou,

18 Mas todos nós, com rosto descoberto,

isaías 25

Regozijemo-nos,

8 e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino,
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isaías 25

ISAÍAS
7 Do aumento do seu governo e da paz não

resplandecente e puro; pois o linho fino
são as obras justas dos santos.

haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu

9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados

reino, para o estabelecer e o fortificar em

aqueles que são chamados à ceia das bodas

retidão e em justiça, desde agora e para

do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as

sempre; o zelo do Senhor dos exércitos

verdadeiras palavras de Deus.

fará isso.

APOCALIPSE 21:3

ISAÍAS 57:19

E ouvi uma grande

Eu crio o fruto dos lábios;

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

paz, paz, para o que está longe, e para o

tabernáculo de Deus está com os homens,

que está perto diz o Senhor; e eu o sararei.
20 Mas os ímpios são como o mar agitado;

pois com eles habitará, e eles serão o seu
povo, e Deus mesmo estará com eles.

pois não pode estar quieto, e as suas águas

4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e

lançam de si lama e lodo.
21 Não há paz para os ímpios, diz o meu

não haverá mais morte, nem haverá mais
pranto, nem lamento, nem dor; porque já

Deus.

as primeiras coisas são passadas.
JOÃO 14:27

Veja também:#1; #2; #5; Isaías 61:10,11; Jeremias 25:10; Joel 2:16;
Mateus 22:1-14; Mateus 25:1-13; Mateus 27:51,52; João 3:29; João
11:25,26; Efésios 3:5,6; Hebreus 12:22-26; Apocalipse 1:7,17,18;
Apocalipse 20:14.

Deixo-vos a paz, a minha

paz vos dou; eu não vo-la dou como o
mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize.
ATOS 2:47

H03 O futuro Reino do Messias.

louvando a Deus, e caindo

na graça de todo o povo. E cada dia
acrescentava-lhes o Senhor os que iam

ISAÍAS 26:1

Naquele dia se entoará

sendo salvos.

este cântico na terra de Judá: uma cidade
forte temos, a que Deus pôs a salvação por

ROMANOS 5:1

muros e antemuros.

Justificados, pois, pela

fé, tenhamos paz com Deus, por nosso

2 Abri as portas, para que entre nela a nação

Senhor Jesus Cristo,

justa, que observa a verdade.
3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente

EFÉSIOS 2:14

está firme em ti; porque ele confia em ti.

Porque ele é a nossa paz,

o qual de ambos os povos fez um; e,

4 Confiai sempre no Senhor; porque o

derrubando a parede de separação que

Senhor Deus é uma rocha eterna.

estava no meio, na sua carne desfez a
inimizade,

ISAÍAS 9:6

15 isto é, a lei dos mandamentos contidos em

Porque um menino nos

nasceu, um filho se nos deu; e o governo

ordenanças, para criar, em si mesmo, dos

estará sobre os seus ombros; e o seu nome

dois um novo homem, assim fazendo a

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,

paz,
16 e pela cruz reconciliar ambos com Deus

Pai Eterno, Príncipe da Paz.

isaías 25 & 26
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isaías 26

ISAÍAS
JOÃO 5:28

em um só corpo, tendo por ela matado a
inimizade;

Não vos admireis disso,

porque vem a hora em que todos os que
estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e

Veja também:#1; #2; #4; #7; Deuteronômio 32:4,15; 1 Samuel
2:2; Salmos 18:1; Salmos 106:5; Isaías 50:10; Jeremias 17:7,8;
Filipenses 4:7; 1 Pedro 2:9.

sairão:
29 os que tiverem feito o bem, para a
ressurreição da vida, e os que tiverem
praticado o mal, para a ressurreição do

H02 O julgamento no futuro por parte do

juízo.

Messias.
JOÃO 11:25
ISAÍAS 26:19

Os teus mortos viverão,

Declarou-lhe Jesus: Eu sou

a ressurreição e a vida; quem crê em mim,

os seus corpos ressuscitarão; despertai e

ainda que morra, viverá;

exultai, vós que habitais no pó; porque o

26 e todo aquele que vive, e crê em mim,

teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra

jamais morrerá. Crês isto?

das sombras fá-lo-ás cair.
20 Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras,

ATOS 24:15

tendo esperança em Deus,

e fecha as tuas portas sobre ti; esconde-

como estes mesmos também esperam,

te só por um momento, até que passe a

de que há de haver ressurreição tanto dos

indignação.

justos como dos injustos.

21 Pois eis que o Senhor está saindo do seu
lugar para castigar os moradores da terra

1 TESSALONICENSES 4:14

Porque,

por causa da sua iniqüidade; e a terra

se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,

descobrirá o seu sangue, e não encobrirá

assim também aos que dormem, Deus,

mais os seus mortos.

mediante Jesus, os tornará a trazer
juntamente com ele.

SALMOS 71:20

15 Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do

Tu, que me fizeste ver

muitas e penosas tribulações, de novo me

Senhor: que nós, os que ficarmos vivos

restituirás a vida, e de novo me tirarás dos

para a vinda do Senhor, de modo algum

abismos da terra.

precederemos os que já dormem.

ISAÍAS 25:8

APOCALIPSE 20:5

Aniquilará a morte para

Mas os outros

sempre, e assim enxugará o Senhor Deus

mortos não reviveram, até que os mil

as lágrimas de todos os rostos, e tirará de

anos se completassem. Esta é a primeira

toda a terra o opróbrio do seu povo; porque

ressurreição.
6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem

o Senhor o disse.

parte na primeira ressurreição; sobre estes
DANIEL 12:2

E muitos dos que dormem

não tem poder a segunda morte; mas serão

no pó da terra ressuscitarão, uns para

sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão

a vida eterna, e outros para vergonha e

com ele durante os mil anos.

desprezo eterno.

isaías 26
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APOCALIPSE 20:12

pela terra da Assíria, e os que foram

E vi os mortos,

grandes e pequenos, em pé diante do

desterrados para a terra do Egito tornarão

trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se

a vir; e adorarão ao Senhor no monte santo

outro livro, que é o da vida; e os mortos

em Jerusalém.

foram julgados pelas coisas que estavam
ISAÍAS 4:2

escritas nos livros, segundo as suas obras.
13 O mar entregou os mortos que nele havia;

Naquele dia o renovo do

Senhor será cheio de beleza e de glória, e o

e a morte e o hades entregaram os mortos

fruto da terra excelente e formoso para os

que neles havia; e foram julgados, cada um

que escaparem de Israel.

segundo as suas obras.
LUCAS 3:8

Veja também:#5; #6; Ezequiel 37:1-14.

Produzi, pois, frutos dignos

de arrependimento; e não comeceis a dizer
em vós mesmos: Temos por pai a Abrão;
porque eu vos digo que até destas pedras

H02 O julgamento no futuro por parte do

Deus pode suscitar filhos a Abrão.

Messias.
JOÃO 10:27

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

As minhas ovelhas ouvem

a minha voz, e eu as conheço, e elas me
seguem;

ISAÍAS 27:1

Naquele dia o Senhor

28 eu lhes dou a vida eterna, e jamais

castigará com a sua dura espada, grande

perecerão; e ninguém as arrebatará da

e forte, o leviatã, a serpente fugitiva, e o

minha mão.

leviatã, a serpente tortuosa; e matará o

29 Meu Pai, que mas deu, é maior do que

dragão, que está no mar.

todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão

2 Naquele dia haverá uma vinha deliciosa;

de meu Pai.

cantai a seu respeito.

30 Eu e o Pai somos um.

3 Eu, o Senhor, a guardo, e a cada momento
a regarei; para que ninguém lhe faça dano,

JOÃO 15:5

de noite e de dia a guardarei.

Eu sou a videira; vós sois

as varas. Quem permanece em mim e
eu nele, esse dá muito fruto; porque sem

6 Dias virão em que Jacó lançará raízes;

mim nada podeis fazer.

Israel florescerá e brotará; e eles encherão
de fruto a face do mundo.

JOÃO 15:8

Nisto é glorificado meu Pai,

que deis muito fruto; e assim sereis meus
12 Naquele dia o Senhor padejará o seu trigo

discípulos.

desde as correntes do Rio, até o ribeiro
do Egito; e vós, ó filhos de Israel, sereis

JOÃO 15:16

colhidos um a um.
13 E naquele dia se tocará uma grande

designei, para que vades e deis frutos, e o

trombeta; e os que andavam perdidos

isaías 26 & 27

Vós não me escolhestes

a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos
vosso fruto permaneça, a fim de que tudo
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ISAÍAS
SALMOS 118:22 A pedra que os edificadores

quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele
vo-lo conceda.

rejeitaram, essa foi posta como pedra
angular.

APOCALIPSE 20:2

Ele prendeu o
MATEUS 21:42

dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e
Satanás, e o amarrou por mil anos.

Disse-lhes Jesus: Nunca

lestes nas Escrituras: A pedra que os
edificadores rejeitaram, essa foi posta

APOCALIPSE 20:7

Ora, quando se

como pedra angular; pelo Senhor foi feito

completarem os mil anos, Satanás será

isso, e é maravilhoso aos nossos olhos?

solto da sua prisão,
ATOS 4:11
APOCALIPSE 20:10

e o Diabo, que

Ele é a pedra que foi

rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi

os enganava, foi lançado no lago de

posta como pedra angular.

fogo e enxofre, onde estão a besta e o

12 E em nenhum outro há salvação; porque

falso profeta; e de dia e de noite serão

debaixo do céu nenhum outro nome há,

atormentados pelos séculos dos séculos.

dado entre os homens, em que devamos
ser salvos.

APOCALIPSE 22:2

No meio da sua
ROMANOS 9:31 Mas Israel, buscando a lei

praça, e de ambos os lados do rio, estava
a árvore da vida, que produz doze frutos,

da justiça, não atingiu esta lei.
32 Por que? Porque não a buscavam pela fé,

dando seu fruto de mês em mês; e as folhas
da árvore são para a cura das nações.

mas como que pelas obras; e tropeçaram
na pedra de tropeço;

Veja também:#1; #2; #3; Isaías 5:1-7; Isaías 26:1; Isaías 46:4;
Mateus 21:28-46; Colossenses 1:5,6.

33 como está escrito: Eis que eu ponho em
Sião uma pedra de tropeço; e uma rocha
de escândalo; e quem nela crer não será
confundido.

E01 O tipo de ministério do Messias.
1 CORÍNTIOS 3:11
ISAÍAS 28:15

Porquanto dizeis:

Porque ninguém

pode lançar outro fundamento, além do

Fizemos pacto com a morte, e com o Seol

que já está posto, o qual é Jesus Cristo.

fizemos aliança; quando passar o flagelo
trasbordante, não chegará a nós; porque

EFÉSIOS 2:17

fizemos da mentira o nosso refúgio, e

e, vindo, ele evangelizou

paz a vós que estáveis longe, e paz aos que

debaixo da falsidade nos escondemos.

estavam perto;

16 Portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que

18 porque por ele ambos temos acesso ao Pai

ponho em Sião como alicerce uma pedra,

em um mesmo Espírito.

uma pedra provada, pedra preciosa de

19 Assim, pois, não sois mais estrangeiros,

esquina, de firme fundamento; aquele que

nem forasteiros, antes sois concidadãos

crer não se apressará.

dos santos e membros da família de Deus,

isaías 27 & 28
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20 edificados sobre o fundamento dos

13 Por isso o Senhor disse: Pois que este povo

apóstolos e dos profetas, sendo o próprio

se aproxima de mim, e com a sua boca e

Cristo Jesus a principal pedra da esquina;

com os seus lábios me honra, mas tem

21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce

afastado para longe de mim o seu coração,
e o seu temor para comigo consiste em

para templo santo no Senhor,
22 no qual também vós juntamente sois

mandamentos de homens, aprendidos de
cor;

edificados para morada de Deus no

14 portanto eis que continuarei a fazer uma

Espírito.

obra maravilhosa com este povo, sim
1 PEDRO 2:4

uma obra maravilhosa e um assombro;

e, chegando-vos para ele,

pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos

e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e

homens, mas, para com Deus eleita e preciosa,

o entendimento dos seus entendidos se

5 vós também, quais pedras vivas, sois

esconderá.

edificados como casa espiritual para serdes
SALMOS 69:22

sacerdócio santo, a fim de oferecerdes

Torne-se a sua mesa diante

sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus

deles em laço, e sejam-lhes as suas ofertas

por Jesus Cristo.

pacíficas uma armadilha.

6 Por isso, na Escritura se diz: Eis que
EZEQUIEL 33:32 E eis que tu és para eles

ponho em Sião uma principal pedra
angular, eleita e preciosa; e quem nela crer

como uma canção de amores, canção de

não será confundido.

quem tem voz suave, e que bem tange;

7 E assim para vós, os que credes, é a

porque ouvem as tuas palavras, mas não as
põem por obra.

preciosidade; mas para os descrentes, a

33 Quando suceder isso (e há de suceder),

pedra que os edificadores rejeitaram, esta

saberão que houve no meio deles um

foi posta como a principal da esquina,
8 e: Como uma pedra de tropeço e rocha de

profeta.

escândalo; porque tropeçam na palavra,
MATEUS 15:7

sendo desobedientes; para o que também

Hipócritas! bem profetizou

Isaias a vosso respeito, dizendo:

foram destinados.

8 Este povo honra-me com os lábios; o seu

Veja também: Gênesis 49:24; Isaías 8:14; Oseias 2:18-20; Zacarias
3:9; Marcos 12:10; Lucas 20:17,18.

coração, porém, está longe de mim.
9 Mas em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos de homem.
MARCOS 4:11

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

E ele lhes disse: A vós é

confiado o mistério do reino de Deus, mas
ISAÍAS 29:10

Porque o Senhor derramou

aos de fora tudo se lhes diz por parábolas;

sobre vós um espírito de profundo sono,

12 para que vendo, vejam, e não percebam;

e fechou os vossos olhos, os profetas; e

e ouvindo, ouçam, e não entendam; para

vendou as vossas cabeças, os videntes.

que não se convertam e sejam perdoados.

isaías 28 & 2
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ISAÍAS
MARCOS 7:6

Respondeu-lhes: Bem

E05 Os milagres do Messias.

profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas,
ISAÍAS 29:18

como está escrito: Este povo honra-me

Naquele dia os surdos

com os lábios; o seu coração, porém, está

ouvirão as palavras do livro, e dentre a

longe de mim;

escuridão e dentre as trevas os olhos dos
cegos a verão.

7 mas em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos de homens.

MATEUS 11:5

8 Vós deixais o mandamento de Deus, e vos

os cegos vêem, e os coxos

andam; os leprosos são purificados,

apegais à tradição dos homens.

e os surdos ouvem; os mortos são
ATOS 28:26

ressuscitados, e aos pobres é anunciado o

dizendo: Vai a este povo

evangelho.

e dize: Ouvindo, ouvireis, e de maneira
nenhuma entendereis; e vendo, vereis, e

MATEUS 13:14

de maneira nenhuma percebereis.
27 Porque o coração deste povo se endureceu,

E neles se cumpre a

profecia de Isaías, que diz: Ouvindo,

e com os ouvidos ouviram tardamente, e

ouvireis, e de maneira alguma entendereis;

fecharam os olhos; para que não vejam

e, vendo, vereis, e de maneira alguma

com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,

percebereis.
15 Porque o coração deste povo se endureceu,

nem entendam com o coração nem se

e com os ouvidos ouviram tardamente, e

convertam e eu os cure.

fecharam os olhos, para que não vejam
ROMANOS 11:7 Pois quê? O que Israel

com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,

busca, isso não o alcançou; mas os

nem entendam com o coração, nem se

eleitos alcançaram; e os outros foram

convertam, e eu os cure.
16 Mas bem-aventurados os vossos olhos,

endurecidos,
8 como está escrito: Deus lhes deu um

porque vêem, e os vossos ouvidos, porque
ouvem.

espírito entorpecido, olhos para não
verem, e ouvidos para não ouvirem, até o

LUCAS 4:18

dia de hoje.
9 E Davi diz: Torne-se-lhes a sua mesa em

O Espírito do Senhor está

sobre mim, porquanto me ungiu para

laço, e em armadilha, e em tropeço, e em

anunciar boas novas aos pobres; enviou-

retribuição;

me para proclamar libertação aos cativos, e

10 escureçam-se-lhes os olhos para não

restauração da vista aos cegos, para pôr em
liberdade os oprimidos,

verem, e tu encurva-lhes sempre as costas.

19 e para proclamar o ano aceitável do

Veja também: Isaías 6:9-10; Isaías 30:10; Isaías 35:5; Isaías 44:18;
Jeremias 12:2; Ezequiel 33:31; Miqueias 3:6; Mateus 15:2-6; Marcos
7:1-2; 2 Coríntios 4:4; 2 Tessalonicenses 2:9-12.

Senhor.
LUCAS 7:22

Então lhes respondeu: Ide,

e contai a João o que tens visto e ouvido: os
cegos vêem, os coxos andam, os leprosos

isaías 29
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são purificados, e os surdos ouvem; os

toda sorte de imundícia e de todo vestígio

mortos são ressuscitados, e aos pobres é

do mal, recebei com mansidão a palavra

anunciado o evangelho.

em vós implantada, a qual é poderosa para
salvar as vossas almas.

ATOS 26:18

para lhes abrir os olhos a
APOCALIPSE 3:18

fim de que se convertam das trevas luz,

aconselho-te que

e do poder de Satanás a Deus, para que

de mim compres ouro refinado no fogo,

recebam remissão de pecados e herança

para que te enriqueças; e vestes brancas,

entre aqueles que são santificados pela fé

para que te vistas, e não seja manifesta a

em mim.

vergonha da tua nudez; e colírio, a fim de
ungires os teus olhos, para que vejas.

2 CORÍNTIOS 3:14

mas o

Veja também: Deuteronômio 29:4; Salmos 12:5; Isaías 29:10-12,16;
Isaías 42:16-19; Marcos 7:37; 2 Coríntios 4:2-6; 1 Pedro 2:9.

entendimento lhes ficou endurecido. Pois
até o dia de hoje, à leitura do velho pacto,
permanece o mesmo véu, não lhes sendo
revelado que em Cristo é ele abolido;
15 sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés

B17 A ternura e a fraqueza do Messias.

é lido, um véu está posto sobre o coração

B24 Deus e o Messias dão gozo e alegria aos

deles.

justos e aos crentes.

16 Contudo, convertendo-se um deles ao
ISAÍAS 29:19

Senhor, é-lhe tirado o véu.

E os mansos terão cada vez

mais gozo no Senhor, e os pobres dentre

17 Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o

os homens se alegrarão no santo de Israel.

Espírito do Senhor aí há liberdade.
18 Mas todos nós, com rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do

LEVÍTICO 23:40 No primeiro dia tomareis

Senhor, somos transformados de glória

para vós o fruto de árvores formosas,

em glória na mesma imagem, como pelo

folhas de palmeiras, ramos de árvores

Espírito do Senhor.

frondosas e salgueiros de ribeiras; e vos
alegrareis perante o Senhor vosso Deus

EFÉSIOS 1:17

por sete dias.

para que o Deus de nosso

Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê
DEUTERONÔMIO 16:11 E te regozijarás

o espírito de sabedoria e de revelação no

perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e

pleno conhecimento dele;
18 sendo iluminados os olhos do vosso

tua filha, teu servo e tua serva, o levita que

coração, para que saibais qual seja a

está dentro das tuas portas, o peregrino, o

esperança da sua vocação, e quais as

órfão e a viúva que estão no meio de ti, no

riquezas da glória da sua herança nos

lugar que o Senhor teu Deus escolher para

santos,

ali fazer habitar o seu nome.

TIAGO 1:21

isaías 29
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Pelo que, despojando-vos de
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ISAÍAS 25:9

que confiam em ti; exultem eternamente,

E naquele dia se dirá: Eis

porquanto tu os defendes; sim, gloriem-se

que este é o nosso Deus; por ele temos

em ti os que amam o teu nome.

esperado, para que nos salve. Este é o
Senhor; por ele temos esperado; na sua

SALMOS 32:11

Alegrai-vos no Senhor, e

salvação gozaremos e nos alegraremos.

regozijai-vos, vós justos; e cantai de júbilo,
JEREMIAS 31:12 E virão, e cantarão de júbilo

todos vós que sois retos de coração.

nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos
SALMOS 64:10

O justo se alegrará no

bens do Senhor, pelo trigo, o mosto, e o

Senhor e confiará nele, e todos os de

azeite, pelos cordeiros e os bezerros; e a

coração reto cantarão louvores.

sua vida será como um jardim regado, e
nunca mais desfalecerão.

SALMOS 68:3

13 Então a virgem se alegrará na dança,

Mas alegrem-se os justos,

e se regozijem na presença de Deus, e se

como também os mancebos e os velhos

encham de júbilo.

juntamente; porque tornarei o seu pranto
em gozo, e os consolarei, e lhes darei

SALMOS 107:30 Então eles se alegram com

alegria em lugar de tristeza.

a bonança; e assim ele os leva ao porto
HABACUQUE 3:18

desejado.

todavia eu me

alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da
SALMOS 118:24 Este é o dia que o Senhor

minha salvação.

fez; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.
ZACARIAS 2:10 Exulta, e alegra-te, ó filha
SALMOS 149:2

Alegre-se Israel naquele

de Sião; pois eis que venho, e habitarei no

que o fez; regozijem-se os filhos de Sião

meio de ti, diz o Senhor.

no seu Rei.
MATEUS 5:3
CANTARES 1:4

Leva-me tu; correremos

Bem-aventurados os

humildes de espírito, porque deles é o

após ti. O rei me introduziu nas suas

reino dos céus.

recâmaras; em ti nos alegraremos e nos
MATEUS 5:5

regozijaremos; faremos menção do teu
amor mais do que do vinho; com razão te

Bem-aventurados os

mansos, porque eles herdarão a terra.

amam.
MATEUS 11:29
ISAÍAS 9:3

Tu multiplicaste este

Tomai sobre vós o meu

jugo, e aprendei de mim, que sou manso

povo, a alegria lhe aumentaste; todos se

e humilde de coração; e achareis descanso

alegrarão perante ti, como se alegram na

para as vossas almas.

ceifa e como exultam quando se repartem
LUCAS 1:14

os despojos.

e terás alegria e regozijo, e

muitos se alegrarão com o seu nascimento;
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LUCAS 2:10

FILIPENSES 4:4 Regozijai-vos sempre no

O anjo, porém, lhes disse:

Senhor; outra vez digo, regozijai- vos.

Não temais, porquanto vos trago novas de
grande alegria que o será para todo o povo:

1 TESSALONICENSES 3:9 Pois, que ação de
JOÃO 3:29

graças podemos render a Deus por vós,

Aquele que tem a noiva é

o noivo; mas o amigo do noivo, que está

por todo o gozo com que nos regozijamos

presente e o ouve, regozija-se muito com a

por vossa causa diante do nosso Deus,

voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo
1 PEDRO 4:13

está completo.

mas regozijai-vos por

serdes participantes das aflições de Cristo;
JOÃO 16:22

para que também na revelação da sua

Assim também vós agora,

glória vos regozijeis e exulteis.

na verdade, tendes tristeza; mas eu vos
tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso

1 JOÃO 1:4

coração, e a vossa alegria ninguém vo-la

Estas coisas vos

escrevemos, para que o nosso gozo seja

tirará.

completo.
JOÃO 20:20

Dito isto, mostrou-lhes

Veja também: Números 10:10; Deuteronômio 12:7,12,18;
Deuteronômio 14:26; Deuteronômio 16:14; Deuteronômio 26:11;
Deuteronômio 27:7; 1 Samuel 2:1; 1 Reis 1:39,40; 1 Crônicas
15:16; 2 Crônicas 29:30; 2 Crônicas 30:23,26; Neemias 8:10,12,17;
Neemias 12:43,44; Ester 9:22; Salmos 2:11; Salmos 9:2,14; Salmos
13:5; Salmos 14:7; Salmos 16:9,11; Salmos 28:7; Salmos 31:7;
Salmos 32:7; Salmos 33:1,3; Salmos 33:21; Salmos 34:2; Salmos
35:9,27; Salmos 40:16; Salmos 43:4; Salmos 45:8,15; Salmos
48:11; Salmos 51:8,12,14; Salmos 53:6; Salmos 59:16; Salmos
63:5,7,11; Salmos 66:6; Salmos 67:4; Salmos 69:32; Salmos
70:4; Salmos 81:1; Salmos 89:16; Salmos 90:14,15; Salmos 92:4;
Salmos 95:1; Salmos 96:11,12; Salmos 97:1,8,11,12; Salmos 98:4;
Salmos 100:2; Salmos 104:34; Salmos 105:3,43; Salmos 106:5;
Salmos 107:42; Salmos 119:14,62,74,111; Salmos 122:1; Salmos
126:3; Salmos 149:5; Provérbios 10:28; Provérbios 15:15; Isaías 9:3;
Isaías 12:3,6; Isaías 24:14; Isaías 30:29; Isaías 35:1,2,10; Isaías
41:16; Isaías 44:23; Isaías 51:5,13; Isaías 54:1; Isaías 55:12; Isaías
56:7; Isaías 60:15; Isaías 61:3,7,10; Isaías 62:5; Isaías 65:18,19;
Isaías 66:2,10,14; Jeremias 15:16; Jeremias 33:9; Jeremias 33:11;
Jeremias 49:25; Joel 2:21,23; Sofonias 3:14,17; Zacarias 8:19;
Zacarias 9:9; Zacarias 10:7; Mateus 2:10; Mateus 5:12; Mateus
13:44; Lucas 1:47,58; Lucas 6:23; Lucas 10:17,20; Lucas 15:7,23,32;
Lucas 19:6,37; Lucas 24:41,52; João 4:36; João 8:56; João 14:28;
João 15:11; João 16:20,24; João 17:13; Atos 2:26,28,46,47; Atos
8:8,39; Atos 11:23; Atos 14:17; Atos 15:3,31; Atos 16:34; Atos
20:24; Romanos 12:12,15; Romanos 14:17; Romanos 15:10,13; 1
Coríntios 12:26; 2 Coríntios 1:24; 2 Coríntios 2:3; 2 Coríntios 7:4; 2
Coríntios 8:2; Gálatas 5:22; Filipenses 1:4,18,25; Filipenses 2:2,29;
Filipenses 3:1; Filipenses 4:1; Colossenses 1:11; 1 Tessalonicenses
1:6; 1 Tessalonicenses 2:20; 1 Tessalonicenses 3:9; 2 Timóteo 1:4;
Hebreus 10:34; 1 Pedro 1:6,8; 2 João 1:12; 3 João 1:4; Apocalipse
14:3; Apocalipse 19:7.

as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os
discípulos ao verem o Senhor.
ATOS 5:41

Retiraram-se pois da

presença do sinédrio, regozijando-se
de terem sido julgados dignos de sofrer
afronta pelo nome de Jesus.
ATOS 13:48

Os gentios, ouvindo isto,

alegravam-se e glorificavam a palavra do
Senhor; e creram todos quantos haviam
sido destinados para a vida eterna.
ATOS 13:52

Os discípulos, porém,

estavam cheios de alegria e do Espírito
Santo.
FILIPENSES 2:17 Contudo, ainda que eu seja
derramado como libação sobre o sacrifício
e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo
com todos vós;
18 e pela mesma razão folgai vós também e
regozijai-vos comigo.

isaías 29
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isaías 29

ISAÍAS
bem-aventurados todos os que por ele

H03 O futuro Reino do Messias.

esperam.
ISAÍAS 29:22

Portanto o Senhor, que

19 Na verdade o povo habitará em Sião, em

remiu a Abraão, assim diz acerca da casa

Jerusalém; não chorarás mais; certamente

de Jacó: Jacó não será agora envergonhado,

se compadecerá de ti, à voz do teu clamor;

nem agora se descorará a sua face.

e, ouvindo-a, te responderá.

23 Mas quando virem seus filhos a obra das

20 Embora vos dê o Senhor pão de angústia e

minhas mãos no meio deles, santificarão

água de aperto, contudo não se esconderão

o meu nome; sim santificarão ao Santo de

mais os teus mestres; antes os teus olhos

Jacó, e temerão ao Deus de Israel.

os verão;

24 E os errados de espírito virão a ter

ISAÍAS 30:21-25

entendimento, e os murmuradores

ISAÍAS 30:26

aprenderão instrução.

E a luz da lua será como a

luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior,
como a luz de sete dias, no dia em que

ATOS 2:37

o Senhor atar a contusão do seu povo, e

E, ouvindo eles isto,

curar a chaga da sua ferida.

compungiram-se em seu coração, e
perguntaram a Pedro e aos demais

ISAÍAS 30:27-28

apóstolos: Que faremos, irmãos?

ISAÍAS 30:29

um cântico haverá entre

vós, como na noite em que se celebra uma
EFÉSIOS 2:10

festa santa; e alegria de coração, como a

Porque somos feitura sua,

criados em Cristo Jesus para boas obras,

daquele que sai ao som da flauta para vir

as quais Deus antes preparou para que

ao monte do Senhor, à Rocha de Israel.
ISAÍAS 30:30-33

andássemos nelas.
1 TIMÓTEO 1:13 ainda que outrora eu era

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

blasfemador, perseguidor, e injuriador;

que ignoreis este mistério (para que

mas alcancei misericórdia, porque o fiz

não presumais de vós mesmos): que o

por ignorância, na incredulidade;

endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja

Veja também:#1; #2; #4; Isaías 5:16; Isaías 8:13; Mateus 5:9;
Lucas 15:17-19; João 6:45; 2 Coríntios 4:2-6; Gálatas 5:22,23; 1
Pedro 2:9.

entrado;
26 e assim todo o Israel será salvo, como
está escrito: Virá de Sião o Libertador, e
desviará de Jacó as impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

D09 O Messias deverá ser o Salvador.
H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 30:18

eu tirar os seus pecados.

Por isso o Senhor esperará,

HEBREUS 8:10

Ora, este é o pacto que

para ter misericórdia de vós; e por isso

farei com a casa de Israel, depois daqueles

se levantará, para se compadecer de vós;

dias, diz o Senhor; porei as minhas leis

porque o Senhor é um Deus de eqüidade;

no seu entendimento, e em seu coração

isaías 29 & 30
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isaías 30

ISAÍAS
as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles

serão fartos.

serão o meu povo;
MATEUS 11:28
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

Vinde a mim, todos os

que estai cansados e oprimidos, e eu vos

anjo a sua trombeta, e houve no céu

aliviarei.

grandes vozes, que diziam: O reino do
JOÃO 4:14

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

mas aquele que beber da

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

água que eu lhe der nunca terá sede; pelo

séculos.

contrário, a água que eu lhe der se fará
nele uma fonte de água que jorre para a

Veja também:#1; #2; #5.

vida eterna.
Veja também:#1; #2; Isaías 7:14; Miqueias 5:4,5.

E08 A justiça do Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.
G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.
ISAÍAS 32:1

Eis que reinará um rei

H03 O futuro Reino do Messias.

com justiça, e com retidão governarão
ISAÍAS 32:15

príncipes.

até que se derrame sobre

nós o espírito lá do alto, e o deserto se

2 um varão servirá de abrigo contra o vento,
e um refúgio contra a tempestade, como

torne em campo fértil, e o campo fértil seja

ribeiros de águas em lugares secos, e como

reputado por um bosque.
16 Então o juízo habitará no deserto, e a

a sombra duma grande penha em terra

justiça morará no campo fértil.

sedenta.

17 E a obra da justiça será paz; e o efeito

ISAÍAS 32:3,4

da justiça será sossego e segurança para
ISAÍAS 9:6

sempre.

Porque um menino nos

18 O meu povo habitará em morada de paz,

nasceu, um filho se nos deu; e o governo
estará sobre os seus ombros; e o seu nome

em moradas bem seguras, e em lugares

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,

quietos de descanso.

Pai Eterno, Príncipe da Paz.
ISAÍAS 44:3

7 Do aumento do seu governo e da paz não

Porque derramarei água

haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu

sobre o sedento, e correntes sobre a terra

reino, para o estabelecer e o fortificar em

seca; derramarei o meu Espírito sobre a

retidão e em justiça, desde agora e para

tua posteridade, e a minha bênção sobre a

sempre; o zelo do Senhor dos exércitos

tua descendência;

fará isso.
JOÃO 7:37
MATEUS 5:6

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé

Bem-aventurados os que

e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,

têm fome e sede de justiça porque eles

isaías 30 & 32

Ora, no seu último dia, o
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isaías 32

ISAÍAS
venha a mim e beba.

B18 A santidade, a beleza e a glória do

38 Quem crê em mim, como diz a Escritura,

Messias.

do seu interior correrão rios de água viva.

H03 O futuro Reino do Messias.

39 Ora, isto ele disse a respeito do Espírito

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

que haviam de receber os que nele
ISAÍAS 33:17

cressem; pois o Espírito ainda não fora

Os teus olhos verão o rei

dado, porque Jesus ainda não tinha sido

na sua formosura, e verão a terra que se

glorificado.

estende em amplidão.
ISAÍAS 33:18-19

ATOS 2:17

ISAÍAS 33:20

E acontecerá nos últimos

Olha para Sião, a cidade das

dias, diz o Senhor, que derramarei do meu

nossas festas solenes; os teus olhos verão a

Espírito sobre toda a carne; e os vossos

Jerusalém, habitação quieta, tenda que não

filhos e as vossas filhas profetizarão, os

será removida, cujas estacas nunca serão

vossos mancebos terão visões, os vossos

arrancadas, e das suas cordas nenhuma se
quebrará.

anciãos terão sonhos;
18 e sobre os meus servos e sobre as minhas

21 Mas o Senhor ali estará conosco em

servas derramarei do meu Espírito

majestade, nesse lugar de largos rios e

naqueles dias, e eles profetizarão.

correntes, no qual não entrará barco de
remo, nem por ele passará navio grande.

ATOS 2:33

De sorte que, exaltado pela

22 Porque o Senhor é o nosso juiz; o Senhor

dextra de Deus, e tendo recebido do Pai a

é nosso legislador; o Senhor é o nosso rei;

promessa do Espírito Santo, derramou isto

ele nos salvará.
23 As tuas cordas ficaram frouxas; elas não

que vós agora vedes e ouvis.

puderam ter firme o seu mastro, nem
GÁLATAS 5:22

servir para estender a vela; então a presa

Mas o fruto do Espírito é:

de abundantes despojos se repartirá; e ate

o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a

os coxos participarão da presa.

benignidade, a bondade, a fidelidade.

24 E morador nenhum dirá: Enfermo estou; o
2 CORÍNTIOS 3:8 como não será de maior

povo que nela habitar será perdoado da sua
iniqüidade.

glória o ministério do espírito?
TITO 3:5 não em virtude de obras de justiça

JEREMIAS 31:33 Mas este é o pacto que farei

que nós houvéssemos feito, mas segundo

com a casa de Israel depois daqueles dias,

a sua misericórdia, nos salvou mediante

diz o Senhor: Porei a minha lei no seu

o lavar da regeneração e renovação pelo

interior, e a escreverei no seu coração; e eu

Espírito Santo,

serei o seu Deus e eles serão o meu povo.

6 que ele derramou abundantemente sobre
MATEUS 17:2

nós por Jesus Cristo, nosso Salvador;

deles; o seu rosto resplandeceu como o sol,

Veja também:#1; #2;#5; Provérbios 1:23; Salmos 104:30; Lucas
24:49.

isaías 32

e foi transfigurado diante

e as suas vestes tornaram-se brancas como
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ISAÍAS
1 TIMÓTEO 6:13 Diante de Deus, que todas

a luz.

as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que
MATEUS 21:5

Dizei à filha de Sião: Eis

perante Pôncio Pilatos deu o testemunho

que aí te vem o teu Rei, manso e montado

da boa confissão, exorto-te
14 a que guardes este mandamento sem

em um jumento, em um jumentinho, cria
de animal de carga.

mácula e irrepreensível até a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo;

LUCAS 1:33

15 a qual, no tempo próprio, manifestará o

e reinará eternamente sobre

a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.

bem-aventurado e único soberano, Rei dos
reis e Senhor dos senhores;

JOÃO 1:14

E o Verbo se fez carne, e
1 JOÃO 3:2

habitou entre nós, cheio de graça e de

Amados, agora somos filhos

verdade; e vimos a sua glória, como a

de Deus, e ainda não é manifesto o que

glória do unigênito do Pai.

havemos de ser. Mas sabemos que, quando
ele se manifestar, seremos semelhantes a

JOÃO 17:24

Pai, desejo que onde eu

ele; porque assim como é, o veremos.

estou, estejam comigo também aqueles
APOCALIPSE 11:15

que me tens dado, para verem a minha

E tocou o sétimo

glória, a qual me deste; pois que me

anjo a sua trombeta, e houve no céu

amaste antes da fundação do mundo.

grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do

JOÃO 18:37

Perguntou-lhe, pois,

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus:

séculos.

Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci,
APOCALIPSE 15:3

e para isso vim ao mundo, a fim de dar

E cantavam o

testemunho da verdade. Todo aquele que é

cântico de Moisés, servo de Deus, e o

da verdade ouve a minha voz.

cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e
admiráveis são as tuas obras, ó Senhor

ATOS 10:42

este nos mandou pregar ao

Deus Todo-Poderoso; justos e verdadeiros

povo, e testificar que ele é o que por Deus

são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.

foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
APOCALIPSE 17:14
1 CORÍNTIOS 15:24

Então virá o fim

Estes combaterão

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,

quando ele entregar o reino a Deus o Pai,

porque é o Senhor dos senhores e o Rei

quando houver destruído todo domínio, e

dos reis; vencerão também os que estão

toda autoridade e todo poder.

com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.

25 Pois é necessário que ele reine até que

Veja também:#1; #2; #5; #6; #7; Salmos 45:2; Cantares 5:10;
Isaías 32:1,2; Zacarias 9:17.

haja posto todos os inimigos debaixo de
seus pés.

isaías 33
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ISAÍAS
MATEUS 11:4

E05 Os milagres do Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

Respondeu-lhes Jesus: Ide

contar a João as coisas que ouvis e vedes:
5 os cegos vêem, e os coxos andam; os

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

leprosos são purificados, e os surdos
ISAÍAS 35:1

O deserto e a terra sedenta se

ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos

regozijarão; e o ermo exultará e florescerá;

pobres é anunciado o evangelho.

2 como o narciso florescerá

6 E bem-aventurado é aquele que não se

abundantemente, e também exultará de

escandalizar de mim.

júbilo e romperá em cânticos; dar-selhe-á a glória do Líbano, a excelência do

MATEUS 12:22

Trouxeram-lhe então um

Carmelo e Sarom; eles verão a glória do

endemoninhado cego e mudo; e ele o

Senhor, a majestade do nosso Deus.

curou, de modo que o mudo falava e via.

3 Fortalecei as mãos fracas, e firmai os

23 E toda a multidão, maravilhada, dizia: É

joelhos trementes.

este, porventura, o Filho de Davi?

4 Dizei aos turbados de coração: Sede
fortes, não temais; eis o vosso Deus! com

LUCAS 4:18

O Espírito do Senhor está

vingança virá, sim com a recompensa de

sobre mim, porquanto me ungiu para

Deus; ele virá, e vos salvará.

anunciar boas novas aos pobres; enviou-

5 Então os olhos dos cegos serão abertos, e

me para proclamar libertação aos cativos, e

os ouvidos dos surdos se desimpedirão.

restauração da vista aos cegos, para pôr em

6 Então o coxo saltará como o cervo, e a

liberdade os oprimidos,

língua do mudo cantará de alegria; porque
águas arrebentarão no deserto e ribeiros

JOÃO 9:39

no ermo.

Prosseguiu então Jesus: Eu

vim a este mundo para juízo, a fim de que

7 E a miragem tornar-se-á em lago, e a

os que não vêem vejam, e os que vêem se

terra sedenta em mananciais de águas; e

tornem cegos.

nas habitações em que jaziam os chacais
haverá erva com canas e juncos.

JOÃO 10:28

8 E ali haverá uma estrada, um caminho que

eu lhes dou a vida eterna, e

jamais perecerão; e ninguém as arrebatará

se chamará o caminho santo; o imundo

da minha mão.

não passará por ele, mas será para os

29 Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e

remidos. Os caminhantes, até mesmo os

ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.

loucos, nele não errarão.

30 Eu e o Pai somos um.

9 Ali não haverá leão, nem animal feroz
subirá por ele, nem se achará nele; mas os

JOÃO 14:6

redimidos andarão por ele.

Respondeu-lhe Jesus: Eu

sou o caminho, e a verdade, e a vida;

10 E os resgatados do Senhor voltarão; e virão a

ninguém vem ao Pai, senão por mim.

Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre
as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e

APOCALIPSE 21:4

deles fugirá a tristeza e o gemido.

isaías 35

Ele enxugará de

seus olhos toda lágrima; e não haverá
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isaías 35

ISAÍAS
2 dizendo: Arrependei-vos, porque é

mais morte, nem haverá mais pranto, nem
lamento, nem dor; porque já as primeiras

chegado o reino dos céus.
3 Porque este é o anunciado pelo profeta

coisas são passadas.

Isaías, que diz: Voz do que clama no
APOCALIPSE 22:14

Bem-aventurados

deserto; Preparai o caminho do Senhor,

aqueles que lavam as suas vestes [no

endireitai as suas veredas.

sangue do Cordeiro] para que tenham
MARCOS 1:1

direito à arvore da vida, e possam entrar na
cidade pelas portas.

Princípio do evangelho de

Jesus Cristo, Filho de Deus.
2 Conforme está escrito no profeta Isaías:

Veja também:#1; #2; #5; #7; Salmos 146:8; Isaías 29:18; Isaías
32:3,4; Isaías 42:7,16; Isaías 43:8; Isaías 44:3,4; Mateus 9:27-33;
Mateus 15:29-31; Mateus 20:30-34; Mateus 21:14; Marcos 7:32-35;
Marcos 8:22-25; João 4:14; João 5:2-9; João 7:38; João 9:1-7; Atos
9:17,18; Atos 14:8-10; Atos 26:18.

Eis que envio ante a tua face o meu
mensageiro, que há de preparar o teu
caminho;
3 voz do que clama no deserto: Preparai o
caminho do Senhor, endireitai as suas

C02 O antecessor do Messias é anunciado.

veredas;
4 assim apareceu João, o Batista, no deserto,

E26 A obra de redenção por parte do Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

pregando o batismo de arrependimento
para remissão dos pecados.

ISAÍAS 40:1

Consolai, consolai o meu

povo, diz o vosso Deus.

LUCAS 1:52

2 Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-

depôs dos tronos os

poderosos, e elevou os humildes.

lhe que já a sua malícia é acabada, que

53 Aos famintos encheu de bens, e vazios

a sua iniqüidade está expiada e que já

despediu os ricos.

recebeu em dobro da mão do Senhor, por
todos os seus pecados.

LUCAS 3:2

3 Eis a voz do que clama: Preparai no

sendo Anás e Caifás sumos

sacerdotes, veio a palavra de Deus a João,

deserto o caminho do Senhor; endireitai

filho de Zacarias, no deserto.

no ermo uma estrada para o nosso Deus.

3 E ele percorreu toda a circunvizinhança

4 Todo vale será levantado, e será abatido

do Jordão, pregando o batismo de

todo monte e todo outeiro; e o terreno

arrependimento para remissão de pecados;

acidentado será nivelado, e o que é

4 como está escrito no livro das palavras

escabroso, aplanado.

do profeta Isaías: Voz do que clama no

5 A glória do Senhor se revelará; e toda a

deserto: Preparai o caminho do Senhor;

carne juntamente a verá; pois a boca do

endireitai as suas veredas.

Senhor o disse.

5 Todo vale se encherá, e se abaixará todo
monte e outeiro; o que é tortuoso se

MATEUS 3:1

Naqueles dias apareceu

endireitará, e os caminhos escabrosos se

João, o Batista, pregando no deserto da

aplanarão;
6 e toda a carne verá a salvação de Deus.

Judéia,

isaías 35 & 40
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isaías 40

ISAÍAS
JOÃO 1:14

está o vosso Deus.

E o Verbo se fez carne, e

10 Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o

habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade; e vimos a sua glória, como a

seu braço dominará por ele; eis que o seu

glória do unigênito do Pai.

galardão está com ele, e a sua recompensa
diante dele.

2 CORÍNTIOS 3:18

11 Como pastor ele apascentará o seu rebanho;

Mas todos nós,

com rosto descoberto, refletindo como

entre os seus braços recolherá os cordeirinhos,

um espelho a glória do Senhor, somos

e os levará no seu regaço; as que amamentam,

transformados de glória em glória na

ele as guiará mansamente.

mesma imagem, como pelo Espírito do
ISAÍAS 62:11

Senhor.

Eis que o Senhor

proclamou até as extremidades da terra:
HEBREUS 1:3

sendo ele o resplendor da

Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu

sua glória e a expressa imagem do seu Ser,

Salvador; eis que com ele vem o seu

e sustentando todas as coisas pela palavra

galardão, e a sua recompensa diante dele.

do seu poder, havendo ele mesmo feito
EZEQUIEL 34:23 E suscitarei sobre elas um

a purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade nas alturas,

só pastor para as apascentar, o meu servo
Davi. Ele as apascentará, e lhes servirá de

APOCALIPSE 21:23

A cidade não

pastor.
24 E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu

necessita nem do sol, nem da lua, para
que nela resplandeçam, porém a glória de

servo Davi será príncipe no meio delas; eu,

Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua

o Senhor, o disse.

lâmpada.
MIQUEIAS 4:1

Veja também:#1; #2; #5;#7; Isaías 42:11-16; Isaías 57:15-19;
Ezequiel 17:24; Oseias 2:14; Lucas 18:14; 2 Coríntios 1:4; 1
Tessalonicenses 4:15-18.

Mas nos últimos dias

acontecerá que o monte da casa do Senhor
será estabelecido como o mais alto dos
montes, e se exalçará sobre os outeiros, e a

B06 O Messias é o bom Pastor.

ele concorrão os povos.
2 E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e

B07 A omnipotência do Messias.
B16 O poder e a força do Messias.

subamos ao monte do Senhor, e à casa do

E22 O trabalho do Messias deverá ser

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus

abençoado.

caminhos, de sorte que andemos nas suas

H03 O futuro Reino do Messias.

veredas; porque de Sião sairá a lei, e de
Jerusalém a palavra do Senhor.

ISAÍAS 40:9

Tu, anunciador de boas-

novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu,

MATEUS 9:36

Vendo ele as multidões,

anunciador de boas-novas a Jerusalém,

compadeceu-se delas, porque andavam

levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não

desgarradas e errantes, como ovelhas que

temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui

não têm pastor.

isaías 40
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JOÃO 10:11

Eu sou o bom pastor; o bom

participou das mesmas coisas, para que

pastor dá a sua vida pelas ovelhas.

pela morte derrotasse aquele que tinha o

12 Mas o que é mercenário, e não pastor, de

poder da morte, isto é, o Diabo;
15 e livrasse todos aqueles que, com medo da

quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo,
deixa as ovelhas e foge; e o lobo as arrebata

morte, estavam por toda a vida sujeitos à

e dispersa.

escravidão.

13 Ora, o mercenário foge porque é
1 PEDRO 5:4

mercenário, e não se importa com as

E, quando se manifestar

o sumo Pastor, recebereis a imarcescível

ovelhas.
14 Eu sou o bom pastor; conheço as minhas

coroa da glória.

ovelhas, e elas me conhecem,
APOCALIPSE 7:17

15 assim como o Pai me conhece e eu

porque o Cordeiro

conheço o Pai; e dou a minha vida pelas

que está no meio, diante do trono, os

ovelhas.

apascentará e os conduzirá às fontes das

16 Tenho ainda outras ovelhas que não são

águas da vida; e Deus lhes enxugará dos
olhos toda lágrima.

deste aprisco; a essas também me importa
conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e
haverá um rebanho e um pastor.

Veja também:#1; #2; #3; Salmos 23:1; Salmos 78:71,72; Salmos
80:1; Isaías 9:6,7; Isaías 41:27; Isaías 49:9,10; Isaías 52:7; João
12:13-15; Atos 2:7-11; Hebreus 13:20; 1 Pedro 2:25.

ROMANOS 10:18 Mas pergunto: Porventura
não ouviram? Sim, por certo: Por toda a
terra saiu a voz deles, e as suas palavras

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

até os confins do mundo.

H03 O futuro Reino do Messias.
EFÉSIOS 1:20

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

que operou em Cristo,

ressuscitando-o dentre os mortos e
ISAÍAS 41:8

fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus,

Mas tu, ó Israel, servo meu,

tu Jacó, a quem escolhi, descendência de

21 muito acima de todo principado, e

Abraão,

autoridade, e poder, e domínio, e de todo

9 tomei desde os confins da terra, e te

nome que se nomeia, não só neste século,

chamei desde os seus cantos, e te disse:

mas também no vindouro;

Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te

22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus

rejeitei;

pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas

10 não temas, porque eu sou contigo; não te

o deu à igreja,

assombres, porque eu sou teu Deus; eu te

23 que é o seu corpo, o complemento daquele

fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a

que cumpre tudo em todas as coisas.

destra da minha justiça.
HEBREUS 2:14

ISAÍAS 41:11-13

Portanto, visto como os

filhos são participantes comuns de carne
ISAÍAS 41:14

e sangue, também ele semelhantemente

isaías 40
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Jacó, nem vós, povozinho de Israel; eu te

ISAÍAS 47:4

Quanto ao nosso Redentor,

ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o

o Senhor dos exércitos é o seu nome, o

Santo de Israel.

Santo de Israel.

15 Eis que farei de ti um trilho novo, que
tem dentes agudos; os montes trilharás e

ISAÍAS 49:7

Assim diz o Senhor, o

os moerás, e os outeiros tornarás como a

Redentor de Israel, e o seu Santo, ao

pragana.

que é desprezado dos homens, ao que

16 Tu os padejarás e o vento os levará, e o

é aborrecido das nações, ao servo dos

redemoinho os espalhará; e tu te alegrarás

tiranos: Os reis o verão e se levantarão,

no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel.

como também os príncipes, e eles te

17 Os pobres e necessitados buscam água, e

adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e

não há, e a sua língua se seca de sede; mas

do Santo de Israel, que te escolheu.

eu o Senhor os ouvirei, eu o Deus de Israel
não os desampararei.

MARCOS 1:24

18 Abrirei rios nos altos desnudados, e fontes

Que temos nós contigo,

Jesus, nazareno? Vieste destruir-nos? Bem

no meio dos vales; tornarei o deserto num

sei quem és: o Santo de Deus.

lago d’água, e a terra seca em mananciais.
19 Plantarei no deserto o cedro, a acácia,

JOÃO 4:14

mas aquele que beber da

a murta, e a oliveira; e porei no ermo

água que eu lhe der nunca terá sede; pelo

juntamente a faia, o olmeiro e o buxo;

contrário, a água que eu lhe der se fará

20 para que todos vejam, e saibam, e

nele uma fonte de água que jorre para a

considerem, e juntamente entendam que a

vida eterna.

mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel
o criou.

JOÃO 6:35

Declarou-lhes Jesus. Eu

sou o pão da vida; aquele que vem a mim,
ISAÍAS 10:17

A Luz de Israel virá a ser

de modo algum terá fome, e quem crê em

um fogo e o seu Santo uma labareda, que

mim jamais tará sede.

num só dia abrasará e consumirá os seus
APOCALIPSE 3:7 Ao anjo da igreja em

espinheiros e as suas sarças.

Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo,
ISAÍAS 10:20

E acontecerá naquele dia

o que é verdadeiro, o que tem a chave de

que o resto de Israel, e os que tiverem

Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha,

escapado da casa de Jacó, nunca mais se

e ninguém abre:

estribarão sobre aquele que os feriu; antes
APOCALIPSE 7:16

se estribarão lealmente sobre o Senhor, o
Santo de Israel.

Nunca mais terão

fome, nunca mais terão sede; nem cairá
sobre eles o sol, nem calor algum;

ISAÍAS 43:15

17 porque o Cordeiro que está no meio,

Eu sou o Senhor, vosso

Santo, o Criador de Israel, vosso Rei.

diante do trono, os apascentará e os
conduzirá às fontes das águas da vida;

isaías 41

225

isaías 41

ISAÍAS
e Deus lhes enxugará dos olhos toda

ou dantes, para que digamos: Ele é justo?

lágrima.

Mas não há quem anuncie, nem tampouco
quem manifeste, nem tampouco quem

APOCALIPSE 22:1

ouça as vossas palavras.

E mostrou-me o

27 Eu sou o que primeiro direi a Sião: Ei-los,

rio da água da vida, claro como cristal, que

ei-los; e a Jerusalém darei um mensageiro

procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

que traz boas-novas.

Veja também:#1; #2; #3; #5; Isaías 17:7,13; Isaías 21:10.

ISAÍAS 61:1

O Espírito do Senhor Deus

está sobre mim, porque o Senhor me
E02 O local de ministério do Messias.

ungiu para pregar boas-novas aos mansos;
enviou-me a restaurar os contritos de

ISAÍAS 41:25

Do norte suscitei a um

coração, a proclamar liberdade aos cativos,

que já é chegado; do nascente do sol a um

e a abertura de prisão aos presos;

que invoca o meu nome; e virá sobre os
magistrados como sobre o lodo, e como o

LUCAS 1:30

oleiro pisa o barro.

Disse-lhe então o anjo: Não

temas, Maria; pois achaste graça diante de
Deus.

ISAÍAS 9:1

31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

Mas para a que estava

aflita não haverá escuridão. Nos primeiros

ao qual porás o nome de Jesus.
32 Este será grande e será chamado filho do

tempos, ele envileceu a terra de Zebulom,
e a terra de Naftali; mas nos últimos

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

tempos fará glorioso o caminho do mar,

de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

além do Jordão, a Galiléia dos gentios.

e o seu reino não terá fim.
MATEUS 4:13

e, deixando Nazaré, foi
LUCAS 2:10

habitar em Cafarnaum, cidade marítima,
nos confins de Zabulom e Naftali;

O anjo, porém, lhes disse:

Não temais, porquanto vos trago novas de

14 para que se cumprisse o que fora dito pelo

grande alegria que o será para todo o povo:
11 É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi,

profeta Isaías:
15 A terra de Zabulom e a terra de Naftali, o

o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia
ROMANOS 10:15 E como pregarão, se não

dos gentios,

forem enviados? assim como está escrito:
Quão formosos os pés dos que anunciam
coisas boas!
E15 O Messias deverá trazer boas notícias.
APOCALIPSE 2:8 Ao anjo da igreja em
ISAÍAS 41:26

Quem anunciou isso desde

Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o

o princípio, para que o possamos saber?

isaías 40 & 41

último, que foi morto e reviveu:
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EFÉSIOS 1:4

Veja também: Isaías 40:9; Isaías 43:9,10; Isaías 44:6,7; Isaías
48:12; Isaías 52:9.

como também nos elegeu

nele antes da fundação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis diante dele
em amor;

B05 O Messias era cheio do Espírito Santo.
FILIPENSES 2:7 mas esvaziou-se a si

E13 Deus confirma o ministério do Messias.

mesmo, tomando a forma de servo,
ISAÍAS 42:1

Eis aqui o meu servo, a

tornando-se semelhante aos homens;

quem sustenho; o meu escolhido, em quem se

Veja também: Salmos 89:19,20; Isaías 11:2-5; Isaías 43:10; Isaías
49:3-6,7,8; Isaías 50:4-9; Isaías 52:13; Isaías 61:1; Malaquias 1:11;
Marcos 1:10,11; Lucas 3:22; João 1:32-34; João 6:27; Atos 9:15; Atos
10:38; Atos 11:18; Atos 26:17,18,28; Romanos 15:8-16; Efésios 3:8;
Colossenses 1:13; 2 Pedro 1:17.

compraz a minha alma; pus o meu espírito
sobre ele. ele trará justiça às nações.
MATEUS 3:16

Batizado que foi Jesus,

saiu logo da água; e eis que se lhe abriram
os céus, e viu o Espírito Santo de Deus

B10 A humildade e a pobreza do Messias.

descendo como uma pomba e vindo sobre

E10 O Messias também deverá ser o Messias

ele;

para os Gentios.

17 e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o

E12 O Messias cumpre a lei de Deus.

meu Filho amado, em quem me comprazo.
MATEUS 12:16

H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 42:2

e advertiu-lhes que não o

Não clamará, não se

exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua.

dessem a conhecer;

3 A cana trilhada, não a quebrará, nem

17 para que se cumprisse o que foi dito pelo

apagará o pavio que fumega; em verdade

profeta Isaías:

trará a justiça;

18 Eis aqui o meu servo que escolhi, o

4 não faltará nem será quebrantado, até

meu amado em quem a minha alma se
compraz; porei sobre ele o meu espírito, e

que ponha na terra a justiça; e as ilhas

ele anunciará aos gentios o juízo.

aguardarão a sua lei.

MATEUS 17:5

MATEUS 11:28

Estando ele ainda a falar,

Vinde a mim, todos os

eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e

que estai cansados e oprimidos, e eu vos

dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu

aliviarei.
29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei

Filho amado, em quem me comprazo; a

de mim, que sou manso e humilde de

ele ouvi.

coração; e achareis descanso para as vossas
JOÃO 3:34

almas.

Pois aquele que Deus

30 Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo

enviou fala as palavras de Deus; porque

e leve.

Deus não dá o Espírito por medida.

MATEUS 12:19
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Não contenderá, nem
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ISAÍAS
Veja também:#1; #4; Salmos 147:3; Isaías 53:2-12; Isaías 57:15;
Isaías 61:1-3; Isaías 66:2; Jeremias 31:25; Ezequiel 34:16; Mateus
18:11-14.

clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua
voz.
20 Não esmagará a cana quebrada, e não
apagará o morrão que fumega, até que faça
triunfar o juízo;

B21 O Messias é a Luz.

21 e no seu nome os gentios esperarão.

E01 O tipo de ministério do Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

JOÃO 17:4

Eu te glorifiquei na terra,
ISAÍAS 42:6

completando a obra que me deste para

Eu o Senhor te chamei em

justiça; tomei-te pela mão, e te guardei; e te

fazer.

dei por pacto ao povo, e para luz das nações;

5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de

7 para abrir os olhos dos cegos, para tirar da

ti mesmo, com aquela glória que eu tinha

prisão os presos, e do cárcere os que jazem em

contigo antes que o mundo existisse.

trevas.
HEBREUS 2:17

Pelo que convinha
16 E guiarei os cegos por um caminho que

que em tudo fosse feito semelhante a
seus irmãos, para se tornar um sumo

não conhecem; fá-los- ei caminhar por

sacerdote misericordioso e fiel nas coisas

veredas que não têm conhecido; tornarei

concernentes a Deus, a fim de fazer

as trevas em luz perante eles, e aplanados

propiciação pelos pecados do povo.

os caminhos escabrosos. Estas coisas lhes
farei; e não os desampararei.

18 Porque naquilo que ele mesmo, sendo
tentado, padeceu, pode socorrer aos que

ISAÍAS 29:18

são tentados.

Naquele dia os surdos

ouvirão as palavras do livro, e dentre a
HEBREUS 12:2

escuridão e dentre as trevas os olhos dos

fitando os olhos em Jesus,

cegos a verão.

autor e consumador da nossa fé, o qual,
pelo gozo que lhe está proposto, suportou

MATEUS 11:5

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

os cegos vêem, e os coxos

andam; os leprosos são purificados,

assentado à direita do trono de Deus.
3 Considerai, pois aquele que suportou

e os surdos ouvem; os mortos são

tal contradição dos pecadores contra

ressuscitados, e aos pobres é anunciado o

si mesmo, para que não vos canseis,

evangelho.

desfalecendo em vossas almas.
LUCAS 2:28
1 PEDRO 2:22

Simeão o tomou em seus

braços, e louvou a Deus, e disse:

Ele não cometeu pecado,

29 Agora, Senhor, despedes em paz o teu

nem na sua boca se achou engano;
23 sendo injuriado, não injuriava, e quando

servo, segundo a tua palavra;

padecia não ameaçava, mas entregava-se

30 pois os meus olhos já viram a tua salvação,

àquele que julga justamente;

31 a qual tu preparaste ante a face de todos os
povos;

isaías 42
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32 luz para revelação aos gentios, e para

gentios;
47 porque assim nos ordenou o Senhor: Eu

glória do teu povo Israel.

te pus para luz dos gentios, a fim de que
LUCAS 3:5

Todo vale se encherá, e

sejas para salvação até os confins da terra.

se abaixará todo monte e outeiro; o que
ATOS 26:18

é tortuoso se endireitará, e os caminhos
escabrosos se aplanarão;

para lhes abrir os olhos a

fim de que se convertam das trevas à luz,
e do poder de Satanás a Deus, para que

LUCAS 4:17

Foi-lhe entregue o livro do

recebam remissão de pecados e herança

profeta Isaías; e abrindo-o, achou o lugar

entre aqueles que são santificados pela fé

em que estava escrito:

em mim.

18 O Espírito do Senhor está sobre mim,
2 CORÍNTIOS 4:6

porquanto me ungiu para anunciar

Porque Deus,

boas novas aos pobres; enviou-me para

que disse: Das trevas brilhará a luz, é

proclamar libertação aos cativos, e

quem brilhou em nossos corações, para

restauração da vista aos cegos, para pôr em

iluminação do conhecimento da glória de

liberdade os oprimidos,

Deus na face de Cristo.

19 e para proclamar o ano aceitável do
APOCALIPSE 3:18

Senhor.
20 E fechando o livro, devolveu-o ao

aconselho-te que

de mim compres ouro refinado no fogo,

assistente e sentou-se; e os olhos de todos

para que te enriqueças; e vestes brancas,

na sinagoga estavam fitos nele.

para que te vistas, e não seja manifesta a

21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se

vergonha da tua nudez; e colírio, a fim de
ungires os teus olhos, para que vejas.

cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos.
LUCAS 24:45

Veja também:#1; #2; Salmos 107:10-16; Salmos 146:7,8; Isaías
9:2; Isaías 29:18; Isaías 32:3; Isaías 35:5,8; Isaías 40:4; Isaías
42:1; Isaías 45:13; Isaías 48:17; Isaías 49:6,8,9; Isaías 51:4,5;
Isaías 60:1-3; Isaías 61:1; Jeremias 31:8; Jeremias 32:39,41; Lucas
1:69-72,78,79; João 8:12; Atos 26:23; Romanos 3:25-26; Romanos
15:8,9; Gálatas 3:15-17; Efésios 1:17-18; Efésios 5:8; 2 Timóteo 2:26;
Hebreus 1:8-9; Hebreus 8:6; Hebreus 9:15; Hebreus 12:24; Hebreus
13:5,20; 1 Pedro 2:9.

Então lhes abriu o

entendimento para compreenderem as
Escrituras;
JOÃO 9:39

Prosseguiu então Jesus: Eu

vim a este mundo para juízo, a fim de que
os que não vêem vejam, e os que vêem se
A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

tornem cegos.

B18 A santidade, a beleza e a glória do Messias.
ATOS 13:46

Então Paulo e Barnabé,
ISAÍAS 42:21

falando ousadamente, disseram: Era

Foi do agrado do Senhor,

mister que a vós se pregasse em primeiro

por amor da sua justiça, engrandecer a lei

lugar a palavra de Deus; mas, visto que

e torná-la gloriosa.

a rejeitais, e não vos julgais dignos da
MATEUS 3:17

vida eterna, eis que nos viramos para os

isaías 42
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e eis que uma voz dos céus
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dizia: Este é o meu Filho amado, em quem

B01 O Messias é o Filho de Deus.

me comprazo.

D09 O Messias deverá ser o Salvador.
H03 O futuro Reino do Messias.

MATEUS 5:17

Não penseis que vim

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

destruir a lei ou os profetas; não vim

H11 O Messias deverá ser glorificado.

destruir, mas cumprir.
ISAÍAS 43:1
JOÃO 8:29

Mas agora, assim diz

o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te

E aquele que me enviou

está comigo; não me tem deixado só;

formou, ó Israel: Não temas, porque eu te

porque faço sempre o que é do seu agrado.

remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
2 Quando passares pelas águas, eu serei

JOÃO 13:31

contigo; quando pelos rios, eles não te

Tendo ele, pois, saído,

disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do

submergirão; quando passares pelo fogo,

homem, e Deus é glorificado nele;

não te queimarás, nem a chama arderá em
ti.

JOÃO 15:10

ISAÍAS 43:3-4

Se guardardes os meus

ISAÍAS 43:5

mandamentos, permanecereis no meu

Não temas, pois, porque

amor; do mesmo modo que eu tenho

eu sou contigo; trarei a tua descendência

guardado os mandamentos de meu Pai, e

desde o Oriente, e te ajuntarei desde o

permaneço no seu amor.

Ocidente.
6 Direi ao Norte: Dá; e ao Sul: Não retenhas;

JOÃO 17:4

trazei meus filhos de longe, e minhas

Eu te glorifiquei na terra,

filhas das extremidades da terra;

completando a obra que me deste para

7 a todo aquele que é chamado pelo meu

fazer.
5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de

nome, e que criei para minha glória, e que
formei e fiz.

ti mesmo, com aquela glória que eu tinha

ISAÍAS 43:8-9

contigo antes que o mundo existisse.

ISAÍAS 43:10

Vós sois as minhas

ROMANOS 10:4 Pois Cristo é o fim da lei

testemunhas, do Senhor, e o meu servo,

para justificar a todo aquele que crê.

a quem escolhi; para que o saibais, e me
creiais e entendais que eu sou o mesmo;

Veja também: Salmos 40:8; Mateus 5:18-20; Mateus 17:5;
Romanos 3:26,31; Romanos 7:12; Romanos 8:3; Gálatas 3:13,21;
Gálatas 5:22,23; Filipenses 3:9; Hebreus 8:10.

antes de mim Deus nenhum se formou, e
depois de mim nenhum haverá.
11 Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há
salvador.
12 Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei;
e deus estranho não houve entre vós;
portanto vós sois as minhas testemunhas,
diz o Senhor.
ISAÍAS 43:13-17

isaías 42
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ISAÍAS
ISAÍAS 43:18

Não vos lembreis das coisas

princípio.

passadas, nem considereis as antigas.
ATOS 1:8

19 Eis que faço uma coisa nova; agora está

Mas recebereis poder, ao

saindo à luz; porventura não a percebeis?

descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-

eis que porei um caminho no deserto, e

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,

rios no ermo.

como em toda a Judéia e Samária, e até os

20 Os animais do campo me honrarão, os

confins da terra.

chacais e os avestruzes; porque porei
ATOS 4:12

águas no deserto, e rios no ermo, para dar
de beber ao meu povo, ao meu escolhido,
21 esse povo que formei para mim, para que

outro nome há, dado entre os homens, em

publicasse o meu louvor.
MATEUS 12:18

E em nenhum outro há

salvação; porque debaixo do céu nenhum
que devamos ser salvos.
1 JOÃO 4:14

Eis aqui o meu servo que

E nós temos visto, e

escolhi, o meu amado em quem a minha

testificamos que o Pai enviou seu Filho

alma se compraz; porei sobre ele o meu

como Salvador do mundo.

espírito, e ele anunciará aos gentios o

Veja também:#1; #2; Isaías 12:2; Isaías 44:7,8; Isaías 45:21,22;
Isaías 46:10; Oseias 13:4; Lucas 4:41; João 11:27; João 16:14; Tito
3:4-6; 2 Pedro 3:18.

juízo.
MATEUS 16:16

Respondeu-lhe Simão

Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
D05 O Messias deverá ser o Redentor.
LUCAS 1:47

e o meu espírito exulta em
ISAÍAS 44:1

Deus meu Salvador;

Agora, pois, ouve, ó Jacó,

servo meu, ó Israel, a quem escolhi.
LUCAS 2:11

2 Assim diz o Senhor que te criou e te

É que vos nasceu hoje, na

cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o

formou desde o ventre, e que te ajudará:

Senhor.

Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu,
Jesurum, a quem escolhi.

JOÃO 1:7

Este veio como testemunha,
SALMOS 105:6

a fim de dar testemunho da luz, para que

vós, descendência de

Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus

todos cressem por meio dele.
8 Ele não era a luz, mas veio para dar

escolhidos.

testemunho da luz.
SALMOS 105:43 Fez sair com alegria o seu
JOÃO 6:69

povo, e com cânticos de júbilo os seus

E nós já temos crido e bem

escolhidos.

sabemos que tu és o Santo de Deus.
JOÃO 15:27

MATEUS 24:31

e também vós dareis

isaías 43

E ele enviará os seus anjos

com grande clangor de trombeta, os quais

testemunho, porque estais comigo desde o
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ISAÍAS
lhe ajuntarão os escolhidos desde os

o povo adquirido, para que anuncieis as

quatro ventos, de uma à outra extremidade

grandezas daquele que vos chamou das

dos céus.

trevas para a sua maravilhosa luz;

ROMANOS 2:28 Porque não é judeu o que o

2 PEDRO 1:10

Portanto, irmãos, procurai

é exteriormente, nem é circuncisão a que o

mais diligentemente fazer firme a vossa

é exteriormente na carne.

vocação e eleição; porque, fazendo isto,

29 Mas é judeu aquele que o é interiormente,

nunca jamais tropeçareis.

e circuncisão é a do coração, no espírito, e

Veja também: Salmos 106:5; Isaías 41:8,9; Isaías 45:4; Jeremias
31:3; Amós 3:1,2; Marcos 13:27; Romanos 8:33.

não na letra; cujo louvor não provém dos
homens, mas de Deus.
ROMANOS 11:7 Pois quê? O que Israel
busca, isso não o alcançou; mas os

G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

eleitos alcançaram; e os outros foram

H03 O futuro Reino do Messias.

endurecidos,
ISAÍAS 44:3

Porque derramarei água

sobre o sedento, e correntes sobre a terra

ROMANOS 11:28 Quanto ao evangelho, eles
na verdade, são inimigos por causa de vós;

seca; derramarei o meu Espírito sobre a

mas, quanto à eleição, amados por causa

tua posteridade, e a minha bênção sobre a
tua descendência;

dos pais.

4 e brotarão como a erva, como salgueiros

29 Porque os dons e a vocação de Deus são

junto às correntes de águas.

irretratáveis.

5 Este dirá: Eu sou do Senhor; e aquele se
COLOSSENSES 3:12

chamará do nome de Jacó; e aquele outro

Revestí-vos, pois,

como eleitos de Deus, santos e amados,

escreverá na própria mão: Eu sou do

de coração compassivo, de benignidade,

Senhor; e por sobrenome tomará o nome

humildade, mansidão, longanimidade,

de Israel.
6 Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu
Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o

1 TESSALONICENSES 1:4 conhecendo,

primeiro, e eu sou o último, e fora de mim

irmãos, amados de Deus, a vossa eleição;

não há Deus.
2 TESSALONICENSES 2:13

ISAÍAS 44:7-8

Mas nós

devemos sempre dar graças a Deus por
ISAÍAS 41:4

vós, irmãos, amados do Senhor, porque

Quem operou e fez isto,

Deus vos escolheu desde o princípio para a

chamando as gerações desde o princípio?

santificação do espírito e a fé na verdade,

Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que
com os últimos sou o mesmo.

1 PEDRO 2:9

Mas vós sois a geração
ISAÍAS 49:10

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,

isaías 44
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Nunca terão fome nem

isaías 44

ISAÍAS
sede; não os afligirá nem a calma nem o

lhe darei a beber da fonte da água da vida.

sol; porque o que se compadece deles os

Veja também:#1; #2; Isaías 32:15; Isaías 35:6,7; Isaías 41:17;
Isaías 43:10,11,19,20; Isaías 48:12; Isaías 59:20,21; Ezequiel 34:26;
Joel 2:28; Joel 3:18; Miqueias 4:2; Zacarias 8:20-23; Zacarias 12:10;
Mateus 25:34; Mateus 27:37; Atos 2:41-47; Atos 4:4; Atos 10:45;
1 Timóteo 3:16; Tito 3:5,6; Apocalipse 1:8,11,17; Apocalipse 2:8;
Apocalipse 22:13,17.

guiará, e os conduzirá mansamente aos
mananciais das águas.
EZEQUIEL 39:29 nem lhes esconderei mais
o meu rosto; pois derramei o meu Espírito
sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus.

A06 O Messias é o Criador.
JOÃO 7:37

Ora, no seu último dia, o

H03 O futuro Reino do Messias.

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé

H11 O Messias deverá ser glorificado.

e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
ISAÍAS 44:21

venha a mim e beba.

Lembra-te destas coisas, ó

Jacó, sim, tu ó Israel; porque tu és meu

38 Quem crê em mim, como diz a Escritura,

servo! Eu te formei, meu servo és tu; ó

do seu interior correrão rios de água viva.

Israel não te esquecerei de ti.

39 Ora, isto ele disse a respeito do Espírito

22 Apagai as tuas transgressões como a

que haviam de receber os que nele

névoa, e os teus pecados como a nuvem;

cressem; pois o Espírito ainda não fora

torna-te para mim, porque eu te remi.

dado, porque Jesus ainda não tinha sido

23 Cantai alegres, vós, ó céus, porque o

glorificado.

Senhor fez isso; exultai vós, as partes mais
ATOS 2:17

baixas da terra; vós, montes, retumbai com

E acontecerá nos últimos

dias, diz o Senhor, que derramarei do meu

júbilo; também vós, bosques, e todas as

Espírito sobre toda a carne; e os vossos

árvores em vós; porque o Senhor remiu a
Jacó, e se glorificará em Israel.

filhos e as vossas filhas profetizarão, os

24 Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te

vossos mancebos terão visões, os vossos

formou desde o ventre: Eu sou o Senhor

anciãos terão sonhos;

que faço todas as coisas, que sozinho
ATOS 2:33

estendi os céus, e espraiei a terra (quem

De sorte que, exaltado pela

estava comigo?);

dextra de Deus, e tendo recebido do Pai a

25 que desfaço os sinais dos profetas falsos, e

promessa do Espírito Santo, derramou isto

torno loucos os adivinhos, que faço voltar

que vós agora vedes e ouvis.

para trás os sábios, e converto em loucura
ATOS 5:14

a sua ciência;

e cada vez mais se agregavam

26 sou eu que confirmo a palavra do meu

crentes ao Senhor em grande número tanto

servo, e cumpro o conselho dos meus

de homens como de mulheres;

mensageiros; que digo de Jerusalém: Ela
APOCALIPSE 21:6 Disse-me ainda: está

será habitada; e das cidades de Judá: Elas

cumprido: Eu sou o Alfa e o èmega, o

serão edificadas, e eu levantarei as suas

princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça

ruínas;

isaías 44
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ISAÍAS
AMÓS 9:14

Também trarei do cativeiro

Deus concede; para que em tudo Deus seja

o meu povo Israel; e eles reedificarão

glorificado por meio de Jesus Cristo, ma

as cidades assoladas, e nelas habitarão;

quem pertencem a glória e o domínio para

plantarão vinhas, e beberão o seu vinho; e

todo o sempre. Amém.

farão pomares, e lhes comerão o fruto.
APOCALIPSE 5:11
JOÃ 1:3 Todas as coisas foram feitas por

E olhei, e vi a

voz de muitos anjos ao redor do trono

intermédio dele, e sem ele nada do que foi

e dos seres viventes e dos anciãos; e o

feito se fez.

número deles era miríades de miríades; e
o número deles era miríades de miríades e

ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

milhares de milhares,
12 que com grande voz diziam: Digno é o

será salvo, como está escrito: Virá de
Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

Cordeiro, que foi morto, de receber o

impiedades;

poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e
honra, e glória, e louvor.

1 CORÍNTIOS 8:6 todavia para nós há um só

13 Ouvi também a toda criatura que está

Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e

no céu, e na terra, e debaixo da terra, e

para quem nós vivemos; e um só Senhor,

no mar, e a todas as coisas que neles há,

Jesus Cristo, pelo qual existem todas as

dizerem: Ao que está assentado sobre

coisas, e por ele nós também.

o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos

HEBREUS 1:1

Havendo Deus antigamente

séculos dos séculos:

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,

Veja também:#1; #2; Salmos 103:12; Isaías 1:18; Isaías 40:22;
Isaías 43:25; Isaías 45:12,13; Isaías 49:13; Isaías 51:13; Isaías
61:4; Jeremias 3:12-14; Jeremias 33:8; Ezequiel 36:10; Atos 3:19;
Romanos 11:28,29; Efésios 3:9; Colossenses 1:12-18; Hebreus 1:1012; Apocalipse 12:12; Apocalipse 18:20; Apocalipse 19:1-6.

aos pais, pelos profetas,
2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas
as coisas, e por quem fez também o mundo;
1 PEDRO 1:18

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

sabendo que não foi com

H03 O futuro Reino do Messias.

coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira

ISAÍAS 45:17

de viver, que por tradição recebestes dos

Mas Israel será salvo pelo

Senhor, com uma salvação eterna; pelo

vossos pais,

que não sereis jamais envergonhados nem

19 mas com precioso sangue, como de um

confundidos em toda a eternidade.

cordeiro sem defeito e sem mancha, o

18 Porque assim diz o Senhor, que criou os

sangue de Cristo,

céus, o Deus que formou a terra, que a
Se alguém fala, fale como

fez e a estabeleceu, não a criando para ser

entregando oráculos de Deus; se alguém

um caos, mas para ser habitada: Eu sou o

ministra, ministre segundo a força que

Senhor e não há outro.

1 PEDRO 4:11

isaías 44
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ISAÍAS
ATOS 13:39

E de todas as coisas de que

D09 O Messias deverá ser o Salvador.

não pudestes ser justificados pela lei de

E10 O Messias também deverá ser o Messias

Moisés, por ele é justificado todo o que

para os Gentios.

crê.

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

ROMANOS 2:28 Porque não é judeu o que o
ISAÍAS 45:21

é exteriormente, nem é circuncisão a que o

Anunciai e apresentai

as razões: tomai conselho todos juntos.

é exteriormente na carne.
29 Mas é judeu aquele que o é interiormente,

Quem mostrou isso desde a antigüidade?

e circuncisão é a do coração, no espírito, e

quem de há muito o anunciou? Porventura

não na letra; cujo louvor não provém dos

não sou eu, o Senhor? Pois não há outro

homens, mas de Deus.

Deus senão eu; Deus justo e Salvador não
há além de mim.

ROMANOS 8:1

22 Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos

Portanto, agora nenhuma

condenação há para os que estão em Cristo

os confins da terra; porque eu sou Deus, e

Jesus.

não há outro.
23 Por mim mesmo jurei; já saiu da minha

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

boca a palavra de justiça, e não tornará

que ignoreis este mistério (para que

atrás. Diante de mim se dobrará todo

não presumais de vós mesmos): que o

joelho, e jurará toda língua.
24 De mim se dirá: Tão somente no

endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja

senhor há justiça e força. A ele virão,

entrado;

envergonhados, todos os que se irritarem

26 e assim todo o Israel será salvo, como

contra ele.
25 Mas no Senhor será justificada e se

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

gloriará toda a descendência de Israel.

desviará de Jacó as impiedades;
2 CORÍNTIOS 5:21

JOÃO 3:16

Âquele que não

Porque Deus amou o

conheceu pecado, Deus o fez pecado por

mundo de tal maneira que deu o seu Filho

nós; para que nele fôssemos feitos justiça

unigênito, para que todo aquele que nele

de Deus.

crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Veja também:#1; #2; Isaías 26:4; Romanos 3:24,25; Romanos
5:1,18,19; 1 Coríntios 1:30,31; 1 Coríntios 6:11; Filipenses 3:8,9;
1 João 4:15.

JOÃO 6:40

Porquanto esta é a vontade

de meu Pai: Que todo aquele que vê o
Filho e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o
ressuscitarei no último dia.
ROMANOS 9:33 como está escrito: Eis que
eu ponho em Sião uma pedra de tropeço; e
uma rocha de escândalo; e quem nela crer

isaías 45
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ISAÍAS
ROMANOS 1:17 Porque no evangelho é

não será confundido.

revelada, de fé em fé, a justiça de Deus,
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

como está escrito: Mas o justo viverá da fé.

será salvo, como está escrito: Virá de
ROMANOS 3:21 Mas agora, sem lei, tem-

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as
impiedades;

se manifestado a justiça de Deus, que é
atestada pela lei e pelos profetas;

ROMANOS 14:10 Mas tu, por que julgas teu

22 isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus

irmão? Ou tu, também, por que desprezas

Cristo para todos os que crêem; pois não

teu irmão? Pois todos havemos de

há distinção.

comparecer ante o tribunal de Deus.
11 Porque está escrito: Por minha vida, diz

ROMANOS 10:3 Porquanto, não conhecendo

o Senhor, diante de mim se dobrará todo

a justiça de Deus, e procurando estabelecer

joelho, e toda língua louvará a Deus.

a sua própria, não se sujeitaram à justiça

12 Assim, pois, cada um de nós dará conta de

de Deus.
4 Pois Cristo é o fim da lei para justificar a

si mesmo a Deus.

todo aquele que crê.

Veja também:#1; #2; Gênesis 22:15-18; Salmos 65:5; Zacarias
12:10; Hebreus 12:2.

5 Porque Moisés escreve que o homem que
pratica a justiça que vem da lei viverá por
ela.
6 Mas a justiça que vem da fé diz assim:

E08 A justiça do Messias.

Não digas em teu coração: Quem subirá ao

H03 O futuro Reino do Messias.

céu? (isto é, a trazer do alto a Cristo;)

H09 Profecia do futuro do Seu povo.
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel
ISAÍAS 46:3

Ouvi-me, ó casa de Jacó,

será salvo, como está escrito: Virá de

e todo o resto da casa de Israel, vós que

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

por mim tendes sido carregados desde o

impiedades;

ventre, que tendes sido levados desde a

Veja também:#1; #2.

madre.
4 Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e
ainda até as cãs eu vos carregarei; eu vos
criei, e vos levarei; sim, eu vos carregarei e

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

vos livrarei.
ISAÍAS 47:4

Quanto ao nosso Redentor,

o Senhor dos exércitos é o seu nome, o

13 Faço chegar a minha justiça; e ela não está

Santo de Israel.

longe, e a minha salvação não tardará;
mas estabelecerei a salvação em Sião, e em

ISAÍAS 44:6

Israel a minha glória.

Assim diz o Senhor, Rei

de Israel, seu Redentor, o Senhor dos

isaías 45 & 46
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ISAÍAS
exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o

enviou fala as palavras de Deus; porque

último, e fora de mim não há Deus.

Deus não dá o Espírito por medida.

ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

JOÃO 6:45

Está escrito nos profetas: E

será salvo, como está escrito: Virá de

serão todos ensinados por Deus. Portanto

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu

impiedades;

vem a mim.

APOCALIPSE 1:8 Eu sou o Alfa e o èmega,

JOÃO 18:20

Respondeu-lhe Jesus: Eu

diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era,

tenho falado abertamente ao mundo; eu

e que há de vir, o Todo-Poderoso.

sempre ensinei nas sinagogas e no templo,
onde todos os judeus se congregam, e

Veja também: Gênesis 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Jó 19:25; Salmos
19:14; Salmos 78:35; Isaías 41:14; Isaías 44:24; Isaías 48:17; Isaías
49:7,26; Isaías 54:5,8; Isaías 59:20; Isaías 60:16; Isaías 63:16;
Apocalipse 1:11; Apocalipse 21:6; Apocalipse 22:13.

nada falei em oculto.
JOÃO 20:21

Disse-lhes, então, Jesus

segunda vez: Paz seja convosco; assim
como o Pai me enviou, também eu vos
envio a vós.

E01 O tipo de ministério do Messias.

22 E havendo dito isso, assoprou sobre eles, e
ISAÍAS 48:15

Eu, eu o tenho dito;

disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.

também já o chamei; eu o trouxe, e o seu
caminho será próspero.

EFÉSIOS 4:21

16 Chegai-vos a mim, ouvi isto: Não falei em

se é que o ouvistes, e nele

fostes instruídos, conforme é a verdade em

segredo desde o princípio; desde o tempo

Jesus,

em que aquilo se fez, eu estava ali; e agora

Veja também: Salmos 32:8; Isaías 49:9,10.

o Senhor Deus me enviou juntamente com
o seu Espírito.
17 Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o
Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

Deus, que te ensina o que é útil, e te guia
ISAÍAS 49:1

pelo caminho em que deves andar.

Ouvi-me, ilhas, e escutai vós,

povos de longe: O Senhor chamou-me desde o
LUCAS 4:18

ventre, desde as entranhas de minha mãe fez

O Espírito do Senhor está

menção do meu nome

sobre mim, porquanto me ungiu para
anunciar boas novas aos pobres; enviou-

MATEUS 1:20

me para proclamar libertação aos cativos, e

E, projetando ele isso, eis

restauração da vista aos cegos, para pôr em

que em sonho lhe apareceu um anjo do

liberdade os oprimidos,

Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não
temas receber a Maria, tua mulher, pois o

JOÃO 3:34

isaías 47 & 48

que nela se gerou é do Espírito Santo;

Pois aquele que Deus

237

isaías 48 & 49

ISAÍAS
21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás

me esconderá no seu pavilhão; no

JESUS; porque ele salvará o seu povo dos

recôndito do seu tabernáculo me

seus pecados.

esconderá; sobre uma rocha me elevará.

JOÃO 10:36

SALMOS 45:5

àquele a quem o Pai

As tuas flechas são agudas

santificou, e enviou ao mundo, dizeis vós:

no coração dos inimigos do rei; os povos

Blasfemas; porque eu disse: Sou Filho de

caem debaixo de ti.

Deus?
SALMOS 91:15
EFÉSIOS 2:17

e, vindo, ele evangelizou

Quando ele me invocar,

eu lhe responderei; estarei com ele na

paz a vós que estáveis longe, e paz aos que

angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei.

estavam perto;
HEBREUS 4:12
HEBREUS 12:25 Vede que não rejeiteis ao

Porque a palavra de Deus

é viva e eficaz, e mais cortante do que

que fala; porque, se não escaparam aqueles

qualquer espada de dois gumes, e penetra

quando rejeitaram o que sobre a terra os

até a divisão de alma e espírito, e de juntas

advertia, muito menos escaparemos nós,

e medulas, e é apta para discernir os

se nos desviarmos daquele que nos adverte

pensamentos e intenções do coração.

lá dos céus;
APOCALIPSE 1:16
1 PEDRO 1:19

mas com precioso sangue,

Tinha ele na sua

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma

como de um cordeiro sem defeito e sem

aguda espada de dois gumes; e o seu rosto

mancha, o sangue de Cristo,

era como o sol, quando resplandece na sua

20 o qual, na verdade, foi conhecido ainda

força.

antes da fundação do mundo, mas
APOCALIPSE 2:12

manifesto no fim dos tempos por amor de

Ao anjo da igreja

em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que

vós,

tem a espada aguda de dois gumes:

Veja também: Salmos 71:5,6; Isaías 42:1-4,12; Isaías 45:22; Isaías
49:5; Isaías 51:5; Isaías 55:3; Sofonias 2:11; Lucas 1:15,31; Lucas
2:10,11.

APOCALIPSE 19:15

Da sua boca saía

uma espada afiada, para ferir com ela as
nações; ele as regerá com vara de ferro; e
B16 O poder e a força do Messias.

ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do
furor da ira do Deus Todo-Poderoso.

ISAÍAS 49:2

e fez a minha boca qual

Veja também: Salmos 45:2-5; Salmos 91:11; Isaías 50:4; Isaías
51:16; Isaías 61:1-3; Isaías 66:19.

espada aguda; na sombra da sua mão me
escondeu; fez-me qual uma flecha polida, e
me encobriu na sua aljava;
SALMOS 27:5

isaías 49

Pois no dia da adversidade
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B14 O Messias dá a conhecer a glória de Deus.

teus filhos, como a galinha ajunta os seus

H11 O Messias deverá ser glorificado.

pintos debaixo das asas, e não o quiseste!

ISAÍAS 49:3

e me disse: Tu és meu servo; és

JOÃO 1:11

Israel, por quem hei de ser glorificado.
JOÃO 12:28

Veio para o que era seu, e

os seus não o receberam.
JOÃO 17:4

Pai, glorifica o teu nome.

Veio, então, do céu esta voz: Já o tenho

Eu te glorifiquei na terra,

completando a obra que me deste para

glorificado, e outra vez o glorificarei.

fazer.
5 Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de

JOÃO 17:1

Depois de assim falar,

ti mesmo, com aquela glória que eu tinha

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

contigo antes que o mundo existisse.

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,
ROMANOS 10:21 Quanto a Israel, porém, diz:

para que também o Filho te glorifique;

Todo o dia estendi as minhas mãos a um
JOÃO 17:4

Eu te glorifiquei na terra,

povo rebelde e contradizente.

completando a obra que me deste para
2 CORÍNTIOS 12:15

fazer.

Eu de muito boa

vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas

Veja também: João 13:31,32; Filipenses 2:6-11.

vossas almas. Se mais abundantemente
vos amo, serei menos amado?
GÁLATAS 4:11

E22 O trabalho do Messias deverá ser

Temo a vosso respeito não

haja eu trabalhado em vão entre vós.

abençoado.
F03 O Messias deverá ser rejeitado.

FILIPENSES 2:9 Pelo que também Deus o
ISAÍAS 49:4

Mas eu disse: Debalde tenho

exaltou soberanamente, e lhe deu o nome

trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas

que é sobre todo nome;

forças; todavia o meu direito está perante
o Senhor, e o meu galardão perante o meu

HEBREUS 12:2

Deus.

fitando os olhos em Jesus,

autor e consumador da nossa fé, o qual,
pelo gozo que lhe está proposto, suportou

MATEUS 17:17

E Jesus, respondendo,

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

disse: Ó geração incrédula e perversa! até

assentado à direita do trono de Deus.

quando estarei convosco? até quando vos

Veja também: Salmos 22:22-31; Isaías 40:10; Isaías 53:10-12; Isaías
62:11; Isaías 65:2.

sofrerei? Trazei-mo aqui.
MATEUS 23:37

Jerusalém, Jerusalém, que

matas os profetas, apedrejas os que a ti são
enviados! quantas vezes quis eu ajuntar os

isaías 49
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APOCALIPSE 5:12

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

que com grande

voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

morto, de receber o poder, e riqueza, e
ISAÍAS 49:5

E agora diz o Senhor, que

sabedoria, e força, e honra, e glória, e

me formou desde o ventre para ser o seu

louvor.

servo, para tornar a trazer-lhe Jacó, e para

Veja também: Salmos 110:1-3; Isaías 49:1; Mateus 3:17; Mateus
11:27; Mateus 17:5; Mateus 21:37-41; Mateus 28:18; Lucas 19:42;
Romanos 15:8; Efésios 1:20-22; 1 Tessalonicenses 2:15-16; Tiago
5:20-27; 1 Pedro 3:22.

reunir Israel a ele (pois aos olhos do Senhor
sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha
força).
MATEUS 15:24

Respondeu-lhes ele: Não fui

enviado senão às ovelhas perdidas da casa

A07 Ele deverá ser o Messias de Israel.

de Israel.

D09 O Messias deverá ser o Salvador.
E10 O Messias também deverá ser o Messias

MATEUS 23:37

Jerusalém, Jerusalém, que

para os Gentios.

matas os profetas, apedrejas os que a ti são

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

enviados! quantas vezes quis eu ajuntar os

H03 O futuro Reino do Messias.

teus filhos, como a galinha ajunta os seus
ISAÍAS 49:6

pintos debaixo das asas, e não o quiseste!

Sim, diz ele: Pouco é que

sejas o meu servo, para restaurares as tribos
JOÃO 1:11

de Jacó, e tornares a trazer os preservados

Veio para o que era seu, e

de Israel; também te porei para luz das

os seus não o receberam.

nações, para seres a minha salvação até a

12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que

extremidade da terra.

crêem no seu nome, deu-lhes o poder de
se tornarem filhos de Deus;

LUCAS 2:32
JOÃO 3:35

luz para revelação aos

gentios, e para glória do teu povo Israel.

O Pai ama ao Filho, e todas

as coisas entregou nas suas mãos.
LUCAS 24:46
JOÃO 13:31

e disse-lhes: Assim está

escrito que o Cristo padecesse, e ao

Tendo ele, pois, saído,

terceiro dia ressurgisse dentre os mortos;

disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do

47 e que em seu nome se pregasse o

homem, e Deus é glorificado nele;
32 se Deus é glorificado nele, também Deus

arrependimento para remissão dos

o glorificará em si mesmo, e logo o há de

pecados, a todas as nações, começando por

glorificar.

Jerusalém.

ATOS 10:36

ATOS 13:46

A palavra que ele enviou

Então Paulo e Barnabé,

aos filhos de Israel, anunciando a paz por

falando ousadamente, disseram: Era

Jesus Cristo (este é o Senhor de todos) -

mister que a vós se pregasse em primeiro
lugar a palavra de Deus; mas, visto que

isaías 49

240

isaías 49

ISAÍAS
a rejeitais, e não vos julgais dignos da

farei então de Jesus, que se chama Cristo?

vida eterna, eis que nos viramos para os

Disseram todos: Seja crucificado.
23 Pilatos, porém, disse: Pois que mal fez

gentios;
47 porque assim nos ordenou o Senhor: Eu

ele? Mas eles clamavam ainda mais: Seja

te pus para luz dos gentios, a fim de que

crucificado.

sejas para salvação até os confins da terra.
JOÃO 7:47

48 Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e

Replicaram-lhes, pois, os

fariseus: Também vós fostes enganados?

glorificavam a palavra do Senhor; e creram

48 Creu nele porventura alguma das

todos quantos haviam sido destinados para

autoridades, ou alguém dentre os fariseus?

a vida eterna.

49 Mas esta multidão, que não sabe a lei, é
HEBREUS 8:10

Ora, este é o pacto que

maldita.

farei com a casa de Israel, depois daqueles
JOÃO 15:22

dias, diz o Senhor; porei as minhas leis

Se eu não viera e não lhes

no seu entendimento, e em seu coração

falara, não teriam pecado; agora, porém,

as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles

não têm desculpa do seu pecado.
23 Aquele que me odeia a mim, odeia

serão o meu povo;

também a meu Pai.

Veja também:#1; #2; Isaías 42:6; João 1:4-9; Atos 26:18,32.

24 Se eu entre eles não tivesse feito tais
obras, quais nenhum outro fez, não teriam
pecado; mas agora, não somente viram,

B16 O poder e a força do Messias.

mas também odiaram tanto a mim como a

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

meu Pai.
25 Mas isto é para que se cumpra a palavra

H03 O futuro Reino do Messias.

que está escrita na sua lei: Odiaram-me
ISAÍAS 49:7

Assim diz o Senhor, o

sem causa.

Redentor de Israel, e o seu Santo, ao que é
desprezado dos homens, ao que é aborrecido

ROMANOS 14:11 Porque está escrito: Por

das nações, ao servo dos tiranos: Os reis

minha vida, diz o Senhor, diante de mim

o verão e se levantarão, como também os

se dobrará todo joelho, e toda língua

príncipes, e eles te adorarão, por amor do

louvará a Deus.

Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te
escolheu.

FILIPENSES 2:10 para que ao nome de Jesus
se dobre todo joelho dos que estão nos

SALMOS 35:19

Não se alegrem sobre mim

céus, e na terra, e debaixo da terra,
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é

os que são meus inimigos sem razão, nem
pisquem os olhos aqueles que me odeiam

Senhor, para glória de Deus Pai.

sem causa.
MATEUS 27:22

isaías 49

Veja também:#1; #2; #4; Salmos 22:6-8; Salmos 69:7-9; Salmos
109:3; Isaías 42:1; Isaías 52:15; Isaías 53:13; Mateus 20:28; Mateus
26:67; Mateus 27:38-44; Lucas 22:27; Lucas 23:18,23,35; João
18:40; João 19:6,15; 1 Pedro 2:4.

Tornou-lhes Pilatos: Que
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ISAÍAS
E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

nós; pisará aos pés as nossas iniqüidades.

H03 O futuro Reino do Messias.

Tu lançarás todos os nossos pecados nas

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

profundezas do mar.

ISAÍAS 49:8

Assim diz o Senhor: No

MATEUS 5:6

Bem-aventurados os que

tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação

têm fome e sede de justiça porque eles

te ajudei; e te guardarei, e te darei por pacto

serão fartos.

do povo, para restaurares a terra, e lhe dares
em herança as herdades assoladas;

MATEUS 12:18

9 para dizeres aos presos: Saí; e aos que

Eis aqui o meu servo que

escolhi, o meu amado em quem a minha

estão em trevas: Aparecei; eles pastarão nos

alma se compraz; porei sobre ele o meu

caminhos, e em todos os altos desnudados

espírito, e ele anunciará aos gentios o

haverá o seu pasto.

juízo.

10 Nunca terão fome nem sede; não os afligirá
nem a calma nem o sol; porque o que se

LUCAS 2:13

compadece deles os guiará, e os conduzirá

Então, de repente, apareceu

junto ao anjo grande multidão da milícia

mansamente aos mananciais das águas.

celestial, louvando a Deus e dizendo:

11 Farei de todos os meus montes um caminho; e

14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz

as minhas estradas serão exaltadas.

na terra entre os homens de boa vontade.

12 Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles
do Norte e do Ocidente, e aqueles outros da

LUCAS 4:18

terra de Sinim.

O Espírito do Senhor está

sobre mim, porquanto me ungiu para

13 Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós,

anunciar boas novas aos pobres; enviou-

montes, estalai de júbilo, porque o Senhor

me para proclamar libertação aos cativos, e

consolou o seu povo, e se compadeceu dos seus

restauração da vista aos cegos, para pôr em

aflitos.

liberdade os oprimidos,

ISAÍAS 49:14-15
ISAÍAS 49:16

Eis que nas palmas das

LUCAS 12:32

Não temas, ó pequeno

minhas mãos eu te gravei; os teus muros

rebanho! porque a vosso Pai agradou dar-

estão continuamente diante de mim.

vos o reino.

ISAÍAS 49:17-21
ISAÍAS 49:22

Assim diz o Senhor Deus:

JOÃO 6:35

Declarou-lhes Jesus. Eu

Eis que levantarei a minha mão para as

sou o pão da vida; aquele que vem a mim,

nações, e ante os povos arvorarei a minha

de modo algum terá fome, e quem crê em

bandeira; então eles trarão os teus filhos

mim jamais tará sede.

nos braços, e as tuas filhas serão levadas
sobre os ombros.

JOÃO 10:14

ISAÍAS 49:23-26

Eu sou o bom pastor;

conheço as minhas ovelhas, e elas me
conhecem,

MIQUEIAS 7:19 Tornará a apiedar-se de

isaías 49
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2 CORÍNTIOS 6:2

MATEUS 27:45

(porque diz: No

tempo aceitável te escutei e no dia da
salvação te socorri; eis aqui agora o tempo

Veja também: Lucas 23:44,45; Apocalipse 6:12.

aceitável, eis aqui agora o dia da salvação);
HEBREUS 5:7

E, desde a hora sexta, houve

trevas sobre toda a terra, até a hora nona.

O qual nos dias da sua

carne, tendo oferecido, com grande clamor

D02 O ofício do Messias como Profeta.

e lágrimas, orações e súplicas ao que podia
ISAÍAS 50:4

livrar da morte, e tendo sido ouvido por

O Senhor Deus me deu a

língua dos instruídos para que eu saiba

causa da sua reverência,

sustentar com uma palavra o que está

8 ainda que era Filho, aprendeu a obediência

cansado; ele desperta-me todas as manhãs;

por meio daquilo que sofreu;

desperta-me o ouvido para que eu ouça

9 e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor

como discípulo.

de eterna salvação para todos os que lhe
obedecem,

MATEUS 11:28
APOCALIPSE 7:15

Vinde a mim, todos os

que estai cansados e oprimidos, e eu vos

Por isso estão

aliviarei.

diante do trono de Deus, e o servem de dia
e de noite no seu santuário; e aquele que

MATEUS 13:54

está assentado sobre o trono estenderá o

E, chegando à sua terra,

ensinava o povo na sinagoga, de modo que

seu tabernáculo sobre eles.
16 Nunca mais terão fome, nunca mais terão

este se maravilhava e dizia: Donde lhe vem
esta sabedoria, e estes poderes milagrosos?

sede; nem cairá sobre eles o sol, nem calor
algum;

LUCAS 4:22

17 porque o Cordeiro que está no meio,

E todos lhe davam

diante do trono, os apascentará e os

testemunho, e se admiravam das palavras

conduzirá às fontes das águas da vida;

de graça que saíam da sua boca; e diziam:

e Deus lhes enxugará dos olhos toda

Este não é filho de José?

lágrima.
LUCAS 21:15

Veja também:#1; #2; #3; Salmos 23:1-6; Salmos 102:13; Salmos
107:10-14; Salmos 146:7; Isaías 42:7; João 10:1-16; Colossenses 1:13;
1 Pedro 2:9.

porque eu vos darei boca

e sabedoria, a que nenhum dos vossos
adversário poderá resistir nem contradizer.
JOÃO 5:19

Disse-lhes, pois, Jesus: Em

verdade, em verdade vos digo que o Filho

F11 O sofrimento do Messias.

de si mesmo nada pode fazer, senão o que
ISAÍAS 50:3

Eu visto os céus de

vir o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz,

negridão, e lhes ponho cilício por sua

o Filho o faz igualmente.

cobertura.
JOÃO 7:15

isaías 49 & 50
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JOÃO 14:31

admiravam, dizendo: Como sabe este
letras, sem ter estudado?

mas, assim como o Pai me

ordenou, assim mesmo faço, para que o

16 Respondeu-lhes Jesus: A minha doutrina

mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-

não é minha, mas daquele que me enviou.

vos, vamo-nos daqui.

17 Se alguém quiser fazer a vontade de Deus,
JOÃO 19:1

há de saber se a doutrina é dele, ou se eu

Nisso, pois, Pilatos tomou a

Jesus, e mandou açoitá-lo.

falo por mim mesmo.

2 E os soldados, tecendo uma coroa de
JOÃO 7:46

Responderam os guardas:

espinhos, puseram-lha sobre a cabeça, e

Nunca homem algum falou assim como

lhe vestiram um manto de púrpura;
3 e chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos

este homem.

judeus! e e davam-lhe bofetadas.

Veja também: Êxodo 4:11,12; Salmos 45:2; Jeremias 1:9.

FILIPENSES 2:7 mas esvaziou-se a si
mesmo, tomando a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens;

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

8 e, achado na forma de homem, humilhouISAÍAS 50:5

O Senhor Deus abriu-me

se a si mesmo, tornando-se obediente até a

os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me

morte, e morte de cruz.

retirei para trás.

9 Pelo que também Deus o exaltou

6 Ofereci as minhas costas aos que me

soberanamente, e lhe deu o nome que é

feriam, e as minhas faces aos que me

sobre todo nome;

arrancavam a barba; não escondi o meu

Veja também: Salmos 40:6-8; Lamentações 3:30; Miqueias
5:1; Mateus 5:39; Mateus 26:67,68; Marcos 15:19; Lucas 22:63;
Hebreus 5:8; Hebreus 10:5-9.

rosto dos que me afrontavam e me
cuspiam.
MATEUS 26:39

E adiantando-se um pouco,

prostrou-se com o rosto em terra e orou,

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de
ISAÍAS 50:7

mim este cálice; todavia, não seja como eu

Pois o Senhor Deus me

ajuda; portanto não me sinto confundido;

quero, mas como tu queres.

por isso pus o meu rosto como um seixo, e
MARCOS 14:65

sei que não serei envergonhado.

E alguns começaram a

8 Perto está o que me justifica; quem

cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a darlhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza. E os

contenderá comigo? apresentemo-nos

guardas receberam-no a bofetadas.

juntos; quem é meu adversário? chegue-se
para mim.

JOÃO 8:29

9 Eis que o Senhor Deus me ajuda; quem há que

E aquele que me enviou

está comigo; não me tem deixado só;

me condene? Eis que todos eles se envelhecerão

porque faço sempre o que é do seu agrado.

como um vestido, e a traça os comerá.

isaías 50
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MATEUS 27:19

E estando ele assentado no

E10 O Messias também deverá ser o Messias

tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe:

para os Gentios.

Não te envolvas na questão desse justo,

E19 O Messias deverá confortar.

porque muito sofri hoje em sonho por

H02 O julgamento no futuro por parte do

causa dele.

Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

LUCAS 9:51

Ora, quando se

completavam os dias para a sua assunção,

ISAÍAS 51:1-2

manifestou o firme propósito de ir a

ISAÍAS 51:3

Porque o Senhor consolará

a Sião; consolará a todos os seus lugares

Jerusalém.

assolados, e fará o seu deserto como o
LUCAS 23:4

Edem e a sua solidão como o jardim do

Então disse Pilatos aos

principais sacerdotes, e às multidões: Não

Senhor; gozo e alegria se acharão nela,

acho culpa alguma neste homem.

ação de graças, e voz de cântico.
4 Atendei-me, povo meu, e nação minha,

LUCAS 23:14

inclinai os ouvidos para mim; porque de

e disse-lhes: Apresentastes-

me este homem como pervertedor do

mim sairá a lei, e estabelecerei a minha

povo; e eis que, interrogando-o diante de

justiça como luz dos povos.
5 Perto está a minha justiça, vem saindo

vós, não achei nele nenhuma culpa, das de

a minha salvação, e os meus braços

que o acusais;

governarão os povos; as ilhas me
JOÃO 8:46

aguardam, e no meu braço esperam.

Quem dentre vós me

6 Levantai os vossos olhos para os céus e

convence de pecado? Se digo a verdade,

olhai para a terra em baixo; porque os céus

por que não me credes?

desaparecerão como a fumaça, e a terra se
ROMANOS 8:33 Quem intentará acusação

envelhecerá como um vestido; e os seus

contra os escolhidos de Deus? É Deus

moradores morrerão semelhantemente;

quem os justifica;

a minha salvação, porém, durará para
sempre, e a minha justiça não será

HEBREUS 1:11

abolida.

eles perecerão, mas tu

permaneces; e todos eles, como roupa,

ISAÍAS 51:7-10

envelhecerão,

ISAÍAS 51:11

12 e qual um manto os enrolarás, e como

Assim voltarão os

resgatados do Senhor, e virão com júbilo

roupa se mudarão; mas tu és o mesmo, e

a Sião; e haverá perpétua alegria sobre as

os teus anos não acabarão.

suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, a
tristeza e o gemido fugirão.

Veja também: Jó 13:28; Salmos 89:21-27; Salmos 102:26; Isaías
41:1,21; Isaías 51:6-8; Ezequiel 3:8,9; Zacarias 3:1; Mateus 5:25;
Apocalipse 12:10.

ISAÍAS 51:12-23
ISAÍAS 2:3

Irão muitos povos, e dirão:

Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à

isaías 49 & 50
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casa do Deus de Jacó, para que nos ensine

mesmos somos consolados por Deus.

os seus caminhos, e andemos nas suas
1 PEDRO 2:9

veredas; porque de Sião sairá a lei, e de

Mas vós sois a geração

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,

Jerusalém a palavra do Senhor.

o povo adquirido, para que anuncieis as
ISAÍAS 34:4

E todo o exército dos céus

grandezas daquele que vos chamou das

se dissolverá, e o céu se enrolará como um

trevas para a sua maravilhosa luz;

livro; e todo o seu exército desvanecerá,
APOCALIPSE 6:12

como desvanece a folha da vide e da

E vi quando abriu

o sexto selo, e houve um grande terremoto;

figueira.

e o sol tornou-se negro como saco de
MATEUS 5:17

Não penseis que vim

cilício, e a lua toda tornou-se como sangue;
13 e as estrelas do céu caíram sobre a terra,

destruir a lei ou os profetas; não vim
destruir, mas cumprir.

como quando a figueira, sacudida por um
vento forte, deixa cair os seus figos verdes.

LUCAS 2:30

14 E o céu recolheu-se como um livro que se

pois os meus olhos já viram

a tua salvação,

enrola; e todos os montes e ilhas foram

31 a qual tu preparaste ante a face de todos os

removidos dos seus lugares.

povos;

Veja também:#1; #2; #3:#5; #6; #7.

32 luz para revelação aos gentios, e para
glória do teu povo Israel.
ATOS 13:47

porque assim nos ordenou

o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios,

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

a fim de que sejas para salvação até os

E15 O Messias deverá trazer boas notícias.

confins da terra.

E19 O Messias deverá confortar.
H03 O futuro Reino do Messias.

ATOS 26:23

isto é, como o Cristo devia

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

padecer, e como seria ele o primeiro
que, pela ressurreiçao dos mortos, devia

ISAÍAS 52:1-6

anunciar a luz a este povo e também aos

ISAÍAS 52:7

Quão formosos sobre os

montes são os pés do que anuncia as boas-

gentios.

novas, que proclama a paz, que anuncia
2 CORÍNTIOS 1:3

coisas boas, que proclama a salvação, que

Bendito seja o

diz a Sião: O teu Deus reina!

Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,

8 Eis a voz dos teus atalaias! eles levantam a

o Pai das misericórdias e Deus de toda a

voz, juntamente exultam; porque de perto

consolação,

contemplam a volta do Senhor a Sião.

4 que nos consola em toda a nossa

9 Clamai cantando, exultai juntamente,

tribulação, para que também possamos
consolar os que estiverem em alguma

desertos de Jerusalém; porque o Senhor

tribulação, pela consolação com que nós

consolou o seu povo, remiu a Jerusalém.

isaías 51
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10 O Senhor desnudou o seu santo braço à

hora, deu graças a Deus, e falou a respeito

vista de todas as nações; e todos os confins

do menino a todos os que esperavam a

da terra verão a salvação do nosso Deus.

redenção de Jerusalém.

ISAÍAS 52:11-12
LUCAS 3:6
SALMOS 22:27

Todos os limites da terra se

e toda a carne verá a

salvação de Deus.

lembrarão e se converterão ao Senhor, e
LUCAS 4:18

diante dele adorarão todas as famílias das
nações.

O Espírito do Senhor está

sobre mim, porquanto me ungiu para
anunciar boas novas aos pobres; enviou-

SALMOS 98:1

Cantai ao Senhor um

me para proclamar libertação aos cativos, e

cântico novo, porque ele tem feito

restauração da vista aos cegos, para pôr em

maravilhas; a sua destra e o seu braço

liberdade os oprimidos,

santo lhe alcançaram a vitória.
2 O Senhor fez notória a sua salvação,

ATOS 13:47

porque assim nos ordenou

manifestou a sua justiça perante os olhos

o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios,

das nações.

a fim de que sejas para salvação até os

3 Lembrou-se da sua misericórdia e da sua

confins da terra.

fidelidade para com a casa de Israel; todas
ROMANOS 10:15 E como pregarão, se não

as extremidades da terra viram a salvação
do nosso Deus.

forem enviados? assim como está escrito:
Quão formosos os pés dos que anunciam

ISAÍAS 66:13

Como alguém a quem

coisas boas!

consola sua mãe, assim eu vos consolarei;
2 CORÍNTIOS 1:10

e em Jerusalém vós sereis consolados.

o qual nos livrou

de tão horrível morte, e livrará; em quem
ISAÍAS 66:18

Pois eu conheço as suas

esperamos que também ainda nos livrará,

obras e os seus pensamentos; vem o
HEBREUS 2:3

dia em que ajuntarei todas as nações e

como escaparemos nós, se

línguas; e elas virão, e verão a minha

descuidarmos de tão grande salvação? A

glória.

qual, tendo sido anunciada inicialmente
pelo Senhor, foi- nos depois confirmada

MATEUS 5:4

Bem-aventurados os que

pelos que a ouviram:

choram, porque eles serão consolados.
APOCALIPSE 11:15
LUCAS 1:74

de conceder-nos que,

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu

libertados da mão de nossos inimigos, o

grandes vozes, que diziam: O reino do

servíssemos sem temor,

mundo passou a ser de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

LUCAS 2:38

isaías 52

Chegando ela na mesma

séculos.
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APOCALIPSE 14:6

E vi outro anjo

Deus, e tendo recebido do Pai a promessa

voando pelo meio do céu, e tinha um

do Espírito Santo, derramou isto que vós

evangelho eterno para proclamar aos que

agora vedes e ouvis.
34 Porque Davi não subiu aos céus, mas ele

habitam sobre a terra e a toda nação, e
tribo, e língua, e povo,

próprio declara: Disse o Senhor ao meu
Senhor: Assenta-te à minha direita,

APOCALIPSE 15:4

35 até que eu ponha os teus inimigos por

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

escabelo de teus pés.
36 Saiba pois com certeza toda a casa de

nome? Pois só tu és santo; por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti,

Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós

porque os teus juízos são manifestos.

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Isaías 42:10-13; Isaías 48:20;
Isaías 49:6; Isaías 55:12; Mateus 24:30,31; Atos 2:5-11; 2 Coríntios
1:3-5; Colossenses 2:2,3; Apocalipse 1:7.

FILIPENSES 2:9 Pelo que também Deus o
exaltou soberanamente, e lhe deu o nome
que é sobre todo nome;
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo
joelho dos que estão nos céus, e na terra, e

G03 A exaltação do Messias é prevista.

debaixo da terra,
ISAÍAS 52:13

Eis que o meu servo procederá

11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é

com prudência; será exaltado, e elevado, e

Senhor, para glória de Deus Pai.

mui sublime.
APOCALIPSE 5:13
ISAÍAS 9:7

Do aumento do seu governo

Ouvi também a

toda criatura que está no céu, e na terra,

e da paz não haverá fim, sobre o trono de

e debaixo da terra, e no mar, e a todas as

Davi e no seu reino, para o estabelecer e

coisas que neles há, dizerem: Ao que está

o fortificar em retidão e em justiça, desde

assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,

agora e para sempre; o zelo do Senhor dos

seja o louvor, e a honra, e a glória, e o

exércitos fará isso.

domínio pelos séculos dos séculos:

JOÃO 5:22

Veja também:#1; Isaías 9:6; Isaías 49:6; Mateus 28:18; Efésios
1:20-23; Hebreus 1:3; Apocalipse 5:6-12.

Porque o Pai a niguém

julga, mas deu ao Filho todo o julgamento,
23 para que todos honrem o Filho, assim
como honram o Pai. Quem não honra o
Filho, não honra o Pai que o enviou.
ATOS 2:31

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.
ISAÍAS 52:14

prevendo isto, Davi falou da

Como pasmaram muitos

ressurreição de Cristo, que a sua alma não

à vista dele (pois o seu aspecto estava tão

foi deixada no hades, nem a sua carne viu

desfigurado que não era o de um homem, e a

a corrupção.

sua figura não era a dos filhos dos homens),

33 De sorte que, exaltado pela dextra de

isaías 52
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SALMOS 22:6

Mas eu sou verme, e

aliviarei.

não homem, opróbrio dos homens e
MATEUS 28:19

desprezado do povo.

Portanto ide, fazei

discípulos de todas as nações, batizando-os
MATEUS 27:29

e tecendo uma coroa de

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

espinhos, puseram-lha na cabeça, e na

Santo;

mão direita uma cana, e ajoelhando-se
LUCAS 24:47

diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve,
rei dos judeus!

e que em seu nome se

pregasse o arrependimento para remissão

30 E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e

dos pecados, a todas as nações, começando

davam-lhe com ela na cabeça.

por Jerusalém.

FILIPENSES 2:5 Tende em vós aquele

JOÃO 1:29

No dia seguinte João viu

sentimento que houve também em Cristo

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

Jesus,

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

6 o qual, subsistindo em forma de Deus, não

mundo.

considerou o ser igual a Deus coisa a que
JOÃO 3:16

se devia aferrar,
7 mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a

Porque Deus amou o

mundo de tal maneira que deu o seu Filho

forma de servo, tornando-se semelhante

unigênito, para que todo aquele que nele

aos homens;

crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

8 e, achado na forma de homem, humilhou-

17 Porque Deus enviou o seu Filho ao

se a si mesmo, tornando-se obediente até a

mundo, não para que julgasse o mundo,

morte, e morte de cruz.

mas para que o mundo fosse salvo por ele.

Veja também: Salmos 71:7; Mateus 7:28; Mateus 26:67; Marcos
5:42; Marcos 6:51; Lucas 2:47.

JOÃO 7:37

Ora, no seu último dia, o

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
venha a mim e beba.
E10 O Messias também deverá ser o Messias
JOÃO 8:12

para os Gentios.

Então Jesus tornou a falar-

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;
ISAÍAS 52:15

assim ele espantará muitas

quem me segue de modo algum andará

nações; por causa dele reis taparão a boca;

em trevas, mas terá a luz da vida.

pois verão aquilo que não se lhes havia
anunciado, e entenderão aquilo que não

ATOS 2:21

tinham ouvido.
MATEUS 11:28

que invocar o nome do Senhor será salvo.
ATOS 13:47

Vinde a mim, todos os

que estai cansados e oprimidos, e eu vos

isaías 52

e acontecerá que todo aquele

porque assim nos ordenou

o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios,
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a fim de que sejas para salvação até os

de anunciar aos gentios as riquezas

confins da terra.

inescrutáveis de Cristo,
9 e demonstrar a todos qual seja a

ATOS 17:30

Mas Deus, não levando em

dispensação do mistério que desde os

conta os tempos da ignorância, manda

séculos esteve oculto em Deus, que tudo

agora que todos os homens em todo lugar

criou,

se arrependam;
1 TIMÓTEO 2:3 Pois isto é bom e agradável

31 porquanto determinou um dia em que

diante de Deus nosso Salvador,

com justiça há de julgar o mundo, por

4 o qual deseja que todos os homens sejam

meio do varão que para isso ordenou;
e disso tem dado certeza a todos,

salvos e cheguem ao pleno conhecimento

ressuscitando-o dentre os mortos.

da verdade.
TITO 2:11

ROMANOS 15:20 deste modo esforçando-me

Porque a graça de Deus se

por anunciar o evangelho, não onde Cristo

manifestou, trazendo salvação a todos os

houvera sido nomeado, para não edificar

homens,

sobre fundamento alheio;
2 PEDRO 3:9

21 antes, como está escrito: Aqueles a quem

O Senhor não retarda a

não foi anunciado, o verão; e os que não

sua promessa, ainda que alguns a têm por

ouviram, entenderão.

tardia; porém é longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca,

ROMANOS 16:25 Ora, àquele que é poderoso

senão que todos venham a arrepender-se.

para vos confirmar, segundo o meu
1 JOÃO 2:2

evangelho e a pregação de Jesus Cristo,

E ele é a propiciação pelos

conforme a revelação do mistério guardado

nossos pecados, e não somente pelos

em silêncio desde os tempos eternos,

nossos, mas também pelos de todo o

26 mas agora manifesto e, por meio

mundo.

das Escrituras proféticas, segundo o
1 JOÃO 4:14

mandamento do Deus, eterno, dado a

E nós temos visto, e

conhecer a todas as nações para obediência

testificamos que o Pai enviou seu Filho

da fé;

como Salvador do mundo.

2 CORÍNTIOS 5:19

1 JOÃO 5:11

pois que Deus

em seu Filho.

mundo, não imputando aos homens as

12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não

suas transgressões; e nos encarregou da

tem o Filho de Deus não tem a vida.

palavra da reconciliação.
EFÉSIOS 3:8

E o testemunho é este: que

Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está

estava em Cristo reconciliando consigo o

Veja também: Mateus 11:29; João 4:42; 2 Coríntios 5:14; 1 Timóteo
2:6; Hebreus 2:3,4,9; 1 Pedro 3:18; Apocalipse 22:17.

A mim, o mínimo de

todos os santos, me foi dada esta graça

isaías 52
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mensagem?

F11 O sofrimento do Messias.

17 Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

palavra de Cristo.

F14 O Messias não deverá ser acreditado.
ISAÍAS 53:1

Quem deu crédito à nossa

FILIPENSES 2:6 o qual, subsistindo em

pregação? e a quem se manifestou o braço do

forma de Deus, não considerou o ser igual

Senhor?

a Deus coisa a que se devia aferrar,

2 Pois foi crescendo como renovo perante ele, e

7 mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a

como raiz que sai duma terra seca; não tinha

forma de servo, tornando-se semelhante

formosura nem beleza; e quando olhávamos

aos homens;

para ele, nenhuma beleza víamos, para que o

Veja também: Isaías 11:1,2; Jeremias 23:5; Ezequiel 17:22-24;
Zacarias 6:12; Lucas 2:7,40,52.

desejássemos.
MARCOS 6:3

Não é este o carpinteiro,

filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de
Judas e de Simão? e não estão aqui entre

F03 O Messias deverá ser rejeitado.

nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele.

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

JOÃO 12:37

ISAÍAS 53:3

E embora tivesse operado

Era desprezado, e

rejeitado dos homens; homem de dores, e

tantos sinais diante deles, não criam nele;

experimentado nos sofrimentos; e, como um

38 para que se cumprisse a palavra do profeta
Isaías: Senhor, quem creu em nossa

de quem os homens escondiam o rosto, era

pregação? e aquem foi revelado o braço do

desprezado, e não fizemos dele caso algum.

Senhor?
SALMOS 22:7

39 Por isso não podiam crer, porque, como

Todos os que me vêem

zombam de mim, arreganham os beiços e

disse ainda Isaías:
40 Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes

meneiam a cabeça, dizendo:
8 Confiou no SENHOR, que o livre; livre-o,

o coração, para que não vejam com os

pois nele tem prazer.

olhos e entendam com o coração, e se
convertam, e eu os cure.

MATEUS 26:65
ROMANOS 8:3

Então o sumo sacerdote

rasgou as suas vestes, dizendo:

Porquanto o que era

impossível à lei, visto que se achava fraca

Blasfemou; para que precisamos ainda de

pela carne, Deus enviando o seu próprio

testemunhas? Eis que agora acabais de
ouvir a sua blasfêmia.

Filho em semelhança da carne do pecado,

66 Que vos parece? Responderam eles: É réu

e por causa do pecado, na carne condenou

de morte.

o pecado.

67 Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe

ROMANOS 10:16 Mas nem todos deram

deram socos;

ouvidos ao evangelho; pois Isaías diz:

68 e outros o esbofetearam, dizendo:

Senhor, quem deu crédito à nossa

isaías 53
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Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te

F09 O sacrifício e a expiação por parte do

bateu?

Messias.
F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

MARCOS 9:11

Então lhe perguntaram: Por
ISAÍAS 53:4

que dizem os escribas que é necessário

Verdadeiramente ele tomou

sobre si as nossas enfermidades, e carregou

que Elias venha primeiro?

com as nossas dores; e nós o reputávamos por

12 Respondeu-lhes Jesus: Na verdade Elias

aflito, ferido de Deus, e oprimido.

havia de vir primeiro, a restaurar todas as

5 Mas ele foi ferido por causa das nossas

coisas; e como é que está escrito acerca
do Filho do homem que ele deva padecer

transgressões, e esmagado por causa das

muito a ser aviltado?

nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras

13 Digo-vos, porém, que Elias já veio, e

fomos sarados.

fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como

6 Todos nós andávamos desgarrados como

dele está escrito.

ovelhas, cada um se desviava pelo seu
HEBREUS 12:2

caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a

fitando os olhos em Jesus,

iniqüidade de todos nós.

autor e consumador da nossa fé, o qual,
pelo gozo que lhe está proposto, suportou

MATEUS 8:16

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

Caída a tarde, trouxeram-

assentado à direita do trono de Deus.

lhe muitos endemoninhados; e ele com a

3 Considerai, pois aquele que suportou

sua palavra expulsou os espíritos, e curou

tal contradição dos pecadores contra

todos os enfermos;
17 para que se cumprisse o que fora dito

si mesmo, para que não vos canseis,
desfalecendo em vossas almas.

pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as
nossas enfermidades, e levou as nossas

Veja também: Salmos 69:10-12,19-20; Isaías 50:6; Miqueias 5:1;
Zacarias 11:8-13; Mateus 27:39-44; Marcos 15:19; Lucas 9:22;
Lucas 16:14; João 8:48.

doenças.
ROMANOS 4:24 mas também por causa
de nós a quem há de ser imputado, a nós
os que cremos naquele que dos mortos
ressuscitou a Jesus nosso Senhor;
25 o qual foi entregue por causa das nossas
transgressões, e ressuscitado para a nossa
justificação.
2 CORÍNTIOS 5:21

Âquele que não

conheceu pecado, Deus o fez pecado por
nós; para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus.
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GÁLATAS 3:13

não abriu a boca.

Cristo nos resgatou da

8 Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado; e

maldição da lei, fazendo-se maldição por
nós; porque está escrito: Maldito todo

quem dentre os da sua geração considerou que

aquele que for pendurado no madeiro;

ele fora cortado da terra dos viventes, ferido
por causa da transgressão do meu povo?

1 PEDRO 2:21

Porque para isso fostes
MATEUS 26:62

chamados, porquanto também Cristo

Levantou-se então o

padeceu por vós, deixando-vos exemplo,

sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada

para que sigais as suas pisadas.

respondes? Que é que estes depõem contra

22 Ele não cometeu pecado, nem na sua boca

ti?
63 Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo

se achou engano;
23 sendo injuriado, não injuriava, e quando

sacerdote disse- lhe: Conjuro-te pelo Deus

padecia não ameaçava, mas entregava-se

vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho

àquele que julga justamente;

do Deus.

24 levando ele mesmo os nossos pecados

64 Repondeu-lhe Jesus: É como disseste;

em seu corpo sobre o madeiro, para que

contudo vos digo que vereis em breve o

mortos para os pecados, pudéssemos viver

Filho do homem assentado à direita do

para a justiça; e pelas suas feridas fostes

Poder, e vindo sobre as nuvens do céu.

sarados.
25 Porque éreis desgarrados, como ovelhas;

MATEUS 27:12

Mas ao ser acusado pelos

mas agora tendes voltado ao Pastor e Bispo

principais sacerdotes e pelos anciãos, nada

das vossas almas.

respondeu.
13 Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves

1 JOÃO 2:2

E ele é a propiciação pelos

quantas coisas testificam contra ti?
14 E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta

nossos pecados, e não somente pelos
nossos, mas também pelos de todo o

sequer; de modo que o governador muito

mundo.

se admirava.

Veja também: Daniel 9:24; Mateus 20:28; Lucas 15:3-7; Romanos
5:6-10; 1 Coríntios 15:3; Efésios 5:2; Hebreus 9:12-15,28; Hebreus
10:14; 1 Pedro 3:18.

MARCOS 15:3

e os principais dos

sacerdotes o acusavam de muitas coisas.
4 Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não
respondes nada? Vê quantas acusações te

B02 O Messias é o Cordeiro de Deus.

fazem.
5 Mas Jesus nada mais respondeu, de

B11 A obediência do Messias.
F13 Pormenores do sofrimento do Messias.
ISAÍAS 53:7

maneira que Pilatos se admirava.

Ele foi oprimido e afligido,

LUCAS 23:9

mas não abriu a boca; como um cordeiro que

e fazia-lhe muitas

perguntas; mas ele nada lhe respondeu.

é levado ao matadouro, e como a ovelha que é
muda perante os seus tosquiadores, assim ele

isaías 53
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chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele

pano limpo, de linho,
60 e depositou-o no seu sepulcro novo, que

e também aos malfeitores, um à direita e
outro à esquerda.

havia aberto em rocha; e, rodando uma
grande pedra para a porta do sepulcro,

ATOS 8:30

E correndo Filipe, ouviu

retirou- se.

que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes,
MARCOS 15:27

porventura, o que estás lendo?
31 Ele respondeu: Pois como poderei

Também, com ele,

crucificaram dois salteadores, um à sua

entender, se alguém não me ensinar? e

direita, e outro à esquerda.
28 [E cumpriu-se a escritura que diz: E com

rogou a Filipe que subisse e com ele se
sentasse.

os malfeitores foi contado.]

32 Ora, a passagem da Escritura que estava
HEBREUS 5:9

lendo era esta: Foi levado como a ovelha ao

e, tendo sido aperfeiçoado,

matadouro, e, como está mudo o cordeiro

veio a ser autor de eterna salvação para

diante do que o tosquia, assim ele não abre

todos os que lhe obedecem,

a sua boca.
HEBREUS 7:26

33 Na sua humilhação foi tirado o seu

Porque nos convinha

julgamento; quem contará a sua geração?

tal sumo sacerdote, santo, inocente,

porque a sua vida é tirada da terra.

imaculado, separado dos pecadores, e feito
mais sublime que os céus;

Veja também: Salmos 22:12-21; Salmos 69:12; Mateus 26:66-68;
João 19:7-9; 1 Pedro 2:23.

Veja também: Marcos 15:43-46; Lucas 23:41,50-53; João 19:38-42;
Atos 13:28; 1 Coríntios 15:4; 1 João 3:5.

B12 A perfeição do Messias.

E22 O trabalho do Messias deverá ser

F08 Os pormenores da morte do Messias.

abençoado.
F09 O sacrifício e a expiação por parte do

ISAÍAS 53:9

E deram-lhe a sepultura

Messias.

com os ímpios, e com o rico na sua morte,

G01 A ressurreição do Messias é prevista.

embora nunca tivesse cometido injustiça, nem
houvesse engano na sua boca.

ISAÍAS 53:10

Todavia, foi da vontade do

Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; quando
MATEUS 27:57

ele se puser como oferta pelo pecado, verá a

Ao cair da tarde, veio um

homem rico de Arimatéia, chamado José,

sua posteridade, prolongará os seus dias, e a

que também era discípulo de Jesus.

vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma,

58 Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de
Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse

e ficará satisfeito; com o seu conhecimento

entregue.

o meu servo justo justificará a muitos, e as
iniqüidades deles levará sobre si.

59 E José, tomando o corpo, envolveu-o num

isaías 53
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SALMOS 110:3

O teu povo apresentar-se-á

fostes santificados, mas fostes justificados

voluntariamente no dia do teu poder, em

em nome do Senhor Jesus Cristo e no

trajes santos; como vindo do próprio seio

Espírito do nosso Deus.

da alva, será o orvalho da tua mocidade.
2 CORÍNTIOS 5:20
MATEUS 28:18

E, aproximando-se Jesus,

De sorte que

somos embaixadores por Cristo, como se

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos,

autoridade no céu e na terra.

pois, por Cristo que vos reconcilieis com

19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as

Deus.
21 Âquele que não conheceu pecado, Deus

nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo;

o fez pecado por nós; para que nele

20 ensinando-os a observar todas as coisas

fôssemos feitos justiça de Deus.

que eu vos tenho mandado; e eis que
EFÉSIOS 4:11

eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.

E ele deu uns como

apóstolos, e outros como profetas, e outros
como evangelistas, e outros como pastores

LUCAS 22:44

E, posto em agonia, orava

e mestres,

mais intensamente; e o seu suor tornou-se

12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos

como grandes gotas de sangue, que caíam

santos, para a obra do ministério, para

sobre o chão.

edificação do corpo de Cristo;

JOÃO 12:24

HEBREUS 9:22

Em verdade, em verdade

E quase todas as coisas,

vos digo: Se o grão de trigo caindo na terra

segundo a lei, se purificam com sangue;

não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá

e sem derramamento de sangue não há

muito fruto.

remissão.

ROMANOS 3:21 Mas agora, sem lei, tem-

HEBREUS 12:2

fitando os olhos em Jesus,

se manifestado a justiça de Deus, que é

autor e consumador da nossa fé, o qual,

atestada pela lei e pelos profetas;

pelo gozo que lhe está proposto, suportou

22 isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus

a cruz, desprezando a ignomínia, e está

Cristo para todos os que crêem; pois não

assentado à direita do trono de Deus.

há distinção.
23 Porque todos pecaram e destituídos estão

APOCALIPSE 5:9 E cantavam um cântico

da glória de Deus;

novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e

24 sendo justificados gratuitamente pela sua

de abrir os seus selos; porque foste morto,

graça, mediante a redenção que há em

e com o teu sangue compraste para Deus

Cristo Jesus,

homens de toda tribo, e língua, e povo e
nação;

1 CORÍNTIOS 6:11

10 e para o nosso Deus os fizeste reino, e

E tais fostes

alguns de vós; mas fostes lavados, mas

isaías 53
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Veja também: Isaías 42:1; Mateus 17:5; João 12:27-32; Romanos
5:1,9,18,19; Gálatas 4:19; Tito 3:6,7; 1 Pedro 2:24; 1 Pedro 3:18;
Apocalipse 7:9-17.

debaixo da terra,
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é
Senhor, para glória de Deus Pai.
Veja também: Salmos 2:8; Isaías 49:24,25; Isaías 52:15; Mateus
12:28,29; Colossenses 2:15; Hebreus 2:14,15.

E22 O trabalho do Messias deverá ser
abençoado.
F09 O sacrifício e a expiação por parte do
Messias.

E24 O Messias deverá trazer paz.

H06 A intercessão do Messias.

H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 53:12

Pelo que lhe darei o seu

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

quinhão com os grandes, e com os poderosos
repartirá ele o despojo; porquanto derramou

ISAÍAS 54:1-4

a sua alma até a morte, e foi contado com os

ISAÍAS 54:5

Pois o teu Criador é o teu

transgressores; mas ele levou sobre si o pecado

marido; o Senhor dos exércitos é o seu

de muitos, e pelos transgressores intercedeu.

nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor,
que é chamado o Deus de toda a terra.

MARCOS 15:28

ISAÍAS 54:6-9

[E cumpriu-se a escritura

ISAÍAS 54:10

que diz: E com os malfeitores foi contado.]

Pois as montanhas se

retirarão, e os outeiros serão removidos;
LUCAS 22:37

porém a minha benignidade não se

Porquanto vos digo que

importa que se cumpra em mim isto que

apartará de ti, nem será removido ao

está escrito: E com os malfeitores foi

pacto da minha paz, diz o Senhor, que se

contado. Pois o que me diz respeito tem

compadece de ti.
11 e aflita arrojada com a tormenta e

seu cumprimento.

desconsolada eis que eu assentarei as tuas
LUCAS 23:34

pedras com antimônio, e lançarei os teus

Jesus, porém, dizia: Pai,

alicerces com safiras.

perdoa-lhes; porque não sabem o que

12 Farei os teus baluartes de rubis, e as

fazem. Então repartiram as vestes dele,

tuas portas de carbúnculos, e toda a tua

deitando sortes sobre elas.

muralha de pedras preciosas.
FILIPENSES 2:8 e, achado na forma de

13 E todos os teus filhos serão ensinados

homem, humilhou-se a si mesmo,

do Senhor; e a paz de teus filhos será

tornando-se obediente até a morte, e morte

abundante.
ISAÍAS 54:14-17

de cruz.
9 Pelo que também Deus o exaltou

LUCAS 10:21

soberanamente, e lhe deu o nome que é
sobre todo nome;
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da

joelho dos que estão nos céus, e na terra, e

isaías 53
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exultou Jesus no Espírito Santo, e disse:
terra, porque ocultaste estas coisas aos
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sábios e entendidos, e as revelaste aos

dias, diz o Senhor; porei as minhas leis

pequeninos; sim, ó Pai, porque assim foi

no seu entendimento, e em seu coração

do teu agrado.

as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles
serão o meu povo;

LUCAS 24:45

11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

Então lhes abriu o

entendimento para compreenderem as

nem cada um ao seu irmão, dizendo:

Escrituras;

Conhece ao Senhor; porque todos me
conhecerão, desde o menor deles até o

JOÃO 6:45

Está escrito nos profetas: E

maior.

serão todos ensinados por Deus. Portanto
APOCALIPSE 21:18

todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu
vem a mim.

O muro era

construído de jaspe, e a cidade era de ouro
puro, semelhante a vidro límpido.

JOÃO 6:65

19 Os fundamentos do muro da cidade

E continuou: Por isso vos

disse que ninguém pode vir a mim, se pelo

estavam adornados de toda espécie de

Pai lhe não for concedido.

pedras preciosas. O primeiro fundamento
era de jaspe; o segundo, de safira; o

JOÃO 14:26

Mas o Ajudador, o Espírito

terceiro, de calcedônia; o quarto, de

Santo a quem o Pai enviará em meu nome,

esmeralda;
20 o quinto, de sardônica; o sexto, de sárdio;

esse vos ensinará todas as coisas, e vos
fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho

o sétimo, de crisólito; o oitavo, de berilo; o

dito.

nono, de topázio; o décimo, de crisópraso;
o undécimo, de jacinto; o duodécimo, de

ATOS 14:22

confirmando as almas dos

ametista.

discípulos, exortando-os a perseverarem na

21 As doze portas eram doze pérolas: cada

fé, dizendo que por muitas tribulações nos

uma das portas era de uma só pérola;

é necessário entrar no reino de Deus.

e a praça da cidade era de ouro puro,
transparente como vidro.

EFÉSIOS 4:21

se é que o ouvistes, e nele

Veja também:#1; #2; #3; #5; Salmos 25:8-12; Salmos 34:19;
Salmos 71:17; Isaías 2:3; Isaías 11:9; Isaías 51:6; Jeremias 31:34;
Mateus 11:27; Romanos 11:29; 1 João 2:20,27.

fostes instruídos, conforme é a verdade em
Jesus,
1 TESSALONICENSES 4:9 Quanto, porém,

E07 A oferta de salvação por parte do Messias.

ao amor fraternal, não necessitais de que
se vos escreva, visto que vós mesmos sois

ISAÍAS 55:1

instruídos por Deus a vos amardes uns aos

ç vós, todos os que tendes

sede, vinde às águas, e os que não tendes

outros;

dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim,
HEBREUS 8:10

vinde e comprai, sem dinheiro e sem

Ora, este é o pacto que

preço, vinho e leite.

farei com a casa de Israel, depois daqueles

isaías 54
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JOÃO 4:13

MATEUS 22:4

Replicou-lhe Jesus: Todo o

que beber desta água tornará a ter sede;

Depois enviou outros

servos, ordenando: Dizei aos convidados:
Eis que tenho o meu jantar preparado; os

JOÃO 7:37

Ora, no seu último dia, o

meus bois e cevados já estão mortos, e

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé

tudo está pronto; vinde às bodas.

e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
MARCOS 7:14

venha a mim e beba.
38 Quem crê em mim, como diz a Escritura,
do seu interior correrão rios de água viva.
1 PEDRO 2:2

E chamando a si outra vez a

multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos, e
entendei.
ROMANOS 10:2 Porque lhes dou

desejai como meninos

recém-nascidos, o puro leite espiritual, a

testemunho de que têm zelo por Deus,

fim de por ele crescerdes para a salvação,

mas não com entendimento.
3 Porquanto, não conhecendo a justiça de

APOCALIPSE 21:6

Disse-me ainda:

Deus, e procurando estabelecer a sua

está cumprido: Eu sou o Alfa e o èmega,

própria, não se sujeitaram à justiça de

o princípio e o fim. A quem tiver sede, de

Deus.

graça lhe darei a beber da fonte da água da
ROMANOS 10:17 Logo a fé é pelo ouvir, e o

vida.

ouvir pela palavra de Cristo.
APOCALIPSE 22:17

E o Espírito e a
FILIPENSES 3:7 Mas o que para mim era

noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga:
Vem. E quem tem sede, venha; e quem

lucro passei a considerá-lo como perda por

quiser, receba de graça a água da vida.

amor de Cristo;

Veja também: Isaías 41:18; Isaías 52:3; Isaías 63:1; Joel 3:18;
Mateus 13:44; Mateus 26:29; Romanos 3:24; 1 Coríntios 3:2;
Efésios 2:8.

Veja também: Salmos 34:11; Provérbios 8:32; Isaías 46:6; Isaías
51:1,4,7; Jeremias 2:13; Jeremias 31:14; Habacuque 2:13; Lucas
15:23; João 6:48-58.

E07 A oferta de salvação por parte do Messias.
E11 O Messias deverá dar vida eterna.
ISAÍAS 55:2

Por que gastais o dinheiro

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

naquilo que não é pão! e o produto do
ISAÍAS 55:3

vosso trabalho naquilo que não pode

Inclinai os vossos ouvidos,

satisfazer? ouvi-me atentamente, e comei o

e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá;

que é bom, e deleitai-vos com a gordura.

porque convosco farei um pacto perpétuo,
dando-vos as firmes beneficências

MATEUS 15:9

prometidas a Davi.

Mas em vão me adoram,

ensinando doutrinas que são preceitos de
MATEUS 13:16

homem.
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vossos olhos, porque vêem, e os vossos

seguem;

ouvidos, porque ouvem.
ATOS 13:34
MATEUS 17:5

Estando ele ainda a falar, eis

E no tocante a que o

ressuscitou dentre os mortos para nunca

que uma nuvem luminosa os cobriu; e dela

mais tornar à corrupção, falou Deus assim:

saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho

Dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de

amado, em quem me comprazo; a ele ouvi.

Davi;

JOÃO 5:24

Veja também: Gênesis 17:7; Salmos 78:1; Salmos 89:35-37;
Provérbios 4:20; Isaías 61:8; Jeremias 32:40; Jeremias 50:5;
Ezequiel 37:24,25; Mateus 11:28; Hebreus 13:20.

Em verdade, em verdade

vos digo que quem ouve a minha palavra,
e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna e não entra em juízo, mas já passou
da morte para a vida.

E10 O Messias também deverá ser o Messias

25 Em verdade, em verdade vos digo que

para os Gentios.

vem a hora, e agora é, em que os mortos
ISAÍAS 55:4

ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a

Eis que eu o dei como

testemunha aos povos, como príncipe e

ouvirem viverão.

governador dos povos.
JOÃO 6:37

Todo o que o Pai me dá virá
JOÃO 10:3

a mim; e o que vem a mim de maneira

A este o porteiro abre; e as

ovelhas ouvem a sua voz; e ele chama pelo

nenhuma o lançarei fora.

nome as suas ovelhas, e as conduz para
JOÃO 6:44

fora.

Ninguém pode vir a mim,

se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu
JOÃO 10:27

o ressuscitarei no último dia.
45 Está escrito nos profetas: E serão todos

As minhas ovelhas ouvem

a minha voz, e eu as conheço, e elas me
seguem;

ensinados por Deus. Portanto todo aquele
que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim.

JOÃO 13:13
JOÃO 7:37

Vós me chamais Mestre e

Senhor; e dizeis bem, porque eu o sou.

Ora, no seu último dia, o

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
JOÃO 18:37

e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,

Perguntou-lhe, pois,

Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus:

venha a mim e beba.

Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci,
JOÃO 8:47

e para isso vim ao mundo, a fim de dar

Quem é de Deus ouve

as palavras de Deus; por isso vós não as

testemunho da verdade. Todo aquele que é

ouvis, porque não sois de Deus.

da verdade ouve a minha voz.

JOÃO 10:27

1 TIMÓTEO 6:13 Diante de Deus, que todas

As minhas ovelhas ouvem

as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que

a minha voz, e eu as conheço, e elas me

isaías 55
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JOÃO 17:1

perante Pôncio Pilatos deu o testemunho
da boa confissão, exorto-te

Depois de assim falar,

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:
Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

APOCALIPSE 1:5 e da parte de Jesus Cristo,

para que também o Filho te glorifique;

que é a fiel testemunha, o primogênito
ROMANOS 15:21 antes, como está escrito:

dos mortos e o Príncipe dos reis da terra.
Âquele que nos ama, e pelo seu sangue

Aqueles a quem não foi anunciado, o

nos libertou dos nossos pecados,

verão; e os que não ouviram, entenderão.

APOCALIPSE 3:14

1 PEDRO 1:11

Ao anjo da igreja

indagando qual o tempo

em Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a

ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo

testemunha fiel e verdadeira, o pricípio da

que estava neles indicava, ao predizer os

criação de Deus:

sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a
glória que se lhes havia de seguir.

Veja também: Ezequiel 34:23,24; Daniel 9:25; Oseias 3:5; Miqueias
5:2-4; Mateus 2:6; João 3:16; João 12:26; Hebreus 2:10; Hebreus
5:9.

Veja também: Gênesis 49:10; Salmos 18:43; Salmos 110:1-3; Isaías
11:10; Isaías 52:15; Isaías 60:5,9; Oseias 1:10; Atos 3:13; Atos 5:31;
Hebreus 5:5.

E10 O Messias também deverá ser o Messias
E07 A oferta de salvação por parte do Messias.

para os Gentios.
ISAÍAS 55:5

ISAÍAS 55:6

Eis que chamarás a uma

Buscai ao Senhor enquanto

nação que não conheces, e uma nação que

se pode achar, invocai-o enquanto está

nunca te conheceu a ti correrá, por amor

perto.

do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel;
MATEUS 6:33

porque ele te glorificou.

Mas buscai primeiro o seu

reino e a sua justiça, e todas estas coisas
JOÃO 10:16

vos serão acrescentadas.

Tenho ainda outras ovelhas

que não são deste aprisco; a essas também
MATEUS 7:7

me importa conduzir, e elas ouvirão a

Pedí, e dar-se-vos-á; buscai,

e achareis; batei e abrir-se-vos-á.

minha voz; e haverá um rebanho e um

8 Pois todo o que pede, recebe; e quem

pastor.

busca, acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.
JOÃO 13:31

Tendo ele, pois, saído,
LUCAS 11:9

disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do
32 se Deus é glorificado nele, também Deus

abrir-se-vos-á;
10 pois todo o que pede, recebe; e quem

o glorificará em si mesmo, e logo o há de

busca acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.

glorificar.

isaías 55

Pelo que eu vos digo: Pedi,

e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e

homem, e Deus é glorificado nele;
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JOÃO 12:35

Disse-lhes então Jesus:

nome? e em teu nome não expulsamos

Ainda por um pouco de tempo a luz está

demônios? e em teu nome não fizemos

entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para

muitos milagres?
23 Então lhes direi claramemnte: Nunca

que as trevas não vos apanhem; pois quem
anda nas trevas não sabe para onde vai.

vos conheci; apartai-vos de mim, vós que

36 Enquanto tendes a luz, crede na luz, para

praticais a iniquidade.

que vos torneis filhos da luz. Havendo
MATEUS 9:13

Jesus assim falado, retirou-se e escondeuse deles.

Ide, pois, e aprendei o

que significa: Misericórdia quero, e não
sacrifícios. Porque eu não vim chamar

ROMANOS 11:7 Pois quê? O que Israel

justos, mas pecadores.

busca, isso não o alcançou; mas os
LUCAS 7:47

eleitos alcançaram; e os outros foram
endurecidos,

Por isso te digo: Perdoados

lhe são os pecados, que são muitos; porque
ela muito amou; mas aquele a quem pouco

HEBREUS 2:3

como escaparemos nós, se

se perdoa, pouco ama.

descuidarmos de tão grande salvação? A
LUCAS 15:10

qual, tendo sido anunciada inicialmente

Assim, digo-vos, há alegria

pelo Senhor, foi- nos depois confirmada

na presença dos anjos de Deus por um só

pelos que a ouviram:

pecador que se arrepende.

Veja também: Salmos 27:8; Salmos 69:32; Salmos 105:4; Salmos
145:18; Salmos 148:14; Isaías 12:6; Isaías 45:19; Isaías 46:13;
Jeremias 29:12-14; Lamentações 3:25; Amós 5:4; Sofonias 2:3;
Malaquias 3:1; Mateus 7:7,8; Lucas 12:31; Lucas 13:25; João 6:26;
João 7:33,34; 2 Coríntios 6:1,2.

LUCAS 15:24

porque este meu filho

estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e
foi achado. E começaram a regozijar-se.
ATOS 3:19

E21 O Messias deverá perdoar o pecado.

Arrependei-vos, pois, e

convertei-vos, para que sejam apagados
os vossos pecados, de sorte que venham

ISAÍAS 55:7

Deixe o ímpio o seu

os tempos de refrigério, da presença do

caminho, e o homem maligno os seus

Senhor,

pensamentos; volte-se ao Senhor, que se
compadecerá dele; e para o nosso Deus,

1 TIMÓTEO 1:15 Fiel é esta palavra e digna

porque é generoso em perdoar.

de toda a aceitação; que Cristo Jesus veio
ao mundo para salvar os pecadores, dos

MATEUS 7:21

Nem todo o que me diz:

quais sou eu o principal;

Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus,

16 mas por isso alcancei misericórdia, para

mas aquele que faz a vontade de meu Pai,

que em mim, o principal, Cristo Jesus

que está nos céus.

mostrasse toda a sua longanimidade, a

22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor,

fim de que eu servisse de exemplo aos que

Senhor, não profetizamos nós em teu

isaías 55
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Veja também: Êxodo 34:6,7; Salmos 130:7; Isaías 1:16-18; Isaías
43:25; Isaías 44:22; Jeremias 3:12; Ezequiel 3:18,19; Ezequiel
18:21-23; 18:27-32; Ezequiel 33:11,14-16; Oseias 14:1,2; Jonas 3:10;
Mateus 23:25,26; Romanos 5:16-21; 1 Coríntios 6:9-11; Efésios
1:6-8; Tiago 4:8-10.

HEBREUS 2:3

como escaparemos nós, se

descuidarmos de tão grande salvação? A
qual, tendo sido anunciada inicialmente
pelo Senhor, foi- nos depois confirmada
pelos que a ouviram:

E22 O trabalho do Messias deverá ser
TIAGO 1:18

abençoado.

Segundo a sua própria

vontade, ele nos gerou pela palavra da
ISAÍAS 55:10

Porque, assim como a

verdade, para que fôssemos como que

chuva e a neve descem dos céus e para lá

primícias das suas criaturas.

não tornam, mas regam a terra, e a fazem
produzir e brotar, para que dê semente ao

1 PEDRO 1:23

semeador, e pão ao que come,

semente corruptível, mas de incorruptível,

11 assim será a palavra que sair da minha

pela palavra de Deus, a qual vive e

boca: ela não voltará para mim vazia, antes

permanece.

fará o que me apraz, e prosperará naquilo

Veja também: Isaías 45:23; Isaías 46:10; Lucas 8:11-16.

para que a enviei.
MATEUS 24:35

Passará o céu e a terra, mas

as minhas palavras jamais passarão.
JOÃO 6:63

tendo renascido, não de

H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 55:12

O espírito é o que vivifica, a

Pois com alegria saireis,

carne para nada aproveita; as palavras que

e em paz sereis guiados; os montes e os

eu vos tenho dito são espírito e são vida.

outeiros romperão em cânticos diante de
vós, e todas as árvores de campo baterão
palmas.

ROMANOS 10:17 Logo a fé é pelo ouvir, e o

13 Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e

ouvir pela palavra de Cristo.

em lugar da sarça crescerá a murta; o que
1 TESSALONICENSES 2:13

será para o Senhor por nome, por sinal

Por isso

eterno, que nunca se apagará.

nós também, sem cessar, damos graças a
Deus, porquanto vós, havendo recebido

ROMANOS 5:1

a palavra de Deus que de nós ouvistes, a

Justificados, pois, pela

recebestes, não como palavra de homens,

fé, tenhamos paz com Deus, por nosso

mas (segundo ela é na verdade) como

Senhor Jesus Cristo,

palavra de Deus, a qual também opera em
ROMANOS 15:13 Ora, o Deus de esperança

vós que credes.

vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé,
HEBREUS 1:1

para que abundeis na esperança pelo poder

Havendo Deus antigamente

do Espírito Santo.

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,

isaías 55
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1 CORÍNTIOS 6:9

Não sabeis que os

E10 O Messias também deverá ser o Messias

injustos não herdarão o reino de Deus?

para os Gentios.

Não vos enganeis: nem os devassos, nem

H03 O futuro Reino do Messias.

os idólatras, nem os adúlteros, nem os

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

efeminados, nem os sodomitas,
10 nem os ladrões, nem os avarentos, nem

ISAÍAS 56:6

E aos estrangeiros, que se

os bêbedos, nem os maldizentes, nem os

unirem ao Senhor, para o servirem, e para

roubadores herdarão o reino de Deus.

amarem o nome do Senhor, sendo deste

11 E tais fostes alguns de vós; mas fostes

modo servos seus, todos os que guardarem
o sábado, não o profanando, e os que

lavados, mas fostes santificados, mas

abraçarem o meu pacto,

fostes justificados em nome do Senhor

7 sim, a esses os levarei ao meu santo

Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.

monte, e os alegrarei na minha casa de
2 CORÍNTIOS 5:17

oração; os seus holocaustos e os seus

Pelo que, se

alguém está em Cristo, nova criatura é; as

sacrifícios serão aceitos no meu altar;

coisas velhas já passaram; eis que tudo se

porque a minha casa será chamada casa de
oração para todos os povos.

fez novo.

8 Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os
GÁLATAS 5:22

dispersos de Israel: Ainda outros ajuntarei

Mas o fruto do Espírito é:

a ele, além dos que já se lhe ajuntaram.

o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a
benignidade, a bondade, a fidelidade.

ISAÍAS 43:6
COLOSSENSES 1:11

corroborados

Direi ao Norte: Dá; e ao Sul:

Não retenhas; trazei meus filhos de longe,

com toda a fortaleza, segundo o poder

e minhas filhas das extremidades da terra;

da sua glória, para toda a perseverança e
ISAÍAS 49:22

longanimidade com gozo;

Assim diz o Senhor Deus:

Eis que levantarei a minha mão para as
APOCALIPSE 2:7 Quem tem ouvidos, ouça

nações, e ante os povos arvorarei a minha

o que o Espírito diz às igrejas. Ao que

bandeira; então eles trarão os teus filhos

vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da

nos braços, e as tuas filhas serão levadas

vida, que está no paraíso de Deus.

sobre os ombros.

APOCALIPSE 22:2

MARCOS 11:17

No meio da

e ensinava, dizendo-lhes:

sua praça, e de ambos os lados do rio,

Não está escrito: A minha casa será

estava a árvore da vida, que produz doze

chamada casa de oração para todas as

frutos, dando seu fruto de mês em mês;

nações? Vós, porém, a tendes feito covil de

e as folhas da árvore são para a cura das

salteadores.

nações.
JOÃO 10:16

Veja também:#1; #2; #5.
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que não são deste aprisco; a essas também

263

isaías 56

ISAÍAS
me importa conduzir, e elas ouvirão a

temos acesso ao Pai em um mesmo

minha voz; e haverá um rebanho e um

Espírito.
19 Assim, pois, não sois mais estrangeiros,

pastor.

nem forasteiros, antes sois concidadãos
JOÃO 11:51

Ora, isso não disse ele por

dos santos e membros da família de Deus,
20 edificados sobre o fundamento dos

si mesmo; mas, sendo o sumo sacerdote
naquele ano, profetizou que Jesus havia de

apóstolos e dos profetas, sendo o próprio

morrer pela nação,

Cristo Jesus a principal pedra da esquina;

52 e não somente pela nação, mas também

21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce

para congregar num só corpo os filhos de

para templo santo no Senhor,

Deus que estão dispersos.
HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao
ATOS 2:41

De sorte que foram

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à

batizados os que receberam a sua palavra;

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;
23 à universal assembléia e igreja dos

e naquele dia agregaram-se quase três mil
almas;

primogênitos inscritos nos céus, e a Deus,
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos

ATOS 10:34

Então Pedro, tomando a

aperfeiçoados;
24 e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e

palavra, disse: Na verdade reconheço que
Deus não faz acepção de pessoas;

ao sangue da aspersão, que fala melhor do

35 mas que lhe é aceitável aquele que, em

que o de Abel.

qualquer nação, o teme e pratica o que é justo.
HEBREUS 13:15 Por ele, pois, ofereçamos
EFÉSIOS 1:10

para a dispensação da

sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o

plenitude dos tempos, de fazer convergir

fruto dos lábios que confessam o seu nome.

em Cristo todas as coisas, tanto as que
1 PEDRO 2:5

estão nos céus como as que estão na terra,

vós também, quais pedras

vivas, sois edificados como casa espiritual
EFÉSIOS 2:11

Portanto, lembrai-vos que

para serdes sacerdócio santo, a fim

outrora vós, gentios na carne, chamam

de oferecerdes sacrifícios espirituais,

circuncisão, feita pela mão dos homens,

aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.

12 estáveis naquele tempo sem Cristo,
APOCALIPSE 14:1

separados da comunidade de Israel, e

E olhei, e eis o

estranhos aos pactos da promessa, não

Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com

tendo esperança, e sem Deus no mundo.

ele cento e quarenta e quatro mil, que

13 Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes

traziam na fronte escrito o nome dele e o

estáveis longe, já pelo sangue de Cristo

nome de seu Pai.

chegastes perto.
EFÉSIOS 2:18

isaías 56

Veja também:#1; #3; #4; Isaías 56:3; Atos 11:23; 2 Coríntios 8:5;
Hebreus 10:19-22; 1 Pedro 1:1,2.

porque por ele ambos
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E23 O Messias deverá converter o Seu povo.

deu-lhes o poder de se tornarem filhos de

G06 A morada do Espírito Santo.

Deus;
13 os quais não nasceram do sangue, nem

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

da vontade da carne, nem da vontade do
ISAÍAS 57:15

Porque assim diz o Alto

varão, mas de Deus.

e o Excelso, que habita na eternidade
e cujo nome é santo: Num alto e santo

JOÃO 3:3

Respondeu-lhe Jesus: Em

lugar habito, e também com o contrito

verdade, em verdade te digo que se alguém

e humilde de espírito, para vivificar o

não nascer de novo, não pode ver o reino

espírito dos humildes, e para vivificar o

de Deus.

coração dos contritos.

4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um

16 Pois eu não contenderei para sempre,

homem nascer, sendo velho? porventura

nem continuamente ficarei irado; porque

pode tornar a entrar no ventre de sua mãe,

de mim procede o espírito, bem como o

e nascer?

fôlego da vida que eu criei.

5 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade

17 Por causa da iniqüidade da sua avareza me

te digo que se alguém não nascer da água

indignei e o feri; escondi-me, e indignei-

e do Espírito, não pode entrar no reino de

me; mas, rebelando-se, ele seguiu o

Deus.

caminho do seu coração.

6 O que é nascido da carne é carne, e o que é

18 Tenho visto os seus caminhos, mas eu

nascido do Espírito é espírito.

o sararei; também o guiarei, e tornarei

7 Não te admires de eu te haver dito:

a dar-lhe consolação, a ele e aos que o

Necessário vos é nascer de novo.

pranteiam.

8 O vento sopra onde quer, e ouves a sua
voz; mas não sabes donde vem, nem

MATEUS 19:28

Ao que lhe disse Jesus: Em

para onde vai; assim é todo aquele que é

verdade vos digo a vós que me seguistes,

nascido do Espírito.

que na regeneração, quando o Filho do
GÁLATAS 6:15

homem se assentar no trono da sua glória,

Pois nem a circuncisão

sentar-vos-eis também vós sobre doze

nem a incircuncisão é coisa alguma, mas

tronos, para julgar as doze tribos de Israel.

sim o ser uma nova criatura.

LUCAS 4:18

EFÉSIOS 2:1

O Espírito do Senhor está

sobre mim, porquanto me ungiu para

Ele vos vivificou, estando

vós mortos nos vossos delitos e pecados,

anunciar boas novas aos pobres; enviouCOLOSSENSES 3:9

me para proclamar libertação aos cativos, e
restauração da vista aos cegos, para pôr em

não mintais uns

aos outros, pois que já vos despistes do

liberdade os oprimidos,

homem velho com os seus feitos,
10 e vos vestistes do novo, que se renova para

JOÃO 1:12

Mas, a todos quantos o

o pleno conhecimento, segundo a imagem

receberam, aos que crêem no seu nome,

isaías 57
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TITO 3:5 não em virtude de obras de justiça

também ao que dele é nascido.

que nós houvéssemos feito, mas segundo
1 JOÃO 5:4

a sua misericórdia, nos salvou mediante

porque todo o que é nascido

o lavar da regeneração e renovação pelo

de Deus vence o mundo; e esta é a vitória

Espírito Santo,

que vence o mundo: a nossa fé.

TIAGO 1:18

1 JOÃO 5:18

Segundo a sua própria

Sabemos que todo aquele

vontade, ele nos gerou pela palavra da

que é nascido de Deus não vive pecando;

verdade, para que fôssemos como que

antes o guarda aquele que nasceu de Deus,

primícias das suas criaturas.

e o Maligno não lhe toca.

1 PEDRO 1:3

Veja também:#2; Salmos 51:10; Salmos 103:9-16; Salmos 138:6;
Salmos 147:3; Isaías 66:2; Jeremias 31:33; Jeremias 32:40; Ezequiel
11:19; Ezequiel 18:31; Ezequiel 36:26,27; Mateus 5:3; Lucas 15:2024; João 14:23; Romanos 5:21; 2 Coríntios 5:17; Efésios 2:5,8,10;
Filipenses 2:13; Colossenses 1:13; Colossenses 2:13; Tiago 4:6.

Bendito seja o Deus e

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
segundo a sua grande misericórdia, nos
regenerou para uma viva esperança, pela
ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos,
1 PEDRO 1:23

E24 O Messias deverá trazer paz.
ISAÍAS 57:19

tendo renascido, não de

Eu crio o fruto dos lábios;

semente corruptível, mas de incorruptível,

paz, paz, para o que está longe, e para o

pela palavra de Deus, a qual vive e

que está perto diz o Senhor; e eu o sararei.

permanece.
LUCAS 2:14
1 PEDRO 2:2

Glória a Deus nas maiores

alturas, e paz na terra entre os homens de

desejai como meninos

boa vontade.

recém-nascidos, o puro leite espiritual, a
fim de por ele crescerdes para a salvação,

EFÉSIOS 2:14
1 JOÃO 2:29

Porque ele é a nossa paz,

o qual de ambos os povos fez um; e,

Se sabeis que ele é justo,

sabeis que todo aquele que pratica a justiça

derrubando a parede de separação que

é nascido dele.

estava no meio, na sua carne desfez a
inimizade,

1 JOÃO 3:9

15 isto é, a lei dos mandamentos contidos em

Aquele que é nascido de

Deus não peca habitualmente; porque

ordenanças, para criar, em si mesmo, dos

a semente de Deus permanece nele, e

dois um novo homem, assim fazendo a paz,
16 e pela cruz reconciliar ambos com Deus

não pode continuar no pecado, porque é

em um só corpo, tendo por ela matado a

nascido de Deus.

inimizade;
1 JOÃO 5:1

17 e, vindo, ele evangelizou paz a vós que

Todo aquele que crê que

estáveis longe, e paz aos que estavam perto;

Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus; e
todo aquele que ama ao que o gerou, ama

isaías 57
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Veja também: Gênesis 18:23-32; Salmos 40:7; Salmos 98:1-2;
Salmos 106:23; Salmos 108:6; Salmos 138:7; Isaías 63:5; Jeremias
5:1; Ezequiel 22:30.

D06 O Messias deverá ser o Conselheiro.
D07 O Messias deverá ser o Mediador.
E08 A justiça do Messias.
H06 A intercessão do Messias.

E08 A justiça do Messias.
ISAÍAS 59:16

E viu que ninguém havia,
ISAÍAS 59:17

e maravilhou-se de que não houvesse um

vestiu-se de justiça,

intercessor; pelo que o seu próprio braço

como de uma couraça, e pôs na cabeça o

lhe trouxe a salvação, e a sua própria

capacete da salvação; e por vestidura pôs

justiça o susteve;

sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de
zelo, como de um manto.

SALMOS 20:6

Agora sei que o Senhor
ISAÍAS 11:5

salva o seu ungido; ele lhe responderá lá

A justiça será o cinto dos

do seu santo céu, com a força salvadora da

seus lombos, e a fidelidade o cinto dos

sua destra.

seus rins.

SALMOS 80:17

ROMANOS 13:12 A noite é passada, e o dia é

Seja a tua mão sobre

o varão da tua destra, sobre o filho do

chegado; dispamo-nos, pois, das obras das

homem que fortificaste para ti.

trevas, e vistamo-nos das armas da luz.
2 CORÍNTIOS 6:7

1 TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e

na palavra da

um só Mediador entre Deus e os homens,

verdade, no poder de Deus, pelas armas da

Cristo Jesus, homem,

justiça à direita e à esquerda,

HEBREUS 9:15

EFÉSIOS 6:14

E por isso é mediador de

Estai, pois, firmes, tendo

cingidos os vossos lombos com a verdade,

um novo pacto, para que, intervindo a

e vestida a couraça da justiça,

morte para remissão das transgressões

15 e calçando os pés com a preparação do

cometidas debaixo do primeiro pacto, os

evangelho da paz,

chamados recebam a promessa da herança

16 tomando, sobretudo, o escudo da fé, com

eterna.

o qual podereis apagar todos os dardos
HEBREUS 10:7

inflamados do Maligno.

Então eu disse: Eis-me aqui

17 Tomai também o capacete da salvação, e

(no rol do livro está escrito de mim) para

a espada do Espírito, que é a palavra de

fazer, ó Deus, a tua vontade.

Deus;
1 JOÃO 2:1

Meus filhinhos, estas coisas
1 TESSALONICENSES 5:8 mas nós, porque

vos escrevo, para que não pequeis; mas, se
alguém pecar, temos um Advogado para

somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-

com o Pai, Jesus Cristo, o justo.

nos da couraça da fé e do amor, e tendo
por capacete a esperança da salvação;

isaías 59
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APOCALIPSE 19:11

E vi o céu aberto,

há de vir na glória de seu Pai, com os

e eis um cavalo branco; e o que estava

seus anjos; e então retribuirá a cada um

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;

segundo as suas obras.

e julga a peleja com justiça.
ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

Veja também: Isaías 51:9.

que ignoreis este mistério (para que
não presumais de vós mesmos): que o
endurecimento veio em parte sobre Israel,

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

até que a plenitude dos gentios haja

H02 O julgamento no futuro por parte do

entrado;
26 e assim todo o Israel será salvo, como

Messias.

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

H03 O futuro Reino do Messias.

desviará de Jacó as impiedades;
ISAÍAS 59:18

Conforme forem as obras

27 e este será o meu pacto com eles, quando

deles, assim será a sua retribuição, furor

eu tirar os seus pecados.

aos seus adversários, e recompensa aos
seus inimigos; às ilhas dará ele a sua

APOCALIPSE 11:15

recompensa.

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu

19 Então temerão o nome do Senhor desde

grandes vozes, que diziam: O reino do

o poente, e a sua glória desde o nascente

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

do sol; porque ele virá tal uma corrente

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

impetuosa, que o assopro do Senhor

séculos.

impele.

Veja também:#1; #2; #4; #5; Levítico 25:25,26; Rute 4:1-22; Isaías
41:14; Isaías 44:6,24; Isaías 48:17; Isaías 49:7; Isaías 54:5,8; Isaías
60:16; Isaías 63:16; Jeremias 14:8; 2 Coríntios 1:10; Gálatas 4:5; 2
Timóteo 4:18; Tito 2:14; Hebreus 2:15; 2 Pedro 2:9.

20 E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó
se desviarem da transgressão, diz o Senhor.
ISAÍAS 11:10

Naquele dia a raiz de Jessé

será posta por estandarte dos povos, à qual
recorrerão as nações; gloriosas lhe serão as

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

suas moradas.

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

MALAQUIAS 1:11

Mas desde o
ISAÍAS 59:21

nascente do sol até o poente é grande

Quanto a mim, este é o

entre as nações o meu nome; e em todo

meu pacto com eles, diz o Senhor: o meu

lugar se oferece ao meu nome incenso, e

Espírito, que está sobre ti, e as minhas

uma oblação pura; porque o meu nome é

palavras, que pus na tua boca, não se

grande entre as nações, diz o Senhor dos

desviarão da tua boca, nem da boca dos

exércitos.

teus filhos, nem da boca dos filhos dos
teus filhos, diz o Senhor, desde agora e

MATEUS 16:27
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ISAÍAS
JEREMIAS 31:31 Eis que os dias vêm, diz o

9 Não segundo o pacto que fiz com seus

Senhor, em que farei um pacto novo com a

pais no dia em que os tomei pela mão,

casa de Israel e com a casa de Judá,

para os tirar da terra do Egito; pois não

32 não conforme o pacto que fiz com seus

permaneceram naquele meu pacto, e eu

pais, no dia em que os tomei pela mão,

para eles não atentei, diz o Senhor.
10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de

para os tirar da terra do Egito, esse meu
pacto que eles invalidaram, apesar de eu os

Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor;

haver desposado, diz o Senhor.

porei as minhas leis no seu entendimento,

33 Mas este é o pacto que farei com a casa de

e em seu coração as escreverei; eu serei o

Israel depois daqueles dias, diz o Senhor:

seu Deus, e eles serão o meu povo;

Porei a minha lei no seu interior, e a

Veja também:#1; #2; Mateus 26:26-29.

escreverei no seu coração; e eu serei o seu
Deus e eles serão o meu povo.
34 E não ensinarão mais cada um a seu
próximo, nem cada um a seu irmão,
dizendo: Conhecei ao Senhor; porque

B14 O Messias dá a conhecer a glória de Deus.

todos me conhecerão, desde o menor

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

deles até o maior, diz o Senhor; pois lhes

E10 O Messias também deverá ser o Messias

perdoarei a sua iniqüidade, e não me

para os Gentios.

lembrarei mais dos seus pecados.
LUCAS 11:13

H03 O futuro Reino do Messias.
ISAÍAS 60:1

Se vós, pois, sendo maus,

Levanta-te, resplandece,

sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,

porque é chegada a tua luz, e é nascida

quanto mais dará o Pai celestial o Espírito

sobre ti a glória do Senhor.
2 Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a

Santo àqueles que lho pedirem?

escuridão os povos; mas sobre ti o Senhor
ROMANOS 9:6

virá surgindo, e a sua glória se verá sobre

Não que a palavra de Deus

ti.

haja falhado. Porque nem todos os que são

3 E nações caminharão para a tua luz, e reis

de Israel são israelitas;

para o resplendor da tua aurora.

7 nem por serem descendência de Abraão

4 Levanta em redor os teus olhos, e vê; todos

são todos filhos; mas: Em Isaque será

estes se ajuntam, e vêm ter contigo; teus

chamada a tua descendência.

filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão

8 Isto é, não são os filhos da carne que são

a teu lado.

filhos de Deus; mas os filhos da promessa

5 Então o verás, e estarás radiante, e o teu

são contados como descendência.

coração estremecerá e se alegrará; porque
HEBREUS 8:8

a abundância do mar se tornará a ti, e as

Porque repreendendo-os,

riquezas das nações a ti virão.

diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em
que estabelecerei com a casa de Israel e

MATEUS 28:19

com a casa de Judá um novo pacto.
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Portanto ide, fazei

isaías 59 & 60

ISAÍAS
discípulos de todas as nações, batizando-os

veio a salvação aos gentios, para os incitar

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

à emulação.
12 Ora se o tropeço deles é a riqueza do

Santo;

mundo, e a sua diminuição a riqueza dos
LUCAS 2:30

pois os meus olhos já viram

gentios, quanto mais a sua plenitude!
13 Mas é a vós, gentios, que falo; e, porquanto

a tua salvação,
31 a qual tu preparaste ante a face de todos os

sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu

povos;

ministério,

32 luz para revelação aos gentios, e para

14 para ver se de algum modo posso incitar à

glória do teu povo Israel.

emulação os da minha raça e salvar alguns
deles.

LUCAS 24:47

15 Porque, se a sua rejeição é a reconciliação

e que em seu nome se

pregasse o arrependimento para remissão

do mundo, qual será a sua admissão,

dos pecados, a todas as nações, começando

senão a vida dentre os mortos?

por Jerusalém.
JOÃO 1:9

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Mateus 15:14; Mateus 23:19,24;
Atos 14:16; Atos 17:30,31; Romanos 15:9-12; Efésios 5:14.

Pois a verdadeira luz, que

alumia a todo homem, estava chegando ao
mundo.
B21 O Messias é a Luz.
JOÃO 8:12

Então Jesus tornou a falar-

G05 O Messias deverá ver muitos frutos.

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;

H03 O futuro Reino do Messias.

quem me segue de modo algum andará

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

em trevas, mas terá a luz da vida.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.
H11 O Messias deverá ser glorificado.

ATOS 13:47

porque assim nos ordenou

o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios,

ISAÍAS 60:6-7

a fim de que sejas para salvação até os

ISAÍAS 60:8

Quem são estes que vêm

voando como nuvens e como pombas para

confins da terra.

as suas janelas?
ATOS 26:18

9 Certamente as ilhas me aguardarão, e

para lhes abrir os olhos a

fim de que se convertam das trevas à luz,

vêm primeiro os navios de Társis, para

e do poder de Satanás a Deus, para que

trazerem teus filhos de longe, e com eles

recebam remissão de pecados e herança

a sua prata e o seu ouro, para o nome do

entre aqueles que são santificados pela fé

Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel,

em mim.

porquanto ele te glorificou.
10 E estrangeiros edificarão os teus muros, e

ROMANOS 11:11 Logo, pergunto: Porventura

os seus reis te servirão; porque na minha

tropeçaram de modo que caíssem? De

ira te feri, mas na minha benignidade tive

maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço

misericórdia de ti.
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ISAÍAS
11 As tuas portas estarão abertas de contínuo;

forte temos, a que Deus pôs a salvação por

nem de dia nem de noite se fecharão;

muros e antemuros.

para que te sejam trazidas as riquezas das

2 Abri as portas, para que entre nela a nação

nações, e conduzidos com elas os seus

justa, que observa a verdade.

reis.
ISAÍAS 60:12-15
ISAÍAS 60:16

ISAÍAS 49:23
E mamarás o leite das

Reis serão os teus aios, e as

suas rainhas as tuas amas; diante de ti se

nações, e te alimentarás ao peito dos reis;

inclinarão com o rosto em terra e lamberão

assim saberás que eu sou o Senhor, o teu

o pó dos teus pés; e saberás que eu sou o

Salvador, e o teu Redentor, o Poderoso de

Senhor, e que os que por mim esperam

Jacó.

não serão confundidos.

17 Por bronze trarei ouro, por ferro trarei
prata, por madeira bronze, e por pedras

JOÃO 9:5

ferro; farei pacíficos os teus oficiais e

Enquanto estou no mundo,

sou a luz do mundo.

justos os teus exatores.
18 Não se ouvirá mais de violência na tua

JOÃO 12:28

Pai, glorifica o teu nome.

terra, de desolação ou destruição nos teus

Veio, então, do céu esta voz: Já o tenho

termos; mas aos teus muros chamarás

glorificado, e outra vez o glorificarei.

Salvação, e às tuas portas Louvor.
19 Não te servirá mais o sol para luz do

JOÃO 15:1

dia, nem com o seu resplendor a lua te

Eu sou a videira verdadeira,

e meu Pai é o viticultor.

alumiará; mas o Senhor será a tua luz

2 Toda vara em mim que não dá fruto, ele a

perpétua, e o teu Deus a tua glória.

corta; e toda vara que dá fruto, ele a limpa,

20 Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua

para que dê mais fruto.

lua minguará; porque o Senhor será a tua
luz perpétua, e acabados serão os dias do

JOÃO 15:8

teu luto.

Nisto é glorificado meu Pai,

que deis muito fruto; e assim sereis meus

21 E todos os do teu povo serão justos; para

discípulos.

sempre herdarão a terra; serão renovos por
mim plantados, obra das minhas mãos,

ROMANOS 1:17 Porque no evangelho é

para que eu seja glorificado.

revelada, de fé em fé, a justiça de Deus,
como está escrito: Mas o justo viverá da fé.

SALMOS 37:29

Os justos herdarão a terra e
ROMANOS 5:19 Porque, assim como pela

nela habitarão para sempre.

desobediência de um só homem muitos
SALMOS 72:11

Todos os reis se prostrem

foram constituídos pecadores, assim

perante ele; todas as nações o sirvam.

também pela obediência de um muitos
serão constituídos justos.

ISAÍAS 26:1

Naquele dia se entoará
EFÉSIOS 2:10

este cântico na terra de Judá: uma cidade
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Porque somos feitura sua,
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ISAÍAS
criados em Cristo Jesus para boas obras,

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Salmos 1:5; Salmos 112:1-6;
Isaías 57:13.

as quais Deus antes preparou para que
andássemos nelas.
2 PEDRO 3:13

Nós, porém, segundo a sua

promessa, aguardamos novos céus e uma
nova terra, nos quais habita a justiça.

D01 A unção do Messias.
E06 A missão e a vocação do Messias.

APOCALIPSE 21:12

e tinha um grande

E15 O Messias deverá trazer boas notícias.

e alto muro com doze portas, e nas portas

H11 O Messias deverá ser glorificado.

doze anjos, e nomes escritos sobre elas,
ISAÍAS 61:1

que são os nomes das doze tribos dos

O Espírito do Senhor Deus

está sobre mim, porque o Senhor me ungiu

filhos de Israel.

para pregar boas-novas aos mansos; enviou-

13 Ao oriente havia três portas, ao norte três
portas, ao sul três portas, e ao ocidente três

me a restaurar os contritos de coração, a

portas.

proclamar liberdade aos cativos, e a abertura
de prisão aos presos;

14 O muro da cidade tinha doze

2 a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia

fundamentos, e neles estavam os nomes

da vingança do nosso Deus; a consolar todos

dos doze apóstolos do Cordeiro.

os tristes;
APOCALIPSE 21:23

3 a ordenar acerca dos que choram em Sião

A cidade não

necessita nem do sol, nem da lua, para

que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas,

que nela resplandeçam, porém a glória de

óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de

Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua

louvor em vez de espírito angustiado; a fim de

lâmpada.

que se chamem árvores de justiça, plantação
do Senhor, para que ele seja glorificado.

24 As nações andarão à sua luz; e os reis da
terra trarão para ela a sua glória.

ISAÍAS 57:15

25 As suas portas não se fecharão de dia, e

Porque assim diz o Alto

e o Excelso, que habita na eternidade

noite ali não haverá;
26 e a ela trarão a glória e a honra das nações.

e cujo nome é santo: Num alto e santo

27 E não entrará nela coisa alguma impura,

lugar habito, e também com o contrito

nem o que pratica abominação ou mentira;

e humilde de espírito, para vivificar o

mas somente os que estão inscritos no

espírito dos humildes, e para vivificar o

livro da vida do Cordeiro.

coração dos contritos.

APOCALIPSE 22:5

MATEUS 3:16

E ali não haverá

Batizado que foi Jesus,

mais noite, e não necessitarão de luz de

saiu logo da água; e eis que se lhe abriram

lâmpada nem de luz do sol, porque o

os céus, e viu o Espírito Santo de Deus

Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos

descendo como uma pomba e vindo sobre

séculos dos séculos.

ele;
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17 e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o

2 CORÍNTIOS 6:2

meu Filho amado, em quem me comprazo.

(porque diz: No

tempo aceitável te escutei e no dia da
salvação te socorri; eis aqui agora o tempo

MATEUS 5:4

Bem-aventurados os que

aceitável, eis aqui agora o dia da salvação);

choram, porque eles serão consolados.
5 Bem-aventurados os mansos, porque eles

2 CORÍNTIOS 7:9

herdarão a terra.

agora folgo, não

porque fostes contristados, mas porque
o fostes para o arrependimento; pois

LUCAS 4:17

Foi-lhe entregue o livro do

segundo Deus fostes contristados, para

profeta Isaías; e abrindo-o, achou o lugar

que por nós não sofrêsseis dano em coisa

em que estava escrito:

alguma.

18 O Espírito do Senhor está sobre mim,

10 Porque a tristeza segundo Deus opera

porquanto me ungiu para anunciar

arrependimento para a salvação, o qual

boas novas aos pobres; enviou-me para

não traz pesar; mas a tristeza do mundo

proclamar libertação aos cativos, e

opera a morte.

restauração da vista aos cegos, para pôr em

Veja também:#1; Salmos 30:11; Isaías 12:1; Ezequiel 16:8-13; João
14:14-26; Tito 3:4-6.

liberdade os oprimidos,
19 e para proclamar o ano aceitável do
Senhor.
20 E fechando o livro, devolveu-o ao
assistente e sentou-se; e os olhos de todos

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

na sinagoga estavam fitos nele.

H03 O futuro Reino do Messias.

21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos.
ISAÍAS 61:4
JOÃO 1:32

E eles edificarão as antigas

ruínas, levantarão as desolações de

E João deu testemunho,

dizendo: Vi o Espírito descer do céu como

outrora, e restaurarão as cidades assoladas,

pomba, e repousar sobre ele.

as desolações de muitas gerações.

33 Eu não o conhecia; mas o que me enviou

5 E haverá estrangeiros, que apascentarão

a batizar em água, esse me disse: Aquele

os vossos rebanhos; e estranhos serão os
vossos lavradores e os vossos vinheiros.

sobre quem vires descer o Espírito, e sobre

6 Mas vós sereis chamados sacerdotes do

ele permanecer, esse é o que batiza no

Senhor, e vos chamarão ministros de

Espírito Santo.

nosso Deus; comereis as riquezas das

34 Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de

nações, e na sua glória vos gloriareis.

que este é o Filho de Deus.

7 Em lugar da vossa vergonha, haveis de
JOÃO 15:11

ter dupla honra; e em lugar de opróbrio

Estas coisas vos tenho dito,

para que o meu gozo permaneça em vós, e

exultareis na vossa porção; por isso na sua

o vosso gozo seja completo.

terra possuirão o dobro, e terão perpétua
alegria.
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8 Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o

envelhece, perto está de desaparecer.

roubo e toda injustiça; fielmente lhes darei
1 PEDRO 2:9

sua recompensa, e farei com eles um pacto
eterno.

Mas vós sois a geração

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,

9 E a sua posteridade será conhecida entre

o povo adquirido, para que anuncieis as

as nações, e os seus descendentes no meio

grandezas daquele que vos chamou das

dos povos; todos quantos os virem os

trevas para a sua maravilhosa luz;

reconhecerão como descendência bendita
1 PEDRO 5:1

do Senhor.

Aos anciãos, pois, que há

entre vós, rogo eu, que sou ancião com
ATOS 20:28

eles e testemunha dos sofrimentos de

Cuidai pois de vós mesmos

Cristo, e participante da glória que se há

e de todo o rebanho sobre o qual o

de revelar:

Espírito Santo vos constituiu bispos, para

2 Apascentai o rebanho de Deus, que

apascentardes a igreja de Deus, que ele

está entre vós, não por força, mas

adquiriu com seu próprio sangue.

espontaneamente segundo a vontade de
HEBREUS 8:8

Porque repreendendo-os,

Deus; nem por torpe ganância, mas de boa

diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em

vontade;
3 nem como dominadores sobre os que vos

que estabelecerei com a casa de Israel e
com a casa de Judá um novo pacto.

foram confiados, mas servindo de exemplo

9 Não segundo o pacto que fiz com seus

ao rebanho.
4 E, quando se manifestar o sumo Pastor,

pais no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito; pois não

recebereis a imarcescível coroa da glória.

permaneceram naquele meu pacto, e eu
APOCALIPSE 1:6 e nos fez reino, sacerdotes

para eles não atentei, diz o Senhor.
10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de

para Deus, seu Pai, a ele seja glória e
domínio pelos séculos dos séculos. Amém.

Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor;
porei as minhas leis no seu entendimento,

APOCALIPSE 5:10

e em seu coração as escreverei; eu serei o

e para o nosso

Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles

seu Deus, e eles serão o meu povo;
11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

reinarão sobre a terra.

nem cada um ao seu irmão, dizendo:
APOCALIPSE 20:6

Conhece ao Senhor; porque todos me

Bem-aventurado e

conhecerão, desde o menor deles até o

santo é aquele que tem parte na primeira

maior.

ressurreição; sobre estes não tem poder

12 Porque serei misericordioso para com suas

a segunda morte; mas serão sacerdotes

iniquidades, e de seus pecados não me

de Deus e de Cristo, e reinarão com ele

lembrarei mais.

durante os mil anos.

13 Dizendo: Novo pacto, ele tornou antiquado

Veja também:#1; #2; #3;#4; #5.

o primeiro. E o que se torna antiquado e
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de meu Pai e diante dos seus anjos.

E10 O Messias também deverá ser o Messias
para os Gentios.

APOCALIPSE 3:18

G05 O Messias deverá ver muitos frutos.

aconselho-te que

H03 O futuro Reino do Messias.

de mim compres ouro refinado no fogo,

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

para que te enriqueças; e vestes brancas,
para que te vistas, e não seja manifesta a

ISAÍAS 61:10

Regozijar-me-ei muito

vergonha da tua nudez; e colírio, a fim de

no Senhor, a minha alma se alegrará no

ungires os teus olhos, para que vejas.

meu Deus, porque me vestiu de vestes
APOCALIPSE 7:14

de salvação, cobriu-me com o manto de

Respondi-lhe:

justiça, como noivo que se adorna com

Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes

uma grinalda, e como noiva que se enfeita

são os que vêm da grande tribulação, e

com as suas jóias.

levaram as suas vestes e as branquearam

11 Porque, como a terra produz os seus

no sangue do Cordeiro.

renovos, e como o horto faz brotar o que
APOCALIPSE 19:7

nele se semeia, assim o Senhor Deus fará

Regozijemo-nos,

brotar a justiça e o louvor perante todas as

e exultemos, e demos-lhe a glória; porque

nações.

são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a
sua noiva se preparou,

GÊNESIS 3:11

8 e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino,

Deus perguntou-lhe

mais: Quem te mostrou que estavas nu?

resplandecente e puro; pois o linho fino

Comeste da árvore de que te ordenei que

são as obras justas dos santos.

não comesses?
LUCAS 1:46

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Gênesis 2:25; Gênesis 3:7-15;
Filipenses 4:4; 1 Pedro 1:3-9; 1 Pedro 2:9.

Disse então Maria: A minha

alma engrandece ao Senhor,
47 e o meu espírito exulta em Deus meu
E10 O Messias também deverá ser o Messias

Salvador;

para os Gentios.
2 CORÍNTIOS 5:2

H03 O futuro Reino do Messias.

Pois neste

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

tabernáculo nós gememos, desejando
muito ser revestidos da nossa habitação

ISAÍAS 62:1

que é do céu,

Por amor de Sião não me

calarei, e por amor de Jerusalém não

3 se é que, estando vestidos, não formos

descansarei, até que saia a sua justiça

achados nus.

como um resplendor, e a sua salvação
como uma tocha acesa.

APOCALIPSE 3:5 O que vencer será assim

2 E as nações verão a tua justiça, e todos

vestido de vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome do livro da

os reis a tua glória; e chamar-te-ão por

vida; antes confessarei o seu nome diante

um nome novo, que a boca do Senhor

isaías 61
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designará.

dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a

3 Também serás uma coroa de adorno na

coroa da vida.

mão do Senhor, e um diadema real na mão
APOCALIPSE 2:17

do teu Deus.

Quem tem

ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
ATOS 9:15

Disse-lhe, porém, o Senhor:

igrejas. Ao que vencer darei do maná

Vai, porque este é para mim um vaso

escondido, e lhe darei uma pedra branca,

escolhido, para levar o meu nome perante

e na pedra um novo nome escrito, o qual

os gentios, e os reis, e os filhos de Israel;

ninguém conhece senão aquele que o
recebe.

1 CORÍNTIOS 9:25

E todo aquele que
APOCALIPSE 3:11

luta, exerce domínio próprio em todas

Venho sem

as coisas; ora, eles o fazem para alcançar

demora; guarda o que tens, para que

uma coroa corruptível, nós, porém, uma

ninguém tome a tua coroa.

incorruptível.
APOCALIPSE 4:4 Havia também ao redor
FILIPENSES 4:1 Portanto, meus amados e

do trono vinte e quatro tronos; e sobre

saudosos irmãos, minha alegria e coroa,

os tronos vi assentados vinte e quatro

permanecei assim firmes no Senhor,

anciãos, vestidos de branco, que tinham

amados.

nas suas cabeças coroas de ouro.

2 TIMÓTEO 4:8 Desde agora, a coroa da

APOCALIPSE 4:10

os vinte e quatro

justiça me está guardada, a qual o Senhor,

anciãos prostravam-se diante do que estava

justo juiz, me dará naquele dia; e não

assentado sobre o trono, e adoravam

somente a mim, mas também a todos os

ao que vive pelos séculos dos séculos; e

que amarem a sua vinda.

lançavam as suas coroas diante do trono,
dizendo:

TIAGO 1:12

Bem-aventurado o homem

11 Digno és, Senhor nosso e Deus nosso,

que suporta a provação; porque, depois de

de receber a glória e a honra e o poder;

aprovado, receberá a coroa da vida, que o

porque tu criaste todas as coisas, e por tua

Senhor prometeu aos que o amam.

vontade existiram e foram criadas.

1 PEDRO 5:4

APOCALIPSE 12:1

E, quando se manifestar

E viu-se um

o sumo Pastor, recebereis a imarcescível

grande sinal no céu: uma mulher vestida

coroa da glória.

do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés,
e uma coroa de doze estrelas sobre a sua

APOCALIPSE 2:10

Não temas o que

cabeça.

hás de padecer. Eis que o Diabo está para

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Mateus 27:29; 1 Tessalonicenses
2:19; Apocalipse 6:2; Apocalipse 14:14.

lançar alguns de vós na prisão, para que
sejais provados; e tereis uma tribulação de

isaías 62
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B20 O amor do Rei pelo Seu povo.

como a mulher desamparada e triste de

B23 A graça de Deus e do Messias.

espírito; como a mulher da mocidade, que

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

fora repudiada, diz o teu Deus:
7 Por um breve momento te deixei, mas com

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.
ISAÍAS 62:4

grande compaixão te recolherei;

Nunca mais te chamarão:

SOFONIAS 3:17 O Senhor teu Deus está no

Desamparada, nem a tua terra se

meio de ti, poderoso para te salvar; ele se

denominará Desolada; mas chamar-te-

deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no

ão Hefzibá, e à tua terra Beulá; porque

seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.

o Senhor se agrada de ti; e a tua terra se
casará.

LUCAS 12:32

5 Pois como o mancebo se casa com a

Não temas, ó pequeno

rebanho! porque a vosso Pai agradou dar-

donzela, assim teus filhos se casarão

vos o reino.

contigo; e, como o noivo se alegra da
noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus

LUCAS 15:7

6 e Jerusalém, sobre os teus muros pus

Digo-vos que assim haverá

maior alegria no céu por um pecador

atalaias, que não se calarão nem de dia,

que se arrepende, do que por noventa

nem de noite; ó vós, os que fazeis lembrar

e nove justos que não necessitam de

ao Senhor, não descanseis,

arrependimento.

7 e não lhe deis a ele descanso até que
estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto

JOÃO 3:29

de louvor na terra.

Aquele que tem a noiva é

o noivo; mas o amigo do noivo, que está

8 Jurou o Senhor pela sua mão direita, e pelo

presente e o ouve, regozija-se muito com a

braço da sua força: Nunca mais darei de

voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo

comer o teu trigo aos teus inimigos, nem

está completo.

os estrangeiros beberão o teu mosto, em
que trabalhaste.

JOÃO 15:11

9 Mas os que o ajuntarem o comerão, e

Estas coisas vos tenho dito,

para que o meu gozo permaneça em vós, e

louvarão ao Senhor; e os que o colherem o

o vosso gozo seja completo.

beberão nos átrios do meu santuário.
ROMANOS 9:27 Também Isaías exclama
OSEIAS 2:19

E desposar-te-ei comigo

acerca de Israel: Ainda que o número dos

para sempre; sim, desposar-te-ei comigo

filhos de Israel seja como a areia do mar, o

em justiça, e em juízo, e em amorável

remanescente é que será salvo.

benignidade, e em misericórdias;
20 e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e

APOCALIPSE 19:7

conhecerás ao Senhor.

Regozijemo-nos,

e exultemos, e demos-lhe a glória; porque
são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a

ISAÍAS 54:6

isaías 61

Porque o Senhor te chamou

sua noiva se preparou,
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APOCALIPSE 21:9

MATEUS 1:21

E veio um dos

ela dará à luz um filho, a

sete anjos que tinham as sete taças cheias

quem chamarás JESUS; porque ele salvará

das sete últimas pragas, e falou comigo,

o seu povo dos seus pecados.

dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a
MATEUS 3:3

esposa do Cordeiro.

Porque este é o anunciado

pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que

Veja também:#1; #2; #3;#5; Deuteronômio 4:31; Deuteronômio
30:9; Deuteronômio 31:6,8,16-18; Josué 1:5; 1 Samuel 12:22; 1
Reis 19:10; 1 Crônicas 16:31; Salmos 16:11; Salmos 94:14; Isaías
49:14-16; Isaías 53:10; Isaías 54:1,6,7; Isaías 60:10; Isaías 62:12;
Jeremias 32:41; Ezequiel 20:41; Oseias 1:7-11; João 17:13; Romanos
14:17; Filipenses 2:2; Apocalipse 21:2.

clama no deserto; Preparai o caminho do
Senhor, endireitai as suas veredas.
MATEUS 21:5

Dizei à filha de Sião: Eis

que aí te vem o teu Rei, manso e montado
em um jumento, em um jumentinho, cria
de animal de carga.

E10 O Messias também deverá ser o Messias
para os Gentios.

LUCAS 1:17

E22 O trabalho do Messias deverá ser

irá adiante dele no espírito

e poder de Elias, para converter os

abençoado.
H03 O futuro Reino do Messias.

corações dos pais aos filhos, e os rebeldes

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

à prudência dos justos, a fim de preparar
para o Senhor um povo apercebido.

ISAÍAS 62:10

Passai, passai pelas portas;

preparai o caminho ao povo; aplanai,

JOÃO 3:14

E como Moisés levantou a

aplanai a estrada, limpai-a das pedras;

serpente no deserto, assim importa que o

arvorai a bandeira aos povos.

Filho do homem seja levantado;

11 Eis que o Senhor proclamou até as
extremidades da terra: Dizei à filha de

ROMANOS 10:18 Mas pergunto: Porventura

Sião: Eis que vem o teu Salvador; eis

não ouviram? Sim, por certo: Por toda a

que com ele vem o seu galardão, e a sua

terra saiu a voz deles, e as suas palavras

recompensa diante dele.

até os confins do mundo.

12 E chamar-lhes-ão: Povo santo, remidos do
APOCALIPSE 22:12

Senhor; e tu serás chamada Procurada,
cidade não desamparada.

Eis que cedo

venho e está comigo a minha recompensa,
para retribuir a cada um segundo a sua

ÊXODO 17:15

Pelo que Moisés edificou

obra.

um altar, ao qual chamou Jeová-Níssi.
ISAÍAS 11:10

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Deuteronômio 7:6;
Deuteronômio 26:19; Deuteronômio 28:9; Salmos 98:1-3;
Cantares 5:10; Isaías 18:3; Isaías 49:22; Isaías 57:14; Isaías 59:19;
Marcos 16:15; Romanos 10:11-18.

Naquele dia a raiz de Jessé

será posta por estandarte dos povos, à qual
recorrerão as nações; gloriosas lhe serão as
suas moradas.
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HEBREUS 1:3

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

sendo ele o resplendor da

D06 O Messias deverá ser o Conselheiro.

sua glória e a expressa imagem do seu Ser,

F11 O sofrimento do Messias.

e sustentando todas as coisas pela palavra

H02 O julgamento no futuro por parte do

do seu poder, havendo ele mesmo feito
a purificação dos pecados, assentou-se à

Messias.

direita da Majestade nas alturas,
ISAÍAS 63:1

Quem é este, que vem de

Edom, de Bozra, com vestiduras tintas de

APOCALIPSE 14:19

E o anjo meteu a

escarlate? este que é glorioso no seu traje,

sua foice à terra, e vindimou as uvas da

que marcha na plenitude da sua força?

vinha da terra, e lançou-as no grande lagar

Sou eu, que falo em justiça, poderoso para

da ira de Deus.
20 E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu

salvar.
2 Por que está vermelha a tua vestidura, e as

sangue do lagar até os freios dos cavalos,

tuas vestes como as daquele que pisa no

pelo espaço de mil e seiscentos estádios.

lagar?
APOCALIPSE 19:13

3 Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos

Estava vestido de

ninguém houve comigo; eu os pisei na

um manto salpicado de sangue; e o nome

minha ira, e os esmaguei no meu furor, e

pelo qual se chama é o Verbo de Deus.

o seu sangue salpicou as minhas vestes, e

14 Seguiam-no os exércitos que estão no céu,

manchei toda a minha vestidura.

em cavalos brancos, e vestidos de linho

4 Porque o dia da vingança estava no meu

fino, branco e puro.
15 Da sua boca saía uma espada afiada, para

coração, e o ano dos meus remidos é
chegado.

ferir com ela as nações; ele as regerá com

5 Olhei, mas não havia quem me ajudasse;

vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa

e admirei-me de não haver quem me

o lagar do vinho do furor da ira do Deus

sustivesse; pelo que o meu próprio braço

Todo-Poderoso.

me trouxe a vitória; e o meu furor é que

Veja também:#1; #5; Isaías 59:16,17; Apocalipse 6:9-17;
Apocalipse 18:20.

me susteve.
6 Pisei os povos na minha ira, e os
embriaguei no meu furor; e derramei
sobre a terra o seu sangue.

E26 A obra de redenção por parte do Messias.
LUCAS 12:50

H03 O futuro Reino do Messias.

Há um batismo em que hei

de ser batizado; e como me angustio até
ISAÍAS 63:7

que venha a cumprir-se!

Celebrarei as benignidades

do Senhor, e os louvores do Senhor,
JOÃO 16:32

consoante tudo o que o Senhor nos tem

Eis que vem a hora, e já é

chegada, em que vós sereis dispersos cada

concedido, e a grande bondade para

um para o seu lado, e me deixareis só; mas

com a casa de Israel, bondade que ele

não estou só, porque o Pai está comigo.

lhes tem concedido segundo as suas

isaías 63
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misericórdias, e segundo a multidão das

7 para que, sendo justificados pela sua

suas benignidades.

graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a

8 Porque dizia: Certamente eles são meu

esperança da vida eterna.

povo, filhos que não procederão com
falsidade; assim ele se fez o seu Salvador.

HEBREUS 2:17

9 Em toda a angústia deles foi ele

Pelo que convinha

que em tudo fosse feito semelhante a

angustiado, e o anjo da sua presença os

seus irmãos, para se tornar um sumo

salvou; no seu amor, e na sua compaixão

sacerdote misericordioso e fiel nas coisas

ele os remiu; e os tomou, e os carregou

concernentes a Deus, a fim de fazer

todos os dias da antigüidade.

propiciação pelos pecados do povo.
18 Porque naquilo que ele mesmo, sendo

MATEUS 14:14

E ele, ao desembarcar, viu

tentado, padeceu, pode socorrer aos que

uma grande multidão; e, compadecendo-se

são tentados.

dela, curou os seus enfermos.
HEBREUS 4:15
ROMANOS 11:1 Pergunto, pois: Acaso

Porque não temos

um sumo sacerdote que não possa

rejeitou Deus ao seu povo? De modo

compadecer- se das nossas fraquezas;

nenhum; por que eu também sou israelita,

porém um que, como nós, em tudo foi

da descendência de Abraão, da tribo de

tentado, mas sem pecado.

Benjamim.
2 Deus não rejeitou ao seu povo que antes

HEBREUS 5:8

ainda que era Filho,

conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura

aprendeu a obediência por meio daquilo

diz de Elias, como ele fala a Deus contra

que sofreu;

Israel, dizendo:
1 JOÃO 4:9
ROMANOS 11:28 Quanto ao evangelho, eles

Nisto se manifestou o

amor de Deus para conosco: em que Deus

na verdade, são inimigos por causa de vós;

enviou seu Filho unigênito ao mundo,

mas, quanto à eleição, amados por causa

para que por meio dele vivamos.
10 Nisto está o amor: não em que nós

dos pais.

tenhamos amado a Deus, mas em que ele
TITO 3:4 Mas quando apareceu a bondade de

nos amou a nós, e enviou seu Filho como

Deus, nosso Salvador e o seu amor para

propiciação pelos nossos pecados.

com os homens,
5 não em virtude de obras de justiça que nós

1 JOÃO 4:14

E nós temos visto, e

houvéssemos feito, mas segundo a sua

testificamos que o Pai enviou seu Filho

misericórdia, nos salvou mediante o lavar

como Salvador do mundo.

da regeneração e renovação pelo Espírito
APOCALIPSE 1:5 e da parte de Jesus Cristo,

Santo,
6 que ele derramou abundantemente sobre

que é a fiel testemunha, o primogênito

nós por Jesus Cristo, nosso Salvador;

isaías 63
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ROMANOS 9:24 os quais somos nós, a quem

Âquele que nos ama, e pelo seu sangue
nos libertou dos nossos pecados,

também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios?

Veja também:#1; #2; Gênesis 22:11-17; Gênesis 48:16; Isaías 41:8;
Isaías 43:11; Isaías 46:3,4; Jeremias 14:8; Oseias 13:4; Malaquias
3:1.

25 Como diz ele também em Oséias:
Chamarei meu povo ao que não era meu
povo; e amada à que não era amada.
26 E sucederá que no lugar em que lhes foi
dito: Vós não sois meu povo; aí serão

E10 O Messias também deverá ser o Messias

chamados filhos do Deus vivo.

para os Gentios.
F03 O Messias deverá ser rejeitado.

ROMANOS 10:20
ISAÍAS 65:1

Tornei-me acessível aos que

E Isaías ousou dizer:

Fui achado pelos que não me buscavam,

não perguntavam por mim; fui achado

manifestei-me aos que por mim não

daqueles que não me buscavam. A uma

perguntavam.

nação que não se chamava do meu nome

21 Quanto a Israel, porém, diz: Todo o dia

eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui.

estendi as minhas mãos a um povo rebelde

2 Estendi as minhas mãos o dia todo a um

e contradizente.

povo rebelde, que anda por um caminho

Veja também: Provérbios 1:24; Lucas 13:34; Lucas 19:41,42.

que não é bom, após os seus próprios
pensamentos;
DEUTERONÔMIO 32:21 A zelos me

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

provocaram cem aquilo que não é Deus,
ISAÍAS 65:8

com as suas vaidades me provocaram à

Assim diz o Senhor: Como

ira; portanto eu os provocarei a zelos com

quando se acha mosto num cacho de uvas,

aquele que não é povo, com uma nação

e se diz: Não o desperdices, pois há bênção

insensata os despertarei à ira.

nele; assim farei por amor de meus servos,
para que eu não os destrua a todos.

MATEUS 23:37

9 E produzirei descendência a Jacó, e a Judá

Jerusalém, Jerusalém, que

matas os profetas, apedrejas os que a ti são

um herdeiro dos meus montes; e os meus

enviados! quantas vezes quis eu ajuntar os

escolhidos herdarão a terra e os meus

teus filhos, como a galinha ajunta os seus

servos nela habitarão.
10 E Sarom servirá de pasto de rebanhos, e

pintos debaixo das asas, e não o quiseste!

o vale de Acor de repouso de gado, para o
ATOS 13:40

meu povo, que me buscou.

Cuidai pois que não venha

sobre vós o que está dito nos profetas:
GÊNESIS 49:10

41 Vede, ó desprezadores, admirai-vos e

O cetro não se arredará de

desaparecei; porque realizo uma obra em

Judà, nem o bastão de autoridade dentre

vossos dias, obra em que de modo algum

seus pés, até que venha aquele a quem

crereis, se alguém vo-la contar.

pertence; e a ele obedecerão os povos.
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ISAÍAS 35:2

26 e assim todo o Israel será salvo, como

como o narciso florescerá

abundantemente, e também exultará de

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

júbilo e romperá em cânticos; dar-se-

desviará de Jacó as impiedades;

lhe-á a glória do Líbano, a excelência do
GÁLATAS 3:29

Carmelo e Sarom; eles verão a glória do

E, se sois de Cristo, então

sois descendência de Abraão, e herdeiros

Senhor, a majestade do nosso Deus.

conforme a promessa.
OSEIAS 2:15

E lhe darei as suas
GÁLATAS 4:7

vinhas dali, e o vale de Acor por porta de

Portanto já não és mais

esperança; e ali responderá, como nos dias

servo, mas filho; e se és filho, és também

da sua mocidade, e como no dia em que

herdeiro por Deus.

subiu da terra do Egito.
HEBREUS 1:1
ROMANOS 9:27 Também Isaías exclama

Havendo Deus antigamente

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,

acerca de Israel: Ainda que o número dos

2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo

filhos de Israel seja como a areia do mar, o

Filho, a quem constituiu herdeiro de

remanescente é que será salvo.
28 Porque o Senhor executará a sua

todas as coisas, e por quem fez também o
mundo;

palavra sobre a terra, consumando-a e
abreviando-a.

1 PEDRO 2:9

29 E como antes dissera Isaías: Se o Senhor

Mas vós sois a geração

dos Exércitos não nos tivesse deixado

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,

descendência, teríamos sido feitos como

o povo adquirido, para que anuncieis as

Sodoma, e seríamos semelhantes a

grandezas daquele que vos chamou das

Gomorra.

trevas para a sua maravilhosa luz;
Veja também:#1; #2; #3; Mateus 24:21; Marcos 13:20; Romanos
11.

ROMANOS 11:5 Assim, pois, também no
tempo presente ficou um remanescente
segundo a eleição da graça.
ROMANOS 11:24 Pois se tu foste cortado do

H01 O regresso do Messias é previsto.

natural zambujeiro, e contra a natureza

H03 O futuro Reino do Messias.

enxertado em oliveira legítima, quanto

H05 A glória e o poder vindouros do Messias.

mais não serão enxertados na sua própria
ISAÍAS 65:17

oliveira esses que são ramos naturais!

Pois eis que eu crio novos

céus e nova terra; e não haverá lembrança

25 Porque não quero, irmãos, que ignoreis
este mistério (para que não presumais de

das coisas passadas, nem mais se

vós mesmos): que o endurecimento veio

recordarão:
18 Mas alegrai-vos e regozijai-vos

em parte sobre Israel, até que a plenitude

perpetuamente no que eu crio; porque crio

dos gentios haja entrado;

isaías 65
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para Jerusalém motivo de exultação e para

APOCALIPSE 21:1

o seu povo motivo de gozo.
ISAÍAS 65:19-22
ISAÍAS 65:23

E vi um novo céu

e uma nova terra. Porque já se foram o
primeiro céu e a primeira terra, e o mar já

Não trabalharão debalde,

não existe.

nem terão filhos para calamidade; porque

2 E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que

serão a descendência dos benditos do

descia do céu da parte de Deus, adereçada

Senhor, e os seus descendentes estarão

como uma noiva ataviada para o seu noivo.

com eles.

3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono,

24 E acontecerá que, antes de clamarem

que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus

eles, eu responderei; e estando eles ainda

está com os homens, pois com eles

falando, eu os ouvirei.

habitará, e eles serão o seu povo, e Deus

25 O lobo e o cordeiro juntos se apascentarão,

mesmo estará com eles.

o leão comerá palha como o boi; e pó será

4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e

a comida da serpente. Não farão mal nem

não haverá mais morte, nem haverá mais

dano algum em todo o meu santo monte,

pranto, nem lamento, nem dor; porque já

diz o Senhor.

as primeiras coisas são passadas.

ISAÍAS 61:9

Veja também:#1; #2; #3; #5.

E a sua posteridade será

conhecida entre as nações, e os seus
descendentes no meio dos povos; todos
E17 O Messias deverá construir um templo

quantos os virem os reconhecerão como

para Deus.

descendência bendita do Senhor.
2 PEDRO 3:12

ISAÍAS 66:1

aguardando, e desejando

Assim diz o Senhor: O céu

ardentemente a vinda do dia de Deus, em

é o meu trono, e a terra o escabelo dos

que os céus, em fogo se dissolverão, e os

meus pés. Que casa me edificaríeis vós? e

elementos, ardendo, se fundirão?

que lugar seria o do meu descanso?

13 Nós, porém, segundo a sua promessa,
MATEUS 24:2

aguardamos novos céus e uma nova terra,

Mas ele lhes disse: Não

vedes tudo isto? Em verdade vos digo que

nos quais habita a justiça.

não se deixará aqui pedra sobre pedra que
APOCALIPSE 7:16

não seja derribada.

Nunca mais terão

fome, nunca mais terão sede; nem cairá
MARCOS 14:58

sobre eles o sol, nem calor algum;
17 porque o Cordeiro que está no meio,

Nós o ouvimos dizer: Eu

destruirei este santuário, construído por

diante do trono, os apascentará e os

mãos de homens, e em três dias edificarei

conduzirá às fontes das águas da vida;

outro, não feito por mãos de homens.

e Deus lhes enxugará dos olhos toda
ATOS 7:47

lágrima.

Entretanto foi Salomão

quem lhe edificou uma casa;

isaías 65
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ISAÍAS
48 mas o Altíssimo não habita em templos

que me é necessário fazer para me salvar?

feitos por mãos de homens, como diz o
1 CORÍNTIOS 1:18

profeta:
49 O céu é meu trono, e a terra o escabelo dos

Porque a palavra

da cruz é deveras loucura para os que

meus pés. Que casa me edificareis, diz o

perecem; mas para nós, que somos salvos,

Senhor, ou qual o lugar do meu repouso?

é o poder de Deus.
19 porque está escrito: Destruirei a sabedoria

ATOS 17:24

O Deus que fez o mundo

dos sábios, e aniquilarei a sabedoria o

e tudo o que nele há, sendo ele Senhor

entendimento dos entendidos.

do céu e da terra, não habita em templos
FILIPENSES 2:12 ` De sorte que, meus

feitos por mãos de homens;

amados, do modo como sempre
APOCALIPSE 21:22

Nela não vi

obedecestes, não como na minha presença

santuário, porque o seu santuário é o

somente, mas muito mais agora na minha

Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

ausência, efetuai a vossa salvação com
temor e tremor;

Veja também: 1 Coríntios 3:16-19; 2 Coríntios 6:16; Efésios 2:21;
Apocalipse 15:5-8.

HEBREUS 1:2

nestes últimos dias a nós

nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, e por quem fez
também o mundo;

B15 O Messias será cheio de compaixão.
ISAÍAS 66:2

A minha mão fez todas

1 PEDRO 3:4

mas seja o do íntimo do

essas coisas, e assim todas elas vieram a

coração, no incorruptível traje de um

existir, diz o Senhor; mas eis para quem

espírito manso e tranqüilo, que és, para

olharei: para o humilde e contrito de

que permaneçam as coisas

espírito, que treme da minha palavra.
MATEUS 5:3

Veja também: Isaías 40:26; Colossenses 1:17.

Bem-aventurados os

humildes de espírito, porque deles é o
reino dos céus.

E10 O Messias também deverá ser o Messias
para os Gentios.

ATOS 9:6

mas levanta-te e entra na

E19 O Messias deverá confortar.

cidade, e lá te será dito o que te cumpre

E24 O Messias deverá trazer paz.

fazer.
ISAÍAS 66:10
ATOS 16:29

Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos

Tendo ele pedido luz, saltou

os que a amais; enchei-vos por ela de

dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante

alegria, todos os que por ela pranteastes;

Paulo e Silas

11 para que mameis e vos farteis dos peitos

30 e, tirando-os para fora, disse: Senhores,

isaías 66

Regozijai-vos com
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ISAÍAS
das suas consolações; para que sugueis,

noite ali não haverá;

e vos deleiteis com a abundância da sua

26 e a ela trarão a glória e a honra das nações.

glória.

Veja também:#1; #2; #3; #4;#5.

12 Pois assim diz o Senhor: Eis que
estenderei sobre ela a paz como um rio, e
a glória das nações como um ribeiro que
trasborda; então mamareis, ao colo vos

E10 O Messias também deverá ser o Messias

trarão, e sobre os joelhos vos afagarão.

para os Gentios.

13 Como alguém a quem consola sua mãe,

H01 O regresso do Messias é previsto.

assim eu vos consolarei; e em Jerusalém

H02 O julgamento no futuro por parte do

vós sereis consolados.

Messias.

ISAÍAS 66:14-17

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

ISAÍAS 60:16

E mamarás o leite das
ISAÍAS 66:15

nações, e te alimentarás ao peito dos reis;

Pois, eis que o Senhor virá

assim saberás que eu sou o Senhor, o teu

com fogo, e os seus carros serão como o

Salvador, e o teu Redentor, o Poderoso de

torvelinho, para retribuir a sua ira com

Jacó.

furor, e a sua repreensão com chamas de
fogo.
ISAÍAS 66:16-17

ZACARIAS 14:11 E habitarão nela, e não

ISAÍAS 66:18

haverá mais maldição; mas Jerusalém

Pois eu conheço as suas

obras e os seus pensamentos; vem o

habitará em segurança.

dia em que ajuntarei todas as nações e
JOÃO 14:27

línguas; e elas virão, e verão a minha

Deixo-vos a paz, a minha

glória.

paz vos dou; eu não vo-la dou como o

19 Porei entre elas um sinal, e os que dali

mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,

escaparem, eu os enviarei às nações, a

nem se atemorize.

Társis, Pul, e Lude, povos que atiram
ROMANOS 5:1

com o arco, a Tubal e Javã, até as ilhas

Justificados, pois, pela

fé, tenhamos paz com Deus, por nosso

de mais longe, que não ouviram a minba

Senhor Jesus Cristo,

fama, nem viram a minha glória; e eles
anunciarão entre as nações a minha glória.

1 PEDRO 2:2

ISAÍAS 66:20-21

desejai como meninos

ISAÍAS 66:22

recém-nascidos, o puro leite espiritual, a

Pois, como os novos céus

e a nova terra, que hei de fazer, durarão

fim de por ele crescerdes para a salvação,

diante de mim, diz o Senhor, assim durará
APOCALIPSE 21:24

a vossa posteridade e o vosso nome.

As nações andarão

23 E acontecerá que desde uma lua nova até a

à sua luz; e os reis da terra trarão para ela

outra, e desde um sábado até o outro, virá

a sua glória.
25 As suas portas não se fecharão de dia, e

isaías 66

toda a carne a adorar perante mim, diz o
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ISAÍAS
Senhor.

alguém está em Cristo, nova criatura é; as

24 E sairão, e verão os cadáveres dos homens

coisas velhas já passaram; eis que tudo se

que transgrediram contra mim; porque o

fez novo.

seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo
se apagará; e eles serão um horror para

2 TESSALONICENSES 1:6 se de fato é

toda a carne.

justo diante de Deus que ele dê em paga
tribulação aos que vos atribulam,

ISAÍAS 2:2

7 e a vós, que sois atribulados, alívio

Acontecerá nos últimos dias

que se firmará o monte da casa do Senhor,

juntamente conosco, quando do céu se

será estabelecido como o mais alto dos

manifestar o Senhor Jesus com os anjos do

montes e se elevará por cima dos outeiros;

seu poder em chama de fogo,
8 e tomar vingança dos que não conhecem

e concorrerão a ele todas as nações.

a Deus e dos que não conhecem a Deus
JOÃO 17:2

assim como lhe deste

e dos que não obedecem ao evangelho de

autoridade sobre toda a carne, para que dê

nosso Senhor Jesus;
9 os quais sofrerão, como castigo, a perdição

a vida eterna a todos aqueles que lhe tens
dado.

eterna, banidos da face do senhor e da

3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a

glória do seu poder,

ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus
HEBREUS 8:13

Cristo, aquele que tu enviaste.
4 Eu te glorifiquei na terra, completando a

Dizendo: Novo pacto, ele

tornou antiquado o primeiro. E o que se

obra que me deste para fazer.

torna antiquado e envelhece, perto está de
desaparecer.

ROMANOS 15:8 Digo pois que Cristo foi
2 PEDRO 3:10

feito ministro da circuncisão, por causa

Virá, pois, como ladrão o

da verdade de Deus, para confirmar as

dia do Senhor, no qual os céus passarão

promessas feitas aos pais;

com grande estrondo, e os elementos,

9 e para que os gentios glorifiquem a Deus

ardendo, se dissolverão, e a terra, e as

pela sua misericórdia, como está escrito:

obras que nela há, serão descobertas.

Portanto eu te louvarei entre os gentios, e

11 Ora, uma vez que todas estas coisas hão

cantarei ao teu nome.

de ser assim dissolvidas, que pessoas não

10 E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios,

deveis ser em santidade e piedade,
12 aguardando, e desejando ardentemente

juntamente com o povo.
11 E ainda: Louvai ao Senhor, todos os

a vinda do dia de Deus, em que os céus,

gentios, e louvem-no, todos os povos.

em fogo se dissolverão, e os elementos,

12 E outra vez, diz também Isaías: Haverá a

ardendo, se fundirão?
13 Nós, porém, segundo a sua promessa,

raiz de Jessé, aquele que se levanta para
reger os gentios; nele os gentios esperarão.

aguardamos novos céus e uma nova terra,
nos quais habita a justiça.

2 CORÍNTIOS 5:17

isaías 66

Pelo que, se
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ISAÍAS
APOCALIPSE 19:15

Da sua boca saía

uma espada afiada, para ferir com ela as
nações; ele as regerá com vara de ferro; e
ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do
furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
APOCALIPSE 21:1

E vi um novo céu

e uma nova terra. Porque já se foram o
primeiro céu e a primeira terra, e o mar já
não existe.
Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Atos 11:25,26.

isaías 66
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JEREMIAS
H03 O futuro Reino do Messias.

Deus: Eis que eu, eu mesmo, procurarei as

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

minhas ovelhas, e as buscarei.
12 Como o pastor busca o seu rebanho, no

JEREMIAS 3:14

Voltai, ó filhos pérfidos, diz

dia em que está no meio das suas ovelhas

o Senhor; porque eu sou como esposo para

dispersas, assim buscarei as minhas

vós; e vos tomarei, a um de uma cidade, e

ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares

a dois de uma família; e vos levarei a Sião;

por onde foram espalhadas, no dia de

15 e vos darei pastores segundo o meu

nuvens e de escuridão.

coração, os quais vos apascentarão com
ciência e com inteligência.

ZACARIAS 13:7

16 E quando vos tiverdes multiplicado e

Ó espada, ergue-te contra

o meu pastor, e contra o varão que é o meu

frutificado na terra, naqueles dias, diz

companheiro, diz o Senhor dos exércitos;

o Senhor, nunca mais se dirá: A arca do

fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas;

pacto do Senhor; nem lhes virá ela ao

mas volverei a minha mão para os pequenos.

pensamento; nem dela se lembrarão; nem
a visitarão; nem se fará mais.

JOÃO 4:21

17 Naquele tempo chamarão a Jerusalém

Disse-lhe Jesus: Mulher,

crê-me, a hora vem, em que nem neste

o trono do Senhor; e todas as nações se

monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.

ajuntarão a ela, em nome do Senhor,

22 Vós adorais o que não conheceis; nós

a Jerusalém; e não mais andarão

adoramos o que conhecemos; porque a

obstinadamente segundo o propósito do

salvação vem dos judeus.

seu coração maligno.

23 Mas a hora vem, e agora é, em que os

18 Naqueles dias andará a casa de Judá com

verdadeiros adoradores adorarão o Pai

a casa de Israel; e virão juntas da terra do

em espírito e em verdade; porque o Pai

norte, para a terra que dei em herança a

procura a tais que assim o adorem.

vossos pais.
19 Pensei como te poria entre os filhos, e te

JOÃO 10:1

Em verdade, em verdade

daria a terra desejável, a mais formosa

vos digo: quem não entra pela porta no

herança das nações. Também pensei que

aprisco das ovelhas, mas sobe por outra

me chamarias meu Pai, e que de mim não

parte, esse é ladrão e salteador.

te desviarias.

2 Mas o que entra pela porta é o pastor das
ovelhas.

ISAÍAS 17:6

3 A este o porteiro abre; e as ovelhas ouvem

Mas ainda ficarão nele

alguns rabiscos, como no sacudir da

a sua voz; e ele chama pelo nome as suas

oliveira: duas ou três azeitonas na mais

ovelhas, e as conduz para fora.
4 Depois de conduzir para fora todas as

alta ponta dos ramos, e quatro ou cinco
nos ramos mais exteriores de uma árvore

que lhe pertencem, vai adiante delas, e as

frutífera, diz o Senhor Deus de Israel.

ovelhas o seguem, porque conhecem a sua
voz;

EZEQUIEL 34:11 Porque assim diz o Senhor

jeremias 3

5 mas de modo algum seguirão o estranho,
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antes fugirão dele, porque não conhecem a

obtido uma eterna redenção.

voz dos estranhos.
JOÃO 21:15

Veja também:#1; #2; #3; #5; Ezequiel 34:13,14; Oseias 2:19-20;
Zacarias 13:8,9; Lucas 15:11-32; Atos 20:28; Romanos 11:4-6;
Efésios 4:11-12; 1 Pedro 5:1-4.

Depois de terem comido,

perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão
Pedro: Simão, filho de João, amas-me
mais do que estes? Respondeu- lhe: Sim,

E10 O Messias também deverá ser o Messias

Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe:

para os Gentios.

Apascenta os meus cordeirinhos.
JEREMIAS 4:1

16 Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de

Se voltares, ó Israel, diz o

João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim,

Senhor, se voltares para mim e tirares as

Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe:

tuas abominações de diante de mim, e não
andares mais vagueando;

Pastoreia as minhas ovelhas.

2 e se jurares: Como vive o Senhor, na

17 Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de
João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por

verdade, na justiça e na retidão; então nele

lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-

se bendirão as nações, e nele se gloriarão.

me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes
ATOS 11:1

todas as coisas; tu sabes que te amo. Disse-

Ora, ouviram os apóstolos

e os irmãos que estavam na Judéia que

lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas.

também os gentios haviam recebido a
ROMANOS 9:27 Também Isaías exclama

palavra de Deus.

acerca de Israel: Ainda que o número dos
ATOS 11:18

filhos de Israel seja como a areia do mar, o

Ouvindo eles estas coisas,

apaziguaram-se e glorificaram a Deus,

remanescente é que será salvo.

dizendo: Assim, pois, Deus concedeu também
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

aos gentios o arrependimento para a vida.

será salvo, como está escrito: Virá de
ATOS 13:46

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

Então Paulo e Barnabé,

falando ousadamente, disseram: Era mister

impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

que a vós se pregasse em primeiro lugar a
palavra de Deus; mas, visto que a rejeitais,

eu tirar os seus pecados.

e não vos julgais dignos da vida eterna, eis
HEBREUS 9:11

que nos viramos para os gentios;

Mas Cristo, tendo vindo

47 porque assim nos ordenou o Senhor: Eu

como sumo sacerdote dos bens já
realizados, por meio do maior e mais

te pus para luz dos gentios, a fim de que

perfeito tabernáculo (não feito por mãos,

sejas para salvação até os confins da terra.
48 Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e

isto é, não desta criação),
12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,

glorificavam a palavra do Senhor; e creram

mas por seu próprio sangue, entrou uma

todos quantos haviam sido destinados para

vez por todas no santo lugar, havendo

a vida eterna.

jeremias 3
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49 E divulgava-se a palavra do Senhor por

toda a carne, para que dê a vida eterna a

toda aquela região.
ATOS 14:27

todos aqueles que lhe tens dado.
APOCALIPSE 15:4

Quando chegaram e

Quem não te

reuniram a igreja, relataram tudo quanto

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

Deus fizera por meio deles, e como abrira

nome? Pois só tu és santo; por isso todas

aos gentios a porta da fé.

as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos.

GÁLATAS 3:8

Ora, a Escritura, prevendo

Veja também:#1; #4; Salmos 22:28; Isaías 2:4; Jeremias 10:6; 1
Coríntios 1:19,20.

que Deus havia de justificar pela fé os
gentios, anunciou previamente a boa nova
a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas
todas as nações.

H03 O futuro Reino do Messias.

Veja também: Gênesis 22:18; Salmos 72:17.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.
JEREMIAS 12:15 E depois de os haver eu
arrancado, tornarei, e me compadecerei

E10 O Messias também deverá ser o Messias

deles, e os farei voltar cada um à sua

para os Gentios.

herança, e cada um à sua terra.
JEREMIAS 10:7

Quem te não temeria a

ti, ó Rei das nações? pois a ti se deve o

JEREMIAS 15:19 Portanto assim diz o

temor; porquanto entre todos os sábios

Senhor: Se tu voltares, então te restaurarei,

das nações, e em todos os seus reinos

para estares diante de mim; e se apartares

ninguém há semelhante a ti.

o precioso do vil, serás como a minha
boca; tornem-se eles a ti, mas não voltes tu

MATEUS 28:18

E, aproximando-se Jesus,

a eles.
20 E eu te porei contra este povo como forte

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a
autoridade no céu e na terra.

muro de bronze; eles pelejarão contra ti,
mas não prevalecerão contra ti; porque eu

LUCAS 12:5

Mas eu vos mostrarei a

sou contigo para te salvar, para te livrar,

quem é que deveis temer; temei aquele

diz o Senhor.
21 E arrebatar-te-ei da mão dos iníquos, e

que, depois de matar, tem poder para
lançar no inferno; sim, digo, a esse temei.
JOÃO 17:1

livrar-te-ei da mão dos cruéis.
JEREMIAS 24:6

Depois de assim falar,

Porei os meus olhos sobre

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

eles, para seu bem, e os farei voltar a esta

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

terra. Edificá-los-ei, e não os demolirei; e

para que também o Filho te glorifique;

plantá-los-ei, e não os arrancarei.

2 assim como lhe deste autoridade sobre

7 E dar-lhes-ei coração para que me

jeremias 4 & 10
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conheçam, que eu sou o Senhor; e eles

E10 O Messias também deverá ser o Messias

serão o meu povo, e eu serei o seu Deus;

para os Gentios.

pois se voltarão para mim de todo o seu

H03 O futuro Reino do Messias.

coração.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

JEREMIAS 29:14 E serei achado de vós, diz

JEREMIAS 16:14 Portanto, eis que dias vêm,

o Senhor, e farei voltar os vossos cativos,

diz o Senhor, em que não se dirá mais:

e congregarvos-ei de todas as nações, e de

Vive o Senhor: que fez subir os filhos de
Israel da terra do Egito;

todos os lugares para onde vos lancei, diz o

15 mas sim: Vive o Senhor, que fez subir

Senhor; e tornarei a trazer-vos ao lugar de

os filhos de Israel da terra do norte, e de

onde vos transportei.

todas as terras para onde os tinha lançado;
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

porque eu os farei voltar à sua terra, que
dei a seus pais.

será salvo, como está escrito: Virá de
Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

19 ç Senhor, força minha e fortaleza minha, e

impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

refúgio meu no dia da angústia, a ti virão
as nações desde as extremidades da terra, e

eu tirar os seus pecados.

dirão: Nossos pais herdaram só mentiras,
HEBREUS 8:8

e vaidade, em que não havia proveito.

Porque repreendendo-os,

diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em
SALMOS 22:27

que estabelecerei com a casa de Israel e
com a casa de Judá um novo pacto.

Todos os limites da terra se

lembrarão e se converterão ao Senhor, e

9 Não segundo o pacto que fiz com seus

diante dele adorarão todas as famílias das

pais no dia em que os tomei pela mão,

nações.

para os tirar da terra do Egito; pois não
MATEUS 28:19

permaneceram naquele meu pacto, e eu

Portanto ide, fazei

discípulos de todas as nações, batizando-os

para eles não atentei, diz o Senhor.
10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo;

Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor;
porei as minhas leis no seu entendimento,

LUCAS 24:47

e em seu coração as escreverei; eu serei o

e que em seu nome se

pregasse o arrependimento para remissão

seu Deus, e eles serão o meu povo;
11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

dos pecados, a todas as nações, começando
por Jerusalém.

nem cada um ao seu irmão, dizendo:
Conhece ao Senhor; porque todos me

ATOS 9:15

conhecerão, desde o menor deles até o

Disse-lhe, porém, o Senhor:

Vai, porque este é para mim um vaso

maior.

escolhido, para levar o meu nome perante

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5.

jeremias 12

os gentios, e os reis, e os filhos de Israel;
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ATOS 10:45

JOÃO 2:25

Os crentes que eram de

e não necessitava de que

circuncisão, todos quantos tinham vindo

alguém lhe desse testemunho do homem,

com Pedro, maravilharam-se de que

pois bem sabia o que havia no homem.

também sobre os gentios se derramasse o
ROMANOS 8:27 E aquele que esquadrinha

dom do Espírito Santo;

os corações sabe qual é a intenção do
ATOS 13:47

porque assim nos ordenou

Espírito: que ele, segundo a vontade de

o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios,

Deus, intercede pelos santos.

a fim de que sejas para salvação até os
HEBREUS 4:12

confins da terra.

Porque a palavra de Deus

é viva e eficaz, e mais cortante do que
GÁLATAS 3:14

para que aos gentios viesse

qualquer espada de dois gumes, e penetra

a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a

até a divisão de alma e espírito, e de juntas

fim de que nós recebêssemos pela fé a

e medulas, e é apta para discernir os

promessa do Espírito.

pensamentos e intenções do coração.
13 E não há criatura alguma encoberta

APOCALIPSE 7:9

Depois destas coisas

diante dele; antes todas as coisas estão

olhei, e eis uma grande multidão, que

nuas e patentes aos olhos daquele a quem

ninguém podia contar, de todas as nações,

havemos de prestar contas.

tribos, povos e línguas, que estavam
APOCALIPSE 2:23

em pé diante do trono e em presença

e ferirei de morte

do Cordeiro, trajando compridas vestes

a seus filhos, e todas as igrejas saberão

brancas, e com palmas nas mãos;

que eu sou aquele que esquadrinha os rins
e os corações; e darei a cada um de vós

APOCALIPSE 15:4

Quem não te

segundo as suas obras.

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

Veja também: Salmos 7:9; Salmos 139:1,2,23,24; Provérbios 17:3;
Jeremias 11:20; Jeremias 20:12; Jeremias 32:19.

nome? Pois só tu és santo; por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos.
Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Atos 14:27; Atos 28:28; Romanos
10:18; 1 Tessalonicenses 2:16.

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.
JEREMIAS 23:3

E eu mesmo recolherei o

resto das minhas ovelhas de todas as terras

B08 A omnisciência do Messias.

para onde as tiver afugentado, e as farei
JEREMIAS 17:10 Eu, o Senhor, esquadrinho

voltar aos seus apriscos; e frutificarão, e se

a mente, eu provo o coração; e isso para

multiplicarão.

dar a cada um segundo os seus caminhos e

4 E levantarei sobre elas pastores que as

segundo o fruto das suas ações.

jeremias 16 & 17

apascentem, e nunca mais temerão, nem
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se assombrarão, e nem uma delas faltará,

palavra que dissera: Dos que me tens dado,

diz o Senhor.

nenhum deles perdi.

7 Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor,

1 PEDRO 1:5

que pelo poder de Deus sois

em que nunca mais dirão: Vive o Senhor,

guardados, mediante a fé, para a salvação

que tirou os filhos de Israel da terra do

que está preparada para se revelar no

Egito;

último tempo;

8 mas: Vive o Senhor, que tirou e que trouxe

Veja também:#1; #2; #3; Miqueias 2:12,13; João 21:15-17; Atos
20:28,29; 1 Pedro 5:1-5.

a linhagem da casa de Israel da terra do
norte, e de todas as terras para onde os
tinha arrojado; e eles habitarão na sua
terra.

B04 Os atributos divinos do Messias.
JOÃO 6:39

E a vontade do que me

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

enviou é esta: Que eu não perca nenhum

D09 O Messias deverá ser o Salvador.

de todos aqueles que me deu, mas que eu

H03 O futuro Reino do Messias.

o ressuscite no último dia.
JEREMIAS 23:5

40 Porquanto esta é a vontade de meu Pai:

Eis que vêm dias, diz o

Que todo aquele que vê o Filho e crê nele,

Senhor, em que levantarei a Davi um Renovo

tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no

justo; e, sendo rei, reinará e procederá

último dia.

sabiamente, executando o juízo e a justiça na
terra.

JOÃO 10:27

6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel

As minhas ovelhas ouvem

a minha voz, e eu as conheço, e elas me

habitará seguro; e este é o nome de que será

seguem;

chamado: O SENHOR JUSTIÇA NOSSA.

28 eu lhes dou a vida eterna, e jamais
MATEUS 1:1

perecerão; e ninguém as arrebatará da

Livro da genealogia de

Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.

minha mão.
29 Meu Pai, que mas deu, é maior do que

MATEUS 1:21

todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão

quem chamarás JESUS; porque ele salvará

de meu Pai.
30 Eu e o Pai somos um.
JOÃO 17:12

ela dará à luz um filho, a

o seu povo dos seus pecados.
LUCAS 1:32

Enquanto eu estava com

Este será grande e será

eles, eu os guardava no teu nome que me

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

deste; e os conservei, e nenhum deles se

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

perdeu, senão o filho da perdição, para que

e o seu reino não terá fim.

se cumprisse a Escritura.
JOÃO 18:9

jeremias 23

LUCAS 1:71

para que se cumprisse a
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inimigos e da mão de todos os que nos

D02 O ofício do Messias como Profeta.

odeiam;

E24 O Messias deverá trazer paz.

72 para usar de misericórdia com nossos pais,
JEREMIAS 28:9

e lembrar-se do seu santo pacto

Quanto ao profeta que

73 e do juramento que fez a Abrão, nosso pai,

profetuar de paz, quando se cumprir a

74 de conceder-nos que, libertados da mão

palavra desse profeta, então será conhecido
que o Senhor na verdade enviou o profeta.

de nossos inimigos, o servíssemos sem
temor,

MATEUS 3:17
LUCAS 19:9

e eis que uma voz dos céus

dizia: Este é o meu Filho amado, em quem

Disse-lhe Jesus: Hoje veio

me comprazo.

a salvação a esta casa, porquanto também
este é filho de Abraão.

LUCAS 2:14

10 Porque o Filho do homem veio buscar e

Glória a Deus nas maiores

alturas, e paz na terra entre os homens de

salvar o que se havia perdido.

boa vontade.
JOÃO 1:45

Felipe achou a Natanael,
LUCAS 24:36

e disse-lhe: Acabamos de achar aquele

Enquanto ainda falavam

de quem escreveram Moisés na lei, e os

nisso, o próprio Jesus se apresentou no

profetas: Jesus de Nazaré, filho de José.

meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco.
JOÃO 14:27

ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

Deixo-vos a paz, a minha

será salvo, como está escrito: Virá de

paz vos dou; eu não vo-la dou como o

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,

impiedades;

nem se atemorize.

27 e este será o meu pacto com eles, quando
ATOS 10:36

eu tirar os seus pecados.

A palavra que ele enviou

aos filhos de Israel, anunciando a paz por
1 CORÍNTIOS 1:30

Jesus Cristo (este é o Senhor de todos) -

Mas vós sois

dele, em Cristo Jesus, o qual para nós
ROMANOS 10:15 E como pregarão, se não

foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e

forem enviados? assim como está escrito:

santificação, e redenção;

Quão formosos os pés dos que anunciam
APOCALIPSE 19:11

coisas boas!

E vi o céu aberto,

e eis um cavalo branco; e o que estava

Veja também: Isaías 52:7; Jeremias 6:14; Ezequiel 13:10-16;
Naum 1:15; Zacarias 9:10; Mateus 17:5; Lucas 7:50; Lucas 19:42;
João 20:19,21; Atos 9:31; Romanos 5:1; Romanos 8:6; Romanos
14:17; 1 Coríntios 14:33; Efésios 2:14,15,17; Colossenses 3:15; 2
Tessalonicenses 3:16; Hebreus 12:14; 2 Pedro 1:2,17; Apocalipse 1:4.

montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;
e julga a peleja com justiça.
Veja também:#1; #2; #3; Salmos 72:2; Isaías 7:14; Isaías 53:10;
Jeremias 33:15; Zacarias 3:8; Romanos 3:22; 2 Coríntios 5:21;
Filipenses 3:9.

jeremias 23
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opressores.

A03 O Messias descende de David.

JEREMIAS 30:23,24

D05 O Messias deverá ser o Redentor.
H03 O futuro Reino do Messias.

2 SAMUEL 22:51 Ele dá grande livramento

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

a seu rei, e usa de benignidade para com
JEREMIAS 30:3

pois eis que vêm os dias,

o seu ungido, para com Davi e a sua

diz o Senhor, em que farei voltar do

descendência para sempre.

cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o
Senhor; e tornarei a trazê-los à terra que

LUCAS 1:30

dei a seus pais, e a possuirão.
JEREMIAS 30:4-8
JEREMIAS 30:9

Disse-lhe então o anjo: Não

temas, Maria; pois achaste graça diante de
Deus.

mas ele servirá ao Senhor, seu

31 Eis que conceberás e darás à luz um filho,

Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe

ao qual porás o nome de Jesus.

levantarei.

32 Este será grande e será chamado filho do

10 Não temas pois tu, servo meu, Jacó, diz

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

o Senhor, nem te espantes, ó Israel; pois

de Davi seu pai;

eis que te livrarei de terras longinquas,

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

se à tua descendência da terra do seu

e o seu reino não terá fim.

cativeiro; e Jacó voltará, e ficará tranqüilo e
sossegado, e não haverá quem o atemorize.

LUCAS 1:69

11 Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te

e para nós fez surgir uma

salvação poderosa na casa de Davi, seu

salvar; porquanto darei fim cabal a todas as

servo;

nações entre as quais te espalhei; a ti, porém,
não darei fim, mas castigar-te-ei com medida

JOÃO 12:15

justa, e de maneira alguma te terei por inocente.

Não temas, ó filha de Sião;

eis que vem teu Rei, montado sobre o filho

JEREMIAS 30:12-15

de uma jumenta.

JEREMIAS 30:16 Portanto todos os que
te devoram serão devorados, e todos os

ATOS 2:30

Sendo, pois, ele profeta,

teus adversários irão, todos eles, para

e sabendo que Deus lhe havia prometido

o cativeiro; e os que te roubam serão

com juramento que faria sentar sobre o

roubados, e a todos os que te saqueiam

seu trono um dos seus descendentes -

entregarei ao saque.
JEREMIAS 30:17,18

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

JEREMIAS 30:19 E sairá deles ação de graças

que ignoreis este mistério (para que

e a voz dos que se alegram; e multiplicá-

não presumais de vós mesmos): que o

los-ei, e não serão diminuídos; glorificá-

endurecimento veio em parte sobre Israel,

los-ei, e não serão apoucados.

até que a plenitude dos gentios haja

20 E seus filhos serão como na antigüidade,

entrado;

e a sua congregação será estabelecida

26 e assim todo o Israel será salvo, como

diante de mim, e castigarei todos os seus

jeremias 30

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e
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desviará de Jacó as impiedades;

tentado, mas sem pecado.

27 e este será o meu pacto com eles, quando

16 Cheguemo-nos, pois, confiadamente

eu tirar os seus pecados.

ao trono da graça, para que recebamos

28 Quanto ao evangelho, eles na verdade, são

misericórdia e achemos graça, a fim de

inimigos por causa de vós; mas, quanto à

sermos socorridos no momento oportuno.

eleição, amados por causa dos pais.
HEBREUS 5:4
APOCALIPSE 19:15

Da sua boca saía

Ora, ninguém toma para si

esta honra, senão quando é chamado por

uma espada afiada, para ferir com ela as

Deus, como o foi Arão.
5 assim também Cristo não se glorificou a si

nações; ele as regerá com vara de ferro; e
ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do

mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas

furor da ira do Deus Todo-Poderoso.

o glorificou aquele que lhe disse: Tu és

16 No manto, sobre a sua coxa tem escrito o

meu Filho, hoje te gerei;
6 como também em outro lugar diz: Tu és

nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores.

sacerdote para sempre, segundo a ordem

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5.

de Melquisedeque.
HEBREUS 7:22

A05 A relação do Messias com o Seu Pai.

de tanto melhor pacto Jesus

foi feito fiador.
23 E, na verdade, aqueles foram feitos

D08 O Messias deverá ser o Fiador.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

sacerdotes em grande número, porque
pela morte foram impedidos de

JEREMIAS 30:21 E o seu príncipe será deles, e

permanecer,

o seu governador sairá do meio deles; e o farei

24 mas este, porque permanece para sempre,

aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem

tem o seu sacerdócio perpétuo.

por si mesmo ousaria chegar-se a mim? diz o

25 Portanto, pode também salvar

Senhor.

perfeitamente os que por ele se chegam

22 E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso

a Deus, porquanto vive sempre para

Deus.
JEREMIAS 24:7

interceder por eles.
HEBREUS 8:10

E dar-lhes-ei coração para

Ora, este é o pacto que

que me conheçam, que eu sou o Senhor;

farei com a casa de Israel, depois daqueles

e eles serão o meu povo, e eu serei o seu

dias, diz o Senhor; porei as minhas leis

Deus; pois se voltarão para mim de todo o

no seu entendimento, e em seu coração

seu coração.

as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles
serão o meu povo;

HEBREUS 4:15

Porque não temos
APOCALIPSE 21:3

um sumo sacerdote que não possa

E ouvi uma grande

compadecer- se das nossas fraquezas;

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

porém um que, como nós, em tudo foi

tabernáculo de Deus está com os homens,

jeremias 30
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pois com eles habitará, e eles serão o seu

grávidas e as de parto juntamente; em

povo, e Deus mesmo estará com eles.

grande companhia voltarão para cá.
9 Virão com choro, e com súplicas os levarei;

Veja também: Gênesis 49:10; Deuteronômio 26:17-19; Jeremias
24:7; Jeremias 31:1,33; Ezequiel 11:20; Ezequiel 36:28; Ezequiel
37:27; Oseias 2:23; Zacarias 13:9; Hebreus 9:14-15,24.

guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por
caminho direito em que não tropeçarão;
porque sou um pai para Israel, e Efraim é
o meu primogênito.

B22 A bondade de Deus e do Messias.
GÊNESIS 45:7

E17 O Messias deverá construir um templo
para Deus.

Deus enviou-me adiante de

vós, para conservar-vos descendência na

H03 O futuro Reino do Messias.

terra, e para guardar-vos em vida por um
grande livramento.

JEREMIAS 31:1

Naquele tempo, diz o

Senhor, serei o Deus de todas as famílias

AMÓS 9:11

de Israel, e elas serão o meu povo.

Naquele dia tornarei a

levantar o tabernáculo de Davi, que está

2 Assim diz o Senhor: O povo que escapou

caído, e repararei as suas brechas, e

da espada achou graça no deserto. Eu irei e

tornarei a levantar as suas ruínas, e as

darei descanso a Israel.

reedificarei como nos dias antigos;

3 De longe o Senhor me apareceu, dizendo:
Pois que com amor eterno te amei,

ATOS 15:16

também com benignidade te atraí.

Depois disto voltarei, e

reedificarei o tabernáculo de Davi, que

4 De novo te edificarei, e serás edificada ó

está caído; reedificarei as suas ruínas, e

virgem de Israel! ainda serás adornada

tornarei a levantá-lo;

com os teus adufes, e sairás nas danças
dos que se alegram.

ROMANOS 9:27 Também Isaías exclama

5 Ainda plantarás vinhas nos montes de

acerca de Israel: Ainda que o número dos

Samária; os plantadores plantarão e

filhos de Israel seja como a areia do mar, o

gozarão dos frutos.

remanescente é que será salvo.

6 Pois haverá um dia em que gritarão os
vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-

ROMANOS 11:5 Assim, pois, também no

vos, e subamos a Sião, ao Senhor nosso

tempo presente ficou um remanescente

Deus.

segundo a eleição da graça.

7 Pois assim diz o Senhor: Cantai sobre
Jacó com alegria, e exultai por causa da

EFÉSIOS 2:20

edificados sobre o

principal das nações; proclamai, cantai

fundamento dos apóstolos e dos profetas,

louvores, e dizei: Salva, Senhor, o teu povo,

sendo o próprio Cristo Jesus a principal

o resto de Israel.

pedra da esquina;

8 Eis que os trarei da terra do norte e os

21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce

congregarei das extremidades da terra; e

para templo santo no Senhor,

com eles os cegos e aleijados, as mulheres

jeremias 30 & 31

22 no qual também vós juntamente sois
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edificados para morada de Deus no

pai chamou-lhe Benjamim.
19 Assim morreu Raquel, e foi sepultada no

Espírito.

caminho de Efrata (esta é Bete-Leém).
1 PEDRO 2:9

20 E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua

Mas vós sois a geração

eleita, o sacerdócio real, a nação santa,

sepultura; esta é a coluna da sepultura de

o povo adquirido, para que anuncieis as

Raquel até o dia de hoje.

grandezas daquele que vos chamou das
MATEUS 2:16

trevas para a sua maravilhosa luz;

Então Herodes, vendo

que fora iludido pelos magos, irou-se
APOCALIPSE 5:10

e para o nosso

grandemente e mandou matar todos os

Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles

meninos de dois anos para baixo que havia

reinarão sobre a terra.

em Belém, e em todos os seus arredores,
segundo o tempo que com precisão

APOCALIPSE 21:10

E levou-me em

inquirira dos magos.
17 Cumpriu-se então o que fora dito pelo

espírito a um grande e alto monte, e
mostrou- me a santa cidade de Jerusalém,

profeta Jeremias:
18 Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação

que descia do céu da parte de Deus,

e grande pranto: Raquel chorando os seus

Veja também:#1; #2; #3; #5; Jeremias 31:10-14; Jeremias 31:27-30;
Jeremias 31:38-40.

filhos, e não querendo ser consolada,
porque eles já não existem.

C05 A profecia do assassinato de crianças em
Belém.

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

JEREMIAS 31:15 Assim diz o Senhor: Ouviu-

JEREMIAS 31:22 Até quando andarás errante,

se um clamor em Ramá, lamentação e

ó filha rebelde? pois o senhor criou uma

choro amargo. Raquel chora a seus filhos,

coisa nova na terra: uma mulher protege a

e não se deixa consolar a respeito deles,

um varão.

porque já não existem.
MATEUS 1:18
GÊNESIS 35:16

Depois partiram de Betel;

Ora, o nascimento de

Jesus Cristo foi assim: Estando Maria,

e, faltando ainda um trecho pequeno para

sua mãe, desposada com José, antes de se

chegar a Efrata, Raquel começou a sentir

ajuntarem, ela se achou ter concebido do

dores de parto, e custou-lhe o dar à luz.

Espírito Santo.

17 Quando ela estava nas dores do parto,

19 E como José, seu esposo, era justo, e

disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda

não a queria infamar, intentou deixá-la

terás este filho.

secretamente.

18 Então Raquel, ao sair-lhe a alma (porque

20 E, projetando ele isso, eis que em sonho

morreu), chamou ao filho Benôni; mas seu

jeremias 31

lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo:
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MATEUS 26:27

José, filho de Davi, não temas receber
a Maria, tua mulher, pois o que nela se

E tomando um cálice,

rendeu graças e deu-lho, dizendo: Bebei

gerou é do Espírito Santo;

dele todos;

21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás

28 pois isto é o meu sangue, o sangue do

JESUS; porque ele salvará o seu povo dos

pacto, o qual é derramado por muitos para

seus pecados.

remissão dos pecados.
29 Mas digo-vos que desde agora não mais

GÁLATAS 4:4

mas, vindo a plenitude dos

beberei deste fruto da videira até aquele

tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de

dia em que convosco o beba novo, no reino

mulher, nascido debaixo de lei,

de meu Pai.

Veja também: Gênesis 3:15; Salmos 2:7,8; Isaías 7:14; Lucas
1:34-35.

JOÃO 1:15

João deu testemunho dele,

e clamou, dizendo: Este é aquele de quem
eu disse: O que vem depois de mim,
passou adiante de mim; porque antes de
E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

mim ele já existia.

G06 A morada do Espírito Santo.

16 Pois todos nós recebemos da sua

H03 O futuro Reino do Messias.

plenitude, e graça sobre graça.
17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a

JEREMIAS 31:31 Eis que os dias vêm, diz o

graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.

Senhor, em que farei um pacto novo com a
casa de Israel e com a casa de Judá,

JOÃO 6:45

32 não conforme o pacto que fiz com seus

Está escrito nos profetas: E

serão todos ensinados por Deus. Portanto

pais, no dia em que os tomei pela mão,

todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu

para os tirar da terra do Egito, esse meu

vem a mim.

pacto que eles invalidaram, apesar de eu os
haver desposado, diz o Senhor.

2 CORÍNTIOS 3:2

33 Mas este é o pacto que farei com a casa de

Vós sois a

nossa carta, escrita em nossos corações,

Israel depois daqueles dias, diz o Senhor:

conhecida e lida por todos os homens,

Porei a minha lei no seu interior, e a

3 sendo manifestos como carta de Cristo,

escreverei no seu coração; e eu serei o seu

ministrada por nós, e escrita, não com

Deus e eles serão o meu povo.

tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,

34 E não ensinarão mais cada um a seu

não em tábuas de pedra, mas em tábuas de

próximo, nem cada um a seu irmão,

carne do coração.

dizendo: Conhecei ao Senhor; porque

4 E é por Cristo que temos tal confiança em

todos me conhecerão, desde o menor

Deus;

deles até o maior, diz o Senhor; pois lhes

5 não que sejamos capazes, por nós,

perdoarei a sua iniqüidade, e não me

de pensar alguma coisa, como de nós

lembrarei mais dos seus pecados.

mesmos; mas a nossa capacidade vem de
Deus,

jeremias 31
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6 o qual também nos capacitou para sermos

13 Dizendo: Novo pacto, ele tornou antiquado

ministros dum novo pacto, não da letra,

o primeiro. E o que se torna antiquado e

mas do espírito; porque a letra mata, mas

envelhece, perto está de desaparecer.

o espírito vivifica.
1 JOÃO 2:27
GÁLATAS 3:17

E digo isto: Ao testamento

E quanto a vós, a unção que

dele recebestes fica em vós, e não tendes

anteriormente confirmado por Deus, a lei,

necessidade de que alguém vos ensine;

que veio quatrocentos e trinta anos depois,

mas, como a sua unção vos ensina a

não invalida, de forma a tornar inoperante

respeito de todas as coisas, e é verdadeira,

a promessa.

e não é mentira, como vos ensinou ela,
assim nele permanecei.

HEBREUS 8:6

Mas agora alcançou ele

Veja também:#1; #2; Êxodo 19; Êxodo 20; Atos 2:14-47.

ministério tanto mais excelente, quanto é
mediador de um melhor pacto, o qual está
firmado sobre melhores promessas.
7 Pois, se aquele primeiro fora sem defeito,

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

nunca se teria buscado lugar para o

H03 O futuro Reino do Messias.

segundo.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

8 Porque repreendendo-os, diz: Eis que virão
dias, diz o Senhor, em que estabelecerei

JEREMIAS 32:37 Eis que eu os congregarei

com a casa de Israel e com a casa de Judá

de todos os países para onde os tenho

um novo pacto.

lançado na minha ira, e no meu furor e na

9 Não segundo o pacto que fiz com seus

minha grande indignação; e os tornarei

pais no dia em que os tomei pela mão,

a trazer a este lugar, e farei que habitem
nele seguramente.

para os tirar da terra do Egito; pois não

38 E eles serão o meu povo, e eu serei o seu

permaneceram naquele meu pacto, e eu

Deus.

para eles não atentei, diz o Senhor.

39 E lhes darei um só coração, e um só

10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de
Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor;

caminho, para que me temam para

porei as minhas leis no seu entendimento,

sempre, para seu bem e o bem de seus
filhos, depois deles;

e em seu coração as escreverei; eu serei o

40 e farei com eles um pacto eterno de não

seu Deus, e eles serão o meu povo;

me desviar de fazer-lhes o bem; e porei o

11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

meu temor no seu coração, para que nunca

nem cada um ao seu irmão, dizendo:

se apartem de mim.

Conhece ao Senhor; porque todos me

41 E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-

conhecerão, desde o menor deles até o

lhes o bem; e os plantarei nesta terra,

maior.

com toda a fidelidade do meu coração e da

12 Porque serei misericordioso para com suas

minha alma.

iniquidades, e de seus pecados não me
lembrarei mais.

jeremias 31

300

jeremias 31 & 32

JEREMIAS
EZEQUIEL 11:19 E lhes darei um só coração,

habitualmente; porque a semente de Deus

e porei dentro deles um novo espírito; e

permanece nele, e não pode continuar no

tirarei da sua carne o coração de pedra, e

pecado, porque é nascido de Deus.
10 Nisto são manifestos os filhos de Deus,

lhes darei um coração de carne,
20 para que andem nos meus estatutos,

e os filhos do Diabo: quem não pratica a

e guardem as minhas ordenanças e as

justiça não é de Deus, nem o que não ama

cumpram; e eles serão o meu povo, e eu

a seu irmão.

serei o seu Deus.
1 JOÃO 5:18
LUCAS 1:72

para usar de misericórdia

Sabemos que todo aquele

que é nascido de Deus não vive pecando;

com nossos pais, e lembrar-se do seu santo

antes o guarda aquele que nasceu de Deus,

pacto

e o Maligno não lhe toca.

73 e do juramento que fez a Abrão, nosso pai,

Veja também:#1; #2; #3; #5; Gênesis 17:7; Deuteronômio 26:1719; Isaías 55:3; 2 Coríntios 13:11; Gálatas 3:14-17; Hebreus 6:13-18;
Hebreus 8:9-11.

74 de conceder-nos que, libertados da mão
de nossos inimigos, o servíssemos sem
temor,
75 em santidade e justiça perante ele, todos
os dias da nossa vida.

E21 O Messias deverá perdoar o pecado.
E24 O Messias deverá trazer paz.

JOÃO 17:21

para que todos sejam um;

H03 O futuro Reino do Messias.

assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

em ti, que também eles sejam um em
JEREMIAS 33:6

nós; para que o mundo creia que tu me

Eis que lhe trarei a

ela saúde e cura, e os sararei, e lhes

enviaste.

manifestarei abundância de paz e de
ATOS 4:32

segurança.

Da multidão dos que criam,

7 E farei voltar do cativeiro os exilados de

era um só o coração e uma só a alma, e

Judá e de Israel, e os edificarei como ao

ninguém dizia que coisa alguma das que

princípio.

possuía era sua própria, mas todas as

8 E os purificarei de toda a iniqüidade do

coisas lhes eram comuns.

seu pecado contra mim; e perdoarei todas
HEBREUS 7:22

as suas iniqüidades, com que pecaram e

de tanto melhor pacto Jesus

transgrediram contra mim.

foi feito fiador.

9 E esta cidade me servirá de nome de gozo,
1 JOÃO 3:8

de louvor e de glória, diante de todas as

quem comete pecado é

do Diabo; porque o Diabo peca desde o

nações da terra que ouvirem de todo o

princípio. Para isto o Filho de Deus se

bem que eu lhe faço; e espantar-se-ão e

manifestou: para destruir as obras do

perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e
por causa de toda a paz que eu lhe dou.

Diabo.

JEREMIAS 33:10-13

9 Aquele que é nascido de Deus não peca

jeremias 32
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MATEUS 28:18

12 Porque serei misericordioso para com suas

E, aproximando-se Jesus,

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

iniquidades, e de seus pecados não me

autoridade no céu e na terra.

lembrarei mais.

19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as
1 PEDRO 2:24

nações, batizando-os em nome do Pai, e do

levando ele mesmo os

nossos pecados em seu corpo sobre o

Filho, e do Espírito Santo;
20 ensinando-os a observar todas as coisas

madeiro, para que mortos para os pecados,

que eu vos tenho mandado; e eis que

pudéssemos viver para a justiça; e pelas

eu estou convosco todos os dias, até a

suas feridas fostes sarados.

consumação dos séculos.
1 JOÃO 1:7
LUCAS 4:18

mas, se andarmos na luz,

como ele na luz está, temos comunhão uns

O Espírito do Senhor está

sobre mim, porquanto me ungiu para

com os outros, e o sangue de Jesus seu

anunciar boas novas aos pobres; enviou-

Filho nos purifica de todo pecado.
8 Se dissermos que não temos pecado

me para proclamar libertação aos cativos, e

nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e

restauração da vista aos cegos, para pôr em

a verdade não está em nós.

liberdade os oprimidos,

9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é

19 e para proclamar o ano aceitável do

fiel e justo para nos perdoar os pecados e

Senhor.
20 E fechando o livro, devolveu-o ao

nos purificar de toda injustiça.

assistente e sentou-se; e os olhos de todos
APOCALIPSE 1:5 e da parte de Jesus Cristo,

na sinagoga estavam fitos nele.
21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se

que é a fiel testemunha, o primogênito
dos mortos e o Príncipe dos reis da terra.

cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos.

Âquele que nos ama, e pelo seu sangue
JOÃO 1:17

nos libertou dos nossos pecados,

Porque a lei foi dada por

meio de Moisés; a graça e a verdade vieram

Veja também:#1; #2; #3; #5; Salmos 65:3; João 18:37; Hebreus
9:11-14.

por Jesus Cristo.
HEBREUS 8:10

Ora, este é o pacto que

farei com a casa de Israel, depois daqueles
dias, diz o Senhor; porei as minhas leis

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

no seu entendimento, e em seu coração

D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles

D05 O Messias deverá ser o Redentor.

serão o meu povo;

D09 O Messias deverá ser o Salvador.

11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

E08 A justiça do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

nem cada um ao seu irmão, dizendo:
Conhece ao Senhor; porque todos me

JEREMIAS 33:14 Eis que vêm os dias, diz o

conhecerão, desde o menor deles até o

Senhor, em que cumprirei a boa palavra que

maior.

jeremias 33
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falei acerca da casa de Israel e acerca da casa

19 (pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou),

de Judá.

e desta sorte é introduzida uma melhor

15 Naqueles dias e naquele tempo farei que brote

esperança, pela qual nos aproximamos de

a Davi um Renovo de justiça; ele executará

Deus.

juízo e justiça na terra.

20 E visto como não foi sem prestar

16 Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém

juramento (porque, na verdade, aqueles,

habitará em segurança; e este é o nome

sem juramento, foram feitos sacerdotes,

que lhe chamarão: O SENHOR É NOSSA

21 mas este com juramento daquele que

JUSTIÇA.

lhe disse: Jurou o Senhor, e não se

17 Pois assim diz o Senhor: Nunca faltará a

arrependerá: Tu és sacerdote para sempre),

Davi varão que se assente sobre o trono da

22 de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador.

casa de Israel;
1 PEDRO 2:5

18 nem aos sacerdotes levíticos faltará varão

vós também, quais pedras

diante de mim para oferecer holocaustos,

vivas, sois edificados como casa espiritual

e queimar ofertas de cereais e oferecer

para serdes sacerdócio santo, a fim

sacrifícios continuamente.

de oferecerdes sacrifícios espirituais,
aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.

22 Assim como não se pode contar o exército
APOCALIPSE 1:4 João, às sete igrejas que

dos céus, nem medir-se a areia do mar,
assim multiplicarei a descendência

estão na Ásia: Graça a vós e paz da parte

de Davi, meu servo, e os levitas, que

daquele que é, e que era, e que há de vir,

ministram diante de mim.

e da dos sete espíritos que estão diante do
seu trono;

LUCAS 1:32

5 e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel

Este será grande e será

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

testemunha, o primogênito dos mortos e o

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

Príncipe dos reis da terra. Âquele que nos

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

ama, e pelo seu sangue nos libertou dos
nossos pecados,

e o seu reino não terá fim.

6 e nos fez reino, sacerdotes para Deus,
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos

será salvo, como está escrito: Virá de

séculos dos séculos. Amém.

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as
APOCALIPSE 5:10

impiedades;

e para o nosso

Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles
HEBREUS 7:17

Porque dele assim se

reinarão sobre a terra.

testifica: Tu és sacerdote para sempre,

Veja também:#1; #2; #5; Isaías 4:2; Isaías 11:1-5; Isaías 53:2; 2
Coríntios 1:20; 1 Pedro 2:9.

segundo a ordem de Melquisedeque.
18 Pois, com efeito, o mandamento anterior
é ab-rogado por causa da sua fraqueza e
inutilidade

jeremias 33
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ATOS 3:19

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

Arrependei-vos, pois, e

convertei-vos, para que sejam apagados os

H03 O futuro Reino do Messias.

vossos pecados, de sorte que venham os
JEREMIAS 50:4

Naqueles dias, e naquele

tempos de refrigério, da presença do Senhor,

tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel
virão, eles e os filhos de Judá juntamente;

ATOS 3:26

Deus suscitou a seu Servo,

andando e chorando virão, e buscarão ao

e a vós primeiramente vo-lo enviou para

Senhor seu Deus.

que vos abençoasse, desviando-vos, a cada

5 Acerca de Sião indagarão, tendo os seus

um, das vossas maldades.

rostos voltados para lá e dizendo: Vinde e
ROMANOS 8:33 Quem intentará acusação

uni-vos ao Senhor num pacto eterno que
nunca será esquecido.

contra os escolhidos de Deus? É Deus

6 Ovelhas perdidas têm sido o meu povo; os

quem os justifica;
34 Quem os condenará? Cristo Jesus é quem

seus pastores as fizeram errar, e voltar aos
montes; de monte para outeiro andaram,

morreu, ou antes quem ressurgiu dentre

esqueceram-se do lugar de seu repouso.

os mortos, o qual está à direita de Deus, e

7 Todos os que as achavam as devoraram,

também intercede por nós;

e os seus adversários diziam: Culpa
ROMANOS 11:16 Se as primícias são santas,

nenhuma teremos; porque pecaram contra
o Senhor, a morada da justiça, sim, o

também a massa o é; e se a raiz é santa,

Senhor, a esperança de seus pais.

também os ramos o são.
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

19 E farei voltar Israel para a sua morada, e ele
pastará no Carmelo e em Basã, e se fartará

será salvo, como está escrito: Virá de

nos outeiros de Efraim e em Gileade.

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

20 Naqueles dias, e naquele tempo, diz o Senhor,

impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

buscar-se-á a iniqüidade em Israel, e não
haverá; e o pecado em Judá, e não se achará;

eu tirar os seus pecados.

pois perdoarei aos que eu deixar de resto.
HEBREUS 10:16 Este é o pacto que farei com
ISAÍAS 44:22

eles depois daqueles dias, diz o Senhor:

Apagai as tuas

transgressões como a névoa, e os teus

Porei as minhas leis em seus corações,

pecados como a nuvem; torna-te para

e as escreverei em seu entendimento;

mim, porque eu te remi.

acrescenta:
17 E não me lembrarei mais de seus pecados

MIQUEIAS 7:19 Tornará a apiedar-se de

e de suas iniqüidades.
18 Ora, onde há remissão destes, não há mais

nós; pisará aos pés as nossas iniqüidades.

oferta pelo pecado.

Tu lançarás todos os nossos pecados nas
profundezas do mar.

jeremias 50

Veja também:#2; #3.

304

jeremias 50

LAMENTAÇÕES
Veja também: Salmos 22:26; Salmos 27:14; Salmos 33:20; Salmos
39:7; Salmos 130:5; Isaías 8:17; Isaías 26:8; Isaías 33:2; Isaías
64:4; Miqueias 7:7; Habacuque 2:3.

B23 A graça de Deus e do Messias.
LAMENTAÇÕES 3:25

Bom é o Senhor

para os que esperam por ele, para a alma
que o busca.

F11 O sofrimento do Messias.

26 Bom é ter esperança, e aguardar em
LAMENTAÇÕES 3:30

silêncio a salvação do Senhor.

Dê a sua face ao

que o fere; farte-se de afronta.
ISAÍAS 25:9

E naquele dia se dirá: Eis
ISAÍAS 50:6

que este é o nosso Deus; por ele temos

Ofereci as minhas costas

esperado, para que nos salve. Este é o

aos que me feriam, e as minhas faces aos

Senhor; por ele temos esperado; na sua

que me arrancavam a barba; não escondi

salvação gozaremos e nos alegraremos.

o meu rosto dos que me afrontavam e me
cuspiam.

LUCAS 2:38

Chegando ela na mesma
MIQUEIAS 5:1

hora, deu graças a Deus, e falou a respeito

Agora, ajunta-te em tropas,

do menino a todos os que esperavam a

ó filha de tropas; pôr-se-á cerco contra nós;

redenção de Jerusalém.

ferirão com a vara no queixo ao juiz de
Israel.

1 TESSALONICENSES 1:10

e
MATEUS 26:67

esperardes dos céus a seu Filho, a quem

Então uns lhe cuspiram no

rosto e lhe deram socos;

ele ressuscitou dentre os mortos, a saber,
Jesus, que nos livra da ira vindoura.
HEBREUS 9:28

assim também Cristo,

oferecendo-se uma só vez para levar os
pecados de muitos, aparecerá segunda
vez, sem pecado, aos que o esperam para
salvação.
HEBREUS 10:37 Pois ainda em bem pouco
tempo aquele que há de vir virá, e não
tardará.
1 PEDRO 1:13

Portanto, cingindo os

lombos do vosso entendimento, sede
sóbrios, e esperai inteiramente na graça
que se vos oferece na revelação de Jesus
Cristo.
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EZEQUIEL
B03 O Messias é o Filho do Homem.

E23 O Messias deverá converter o Seu povo.
E27 Dar um novo coração e um novo espírito.

EZEQUIEL 1:26 E sobre o firmamento,

G06 A morada do Espírito Santo.

que estava por cima das suas cabeças,

H03 O futuro Reino do Messias.

havia uma semelhança de trono, como
a aparência duma safira; e sobre a

EZEQUIEL 11:17 Portanto, dize: Assim diz o

semelhança do trono havia como que a

senhor Deus: Hei de ajuntar-vos do meio

semelhança dum homem, no alto, sobre

dos povos, e vos recolherei do meio das

ele.

terras para onde fostes espalhados, e vos
darei a terra de Israel.

DANIEL 7:13

18 E virão ali, e tirarão dela todas as suas

Eu estava olhando nas

coisas detestáveis e todas as suas

minhas visões noturnas, e eis que vinha

abominações.

com as nuvens do céu um como filho de

19 E lhes darei um só coração, e porei dentro

homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e

deles um novo espírito; e tirarei da sua

foi apresentado diante dele.
14 E foi-lhe dado domínio, e glória, e um

carne o coração de pedra, e lhes darei um
coração de carne,

reino, para que todos os povos, nações e

20 para que andem nos meus estatutos,

línguas o servissem; o seu domínio é um
domínio eterno, que não passará, e o seu

e guardem as minhas ordenanças e as

reino tal, que não será destruído.

cumpram; e eles serão o meu povo, e eu
serei o seu Deus.

HEBREUS 1:8

Mas do Filho diz: O teu
EZEQUIEL 36:25 Então aspergirei água pura

trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos
séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do

sobre vós, e ficareis purificados; de todas

teu reino.

as vossas imundícias, e de todos os vossos
ídolos, vos purificarei.

HEBREUS 8:1

26 Também vos darei um coração novo, e

Ora, do que estamos

dizendo, o ponto principal é este: Temos

porei dentro de vós um espírito novo; e

um sumo sacerdote tal, que se assentou

tirarei da vossa carne o coração de pedra, e

nos céus à direita do trono da Majestade,

vos darei um coração de carne.
27 Ainda porei dentro de vós o meu Espírito,

APOCALIPSE 5:13

Ouvi também a

e farei que andeis nos meus estatutos,

toda criatura que está no céu, e na terra,

e guardeis as minhas ordenanças, e as

e debaixo da terra, e no mar, e a todas as

observeis.

coisas que neles há, dizerem: Ao que está
MATEUS 3:11

assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,

Eu, na verdade, vos batizo

seja o louvor, e a honra, e a glória, e o

em água, na base do arrependimento; mas

domínio pelos séculos dos séculos:

aquele que vem após mim é mais poderoso
do que eu, que nem sou digno de levar-lhe

Veja também: Isaías 6:1; Daniel 7:9,10; Zacarias 6:13; Hebreus
12:2; Apocalipse 4:2,3; Apocalipse 20:11.
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do pacto contigo.

Santo, e em fogo.

62 E estabelecerei o meu pacto contigo, e
JOÃO 3:3

saberás que eu sou o Senhor;

Respondeu-lhe Jesus: Em

63 para que te lembres, e te envergonhes, e

verdade, em verdade te digo que se alguém
não nascer de novo, não pode ver o reino

nunca mais abras a tua boca, por causa da

de Deus.

tua vergonha, quando eu te perdoar tudo
quanto fizeste, diz o Senhor Deus.

ATOS 2:38

Pedro então lhes
MATEUS 26:28

respondeu: Arrependei-vos, e cada um

pois isto é o meu sangue, o

de vós seja batizado em nome de Jesus

sangue do pacto, o qual é derramado por

Cristo, para remissão de vossos pecados; e

muitos para remissão dos pecados.

recebereis o dom do Espírito Santo.
HEBREUS 8:6
TITO 3:5 não em virtude de obras de justiça

Mas agora alcançou ele

ministério tanto mais excelente, quanto é

que nós houvéssemos feito, mas segundo

mediador de um melhor pacto, o qual está

a sua misericórdia, nos salvou mediante

firmado sobre melhores promessas.
7 Pois, se aquele primeiro fora sem defeito,

o lavar da regeneração e renovação pelo
Espírito Santo,

nunca se teria buscado lugar para o
segundo.

1 PEDRO 1:3

8 Porque repreendendo-os, diz: Eis que virão

Bendito seja o Deus e

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que,

dias, diz o Senhor, em que estabelecerei

segundo a sua grande misericórdia, nos

com a casa de Israel e com a casa de Judá

regenerou para uma viva esperança, pela

um novo pacto.
9 Não segundo o pacto que fiz com seus

ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos,

pais no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito; pois não

Veja também:#1; #2; #3; João 1:13; 1 Pedro 1:23; 1 Pedro 2:2;
1 João 2:29; 1 João 3:9; 1 João 4:7; 1 João 5:1,4,18.

permaneceram naquele meu pacto, e eu
para eles não atentei, diz o Senhor.
10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de
Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor;

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

porei as minhas leis no seu entendimento,
e em seu coração as escreverei; eu serei o

EZEQUIEL 16:60 Contudo eu me lembrarei

seu Deus, e eles serão o meu povo;

do meu pacto, que fiz contigo nos dias da

11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

tua mocidade; e estabelecerei contigo um

nem cada um ao seu irmão, dizendo:

pacto eterno.

Conhece ao Senhor; porque todos me

61 Então te lembrarás dos teus caminhos, e

conhecerão, desde o menor deles até o

ficarás envergonhada, quando receberes

maior.

tuas irmãs, as mais velhas e as mais novas,

12 Porque serei misericordioso para com suas

e eu tas der por filhas, mas não por causa

ezequiel 11 & 16

iniquidades, e de seus pecados não me
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lembrarei mais.

muito fruto.

13 Dizendo: Novo pacto, ele tornou antiquado
JOÃO 15:4

o primeiro. E o que se torna antiquado e

Permanecei em mim, e

eu permanecerei em vós; como a vara

envelhece, perto está de desaparecer.

de si mesma não pode dar fruto, se não

Veja também:#1;#2; #5; Lucas 22:14-20; João 6:45; 2 Coríntios
3:2-6,14-16; Hebreus 10:15-17; Hebreus 12:24; Hebreus 13:20.

permanecer na videira, assim também vós,
se não permanecerdes em mim.
5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem
permanece em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis

E22 O trabalho do Messias deverá ser

fazer.

abençoado.

6 Quem não permanece em mim é lançado
EZEQUIEL 17:22 Assim diz o Senhor Deus:

fora, como a vara, e seca; tais varas são

Também eu tomarei um broto do topo do

recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.

cedro, e o plantarei; do principal dos seus

7 Se vós permanecerdes em mim, e as

renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei

minhas palavras permanecerem em vós,

sobre um monte alto e sublime.

pedi o que quiserdes, e vos será feito.

23 No monte alto de Israel o plantarei; e

8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis

produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um

muito fruto; e assim sereis meus

cedro excelente. Habitarão debaixo dele

discípulos.

aves de toda a sorte; à sombra dos seus
ramos habitarão.

FILIPENSES 2:9 Pelo que também Deus o

24 Assim saberão todas as árvores do campo

exaltou soberanamente, e lhe deu o nome

que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei

que é sobre todo nome;

a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz

10 para que ao nome de Jesus se dobre todo

reverdecer a árvore seca; eu, e Senhor, o

joelho dos que estão nos céus, e na terra, e

disse, e o farei.

debaixo da terra,
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é

MATEUS 7:17

Assim, toda árvore boa

Senhor, para glória de Deus Pai.

produz bons frutos; porém a árvore má

Veja também: Salmos 80:15; Salmos 92:12; Salmos 96:11-13; Isaías
4:2; Isaías 11:1; Isaías 27:6; Isaías 55:12,13; Jeremias 23:5; Jeremias
33:15,16; Zacarias 4:12-14; Zacarias 6:12-13.

produz frutos maus.
18 Uma árvore boa não pode dar maus frutos;
nem uma árvore má dar frutos bons.
19 Toda árvore que não produz bom fruto é

H03 O futuro Reino do Messias.

cortada e lançada no fogo.
20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

JOÃO 12:24

EZEQUIEL 20:34 E vos tirarei dentre os

Em verdade, em verdade

vos digo: Se o grão de trigo caindo na terra

povos, e vos congregarei dos países nos

não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá

quais fostes espalhados, com mão forte,

ezequiel 16 & 17
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e com braço estendido, e com indignação

GÁLATAS 6:15

derramada;

Pois nem a circuncisão

nem a incircuncisão é coisa alguma, mas

35 e vos levarei ao deserto dos povos; e ali

sim o ser uma nova criatura.

face a face entrarei em juízo convosco;

16 E a todos quantos andarem conforme esta

EZEQUIEL 20:36-39

norma, paz e misericórdia sejam sobre

EZEQUIEL 20:40 Pois no meu santo monte,

eles e sobre o Israel de Deus.

no monte alto de Israel, diz o Senhor
EFÉSIOS 1:5

Deus, ali me servirá toda a casa de Israel,

e nos predestinou para

toda ela, na terra; ali vos aceitarei, e ali

sermos filhos de adoção por Jesus Cristo,

requererei as vossas ofertas, e as primicias

para si mesmo, segundo o beneplácito de

das vossas oblações, com todas as vossas

sua vontade,
6 para o louvor da glória da sua graça, a qual

coisas santas.
41 Como cheiro suave vos aceitarei,

nos deu gratuitamente no Amado;

quando eu vos tirar dentre os povos e

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Ezequiel 28:24-26.

vos congregar dos países em que fostes
espalhados; e serei santificado em vós à
vista das nações.
42 E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu

G03 A exaltação do Messias é prevista.

vos introduzir na terra de Israel, no país
EZEQUIEL 21:26 assim diz o Senhor Deus:

a respeito do qual levantei a minha mão,

Remove o diadema, e tira a coroa; esta

jurando que o daria a vossos pais.

não será a mesma: exalta ao humilde, e

EZEQUIEL 20:43-44

humilha ao soberbo.
ROMANOS 9:6

27 Ao revés, ao revés, ao revés o porei;

Não que a palavra de Deus

haja falhado. Porque nem todos os que são

também o que é não continuará assim,

de Israel são israelitas;

até que venha aquele a quem pertence de
direito; e lho darei a ele.

7 nem por serem descendência de Abraão
são todos filhos; mas: Em Isaque será

HEBREUS 2:7

chamada a tua descendência.
8 Isto é, não são os filhos da carne que são

Fizeste-o um pouco menor

que os anjos, de glória e de honra o
coroaste,

filhos de Deus; mas os filhos da promessa

8 todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos

são contados como descendência.

pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

coisas, nada deixou que não lhe fosse

será salvo, como está escrito: Virá de

sujeito. Mas agora ainda não vemos todas

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

as coisas sujeitas a ele;
9 vemos, porém, aquele que foi feito um

impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

pouco menor que os anjos, Jesus, coroado
de glória e honra, por causa da paixão

eu tirar os seus pecados.

da morte, para que, pela graça de Deus,

ezequiel 20
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provasse a morte por todos.

Deus visitou o seu povo.

APOCALIPSE 4:4 Havia também ao redor

LUCAS 7:31

do trono vinte e quatro tronos; e sobre

A que, pois, compararei

os homens desta geração, e a que são

os tronos vi assentados vinte e quatro

semelhantes?
32 São semelhantes aos meninos que,

anciãos, vestidos de branco, que tinham
nas suas cabeças coroas de ouro.

sentados nas praças, gritam uns para os
outros: Tocamo-vos flauta, e não dançastes;

APOCALIPSE 4:10

os vinte e quatro

cantamos lamentações, e não chorastes.
33 Porquanto veio João, o Batista, não

anciãos prostravam-se diante do que estava
assentado sobre o trono, e adoravam

comendo pão nem bebendo vinho, e

ao que vive pelos séculos dos séculos; e

dizeis: Tem demônio;
34 veio o Filho do homem, comendo e

lançavam as suas coroas diante do trono,
dizendo:

bebendo, e dizeis: Eis aí um comilão e

11 Digno és, Senhor nosso e Deus nosso,

bebedor de vinho, amigo de publicanos e

de receber a glória e a honra e o poder;

pecadores.
35 Mas a sabedoria é justificada por todos os

porque tu criaste todas as coisas, e por tua
vontade existiram e foram criadas.

seus filhos.
JOÃO 6:14

Vendo, pois, aqueles

homens o sinal que Jesus operara, diziam:
E15 O Messias deverá trazer boas notícias.

este é verdadeiramente o profeta que havia

D02 O ofício do Messias como Profeta.

de vir ao mundo.

EZEQUIEL 33:32 E eis que tu és para eles

ATOS 3:22

Pois Moisés disse: Suscitar-

como uma canção de amores, canção de

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos

quem tem voz suave, e que bem tange;

irmãos, um profeta semelhante a mim; a

porque ouvem as tuas palavras, mas não as

ele ouvireis em tudo quanto vos disser.

põem por obra.

23 E acontecerá que toda alma que não ouvir

33 Quando suceder isso (e há de suceder),

a esse profeta, será exterminada dentre o

saberão que houve no meio deles um

povo.

profeta.
MATEUS 21:46

Veja também: Jeremias 28:9.

E procuravam prendê-lo,

mas temeram o povo, porquanto este o
tinha por profeta.
LUCAS 7:16

O medo se apoderou de

todos, e glorificavam a Deus, dizendo: Um
grande profeta se levantou entre nós; e:

ezequiel 21 & 33
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B06 O Messias é o bom Pastor.

aceitarei, quando eu vos tirar dentre os

E26 A obra de redenção por parte do Messias.

povos e vos congregar dos países em que

H03 O futuro Reino do Messias.

fostes espalhados; e serei santificado em

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

vós à vista das nações.

EZEQUIEL 34:11 Porque assim diz o Senhor

EZEQUIEL 28:25 Assim diz o Senhor Deus:

Deus: Eis que eu, eu mesmo, procurarei as

Quando eu congregar a casa de Israel

minhas ovelhas, e as buscarei.

dentre os povos entre os quais estão

12 Como o pastor busca o seu rebanho, no

espalhados, e eu me santificar entre eles,

dia em que está no meio das suas ovelhas

à vista das nações, então habitarão na sua

dispersas, assim buscarei as minhas

terra que dei a meu servo, a Jacó.

ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares

26 E habitarão nela seguros; sim, edificarão

por onde foram espalhadas, no dia de

casas, e plantarão vinhas, e habitarão

nuvens e de escuridão.

seguros, quando eu executar juízos contra

13 Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as

todos os que estão ao seu redor e que os

congregarei dos países, e as introduzirei

desprezam; e saberão que eu sou o Senhor

na sua terra, e as apascentarei sobre

seu Deus.

os montes de Israel, junto às correntes
d’água, e em todos os lugares habitados da

EZEQUIEL 30:3 Porque perto está o dia,

terra.

sim, perto está o dia do Senhor; dia de

14 Em bons pastos as apascentarei, e nos

nuvens será, o tempo das nações.

altos montes de Israel será o seu curral;
deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão

LUCAS 15:4

em pastos gordos nos montes de Israel.

Qual de vós é o homem

que, possuindo cem ovelhas, e perdendo

15 Eu mesmo apascentarei as minhas

uma delas, não deixa as noventa e nove no

ovelhas, e eu as farei repousar, diz o

deserto, e não vai após a perdida até que a

Senhor Deus.

encontre?
5 E achando-a, põe-na sobre os ombros,

22 portanto salvarei as minhas ovelhas, e não

cheio de júbilo;

servirão mais de presa; e julgarei entre

6 e chegando a casa, reúne os amigos e

ovelhas e ovelhas.

vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo,

23 E suscitarei sobre elas um só pastor para

porque achei a minha ovelha que se havia

as apascentar, o meu servo Davi. Ele as

perdido.

apascentará, e lhes servirá de pastor.
24 E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu

JOÃO 10:9

servo Davi será príncipe no meio delas; eu, o

Eu sou a porta; se alguém

entrar a casa; o filho fica entrará e sairá, e

Senhor, o disse.

achará pastagens.

EZEQUIEL 34:25-31

10 O ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir; eu vim para que tenham

EZEQUIEL 20:41 Como cheiro suave vos

ezequiel 34

vida e a tenham em abundância.
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11 Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a

1 PEDRO 5:4

sua vida pelas ovelhas.

E, quando se manifestar

o sumo Pastor, recebereis a imarcescível

12 Mas o que é mercenário, e não pastor, de

coroa da glória.

quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo,
APOCALIPSE 7:16

deixa as ovelhas e foge; e o lobo as arrebata

Nunca mais terão

fome, nunca mais terão sede; nem cairá

e dispersa.
13 Ora, o mercenário foge porque é

sobre eles o sol, nem calor algum;
17 porque o Cordeiro que está no meio,

mercenário, e não se importa com as

diante do trono, os apascentará e os

ovelhas.
14 Eu sou o bom pastor; conheço as minhas

conduzirá às fontes das águas da vida;
e Deus lhes enxugará dos olhos toda

ovelhas, e elas me conhecem,
15 assim como o Pai me conhece e eu

lágrima.

conheço o Pai; e dou a minha vida pelas
APOCALIPSE 21:3

ovelhas.
16 Tenho ainda outras ovelhas que não são

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

deste aprisco; a essas também me importa

tabernáculo de Deus está com os homens,

conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e

pois com eles habitará, e eles serão o seu

haverá um rebanho e um pastor.

povo, e Deus mesmo estará com eles.

JOÃO 21:15

Veja também:#1; #2; #3; #5; Sofonias 1:15.

Depois de terem comido,

perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão
Pedro: Simão, filho de João, amas-me
mais do que estes? Respondeu- lhe: Sim,
Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe:

E27 Dar um novo coração e um novo espírito.

Apascenta os meus cordeirinhos.

G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.
G06 A morada do Espírito Santo.

HEBREUS 13:20 Ora, o Deus de paz, que

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

pelo sangue do pacto eterno tornou a
trazer dentre os mortos a nosso Senhor

EZEQUIEL 36:8 Mas vós, ó montes de

Jesus, grande pastor das ovelhas,

Israel, vós produzireis os vossos ramos, e

21 vos aperfeiçoe em toda boa obra, para

dareis o vosso fruto para o meu povo de

fazerdes a sua vontade, operando em nós

Israel, pois já está prestes a vir.

o que perante ele é agradável, por meio de
Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o

EZEQUIEL 36:9-14

sempre. Amém.

EZEQUIEL 36:15 Não te permitirei ouvir
mais a afronta das nações; e não levaras

1 PEDRO 2:25

mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem

Porque éreis desgarrados,

como ovelhas; mas agora tendes voltado ao

farás tropeçar mais a tua nação, diz o

Pastor e Bispo das vossas almas.

Senhor Deus.

ezequiel 34
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EZEQUIEL 36:24 Pois vos tirarei dentre as

filhos de Deus.

nações, e vos congregarei de todos os

15 Porque não recebestes o espírito de

países, e vos trarei para a vossa terra.

escravidão, para outra vez estardes com

25 Então aspergirei água pura sobre vós, e

temor, mas recebestes o espírito de adoção,

ficareis purificados; de todas as vossas

pelo qual clamamos: Aba, Pai!

imundícias, e de todos os vossos ídolos,

16 O Espírito mesmo testifica com o nosso

vos purificarei.

espírito que somos filhos de Deus;

26 Também vos darei um coração novo, e
porei dentro de vós um espírito novo; e

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

tirarei da vossa carne o coração de pedra, e

que ignoreis este mistério (para que

vos darei um coração de carne.

não presumais de vós mesmos): que o

27 Ainda porei dentro de vós o meu Espírito,

endurecimento veio em parte sobre Israel,

e farei que andeis nos meus estatutos,

até que a plenitude dos gentios haja

e guardeis as minhas ordenanças, e as

entrado;

observeis.

26 e assim todo o Israel será salvo, como

28 E habitareis na terra que eu dei a vossos

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o

desviará de Jacó as impiedades;

vosso Deus.
EZEQUIEL 36:32- 38

2 CORÍNTIOS 3:7

Ora, se o

ministério da morte, gravado com letras
EZEQUIEL 11:19 E lhes darei um só coração,

em pedras, veio em glória, de maneira

e porei dentro deles um novo espírito; e

que os filhos de Israel não podiam fixar

tirarei da sua carne o coração de pedra, e

os olhos no rosto de Moisés, por causa

lhes darei um coração de carne,

da glória do seu rosto, a qual se estava
desvanecendo,

EZEQUIEL 36:31 Então vos lembrareis dos

8 como não será de maior glória o ministério

vossos maus caminhos, e dos vossos feitos

do espírito?

que não foram bons; e tereis nojo em vós
2 CORÍNTIOS 5:17

mesmos das vossas iniqüidades e das
vossas abominações.

Pelo que, se

alguém está em Cristo, nova criatura é; as
coisas velhas já passaram; eis que tudo se

ROMANOS 6:21 E que fruto tínheis então

fez novo.

das coisas de que agora vos envergonhais?
GÁLATAS 5:22

pois o fim delas é a morte.
22 Mas agora, libertos do pecado, e feitos

Mas o fruto do Espírito é:

o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a

servos de Deus, tendes o vosso fruto para

benignidade, a bondade, a fidelidade.

santificação, e por fim a vida eterna.
GÁLATAS 6:15
ROMANOS 8:14 Pois todos os que são

nem a incircuncisão é coisa alguma, mas

guiados pelo Espírito de Deus, esses são

ezequiel 36

Pois nem a circuncisão

sim o ser uma nova criatura.
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EZEQUIEL 28:25 O povo de Israel poderá

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Êxodo 19; Êxodo 20; Lucas 11:13;
Atos 2:14-47; 1 Coríntios 3:16; Efésios 1:13,14; Efésios 2:10; Tito
3:5,6; Hebreus 10:22; 1 Pedro 1:18,19,22; 1 João 3:24; 1 João 5:5.

de novo viver na sua própria terra, a terra
que dei ao seu pai Jacob; hei-de tornar a
juntá-los das terras para onde os espalhei e
as nações de todo o mundo verão a minha

H03 O futuro Reino do Messias.

santidade efectivada entre o meu povo.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.
OSEIAS 6:2

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

Depois de dois dias nos

ressuscitará: ao terceiro dia nos levantará,
EZEQUIEL 37:1-8

e viveremos diante dele.

EZEQUIEL 37:9 Então ele me disse:
Profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó

AMOS 9: 14

Também trarei do cativeiro

filho do homem, e dize ao fôlego da vida:

o meu povo Israel; e eles reedificarão

Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro

as cidades assoladas, e nelas habitarão;

ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre

plantarão vinhas, e beberão o seu vinho; e

estes mortos, para que vivam.

farão pomares, e lhes comerão o fruto.

10 Profetizei, pois, como ele me ordenara;

15 E os plantarei na sua terra, e não serão

então o fôlego da vida entrou neles e

mais arrancados da sua terra que lhes dei,

viveram, e se puseram em pé, um exército

diz o SENHOR, teu Deus.

grande em extremo.
11 Então me disse: Filho do homem, estes ossos

ROMANOS 8:11 E, se o Espírito daquele que

são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem:

dos mortos ressuscitou a Jesus habita em

Os nossos ossos secaram-se, e pereceu a

vós, aquele que dos mortos ressuscitou

nossa esperança; estamos de todo cortados.

a Cristo Jesus há de vivificar também os

12 Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz

vossos corpos mortais, pelo seu Espírito

o Senhor Deus: Eis que eu vos abrirei

que em vós habita.

as vossas sepulturas, sim, das vossas
sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos

ROMANOS 11:1

trarei à terra de Israel.

Pergunto, pois: Acaso rejeitou

Deus ao seu povo? De modo nenhum; por

13 E quando eu vos abrir as sepulturas, e

que eu também sou israelita, da descendência

delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis

de Abraão, da tribo de Benjamim.

que eu sou o Senhor.

2 Deus não rejeitou ao seu povo que antes

14 E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e

conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura

vos porei na vossa terra; e sabereis que eu,

diz de Elias, como ele fala a Deus contra

o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor.

Israel, dizendo:
3 Senhor, mataram os teus profetas, e

ISAIAS 66:14

Será notória a vossa

derribaram os teus altares; e só eu fiquei, e

fortuna. Todo o mundo verá a boa mão

procuraram tirar-me a vida?
4 Mas que lhe diz a resposta divina?

de Deus sobre o seu povo, e a sua cólera
sobre os seus adversários.

ezequiel 37
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foram, e os congregarei de todos os lados,

dobraram os joelhos diante de Baal.
5 Assim, pois, também no tempo presente

e os introduzirei na sua terra;
22 e deles farei uma nação na terra, nos

ficou um remanescente segundo a eleição

montes de Israel, e um rei será rei de

da graça.

todos eles; e nunca mais serão duas
ROMANOS 11:24 Pois se tu foste cortado do

nações, nem de maneira alguma se
dividirão para o futuro em dois reinos;

natural zambujeiro, e contra a natureza

23 nem se contaminarão mais com os seus

enxertado em oliveira legítima, quanto
mais não serão enxertados na sua própria

ídolos, nem com as suas abominações,

oliveira esses que são ramos naturais!

nem com qualquer uma das suas

25 Porque não quero, irmãos, que ignoreis

transgressões; mas eu os livrarei de todas

este mistério (para que não presumais de

as suas apostasias com que pecaram, e os

vós mesmos): que o endurecimento veio

purificarei. Assim eles serão o meu povo, e

em parte sobre Israel, até que a plenitude

eu serei o seu Deus.
24 Também meu servo Davi reinará sobre eles,

dos gentios haja entrado;

e todos eles terão um pastor só; andarão nos

26 e assim todo o Israel será salvo, como
está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e

desviará de Jacó as impiedades;

os observarão.

27 e este será o meu pacto com eles, quando

25 Ainda habitarão na terra que dei a meu
servo Jacó, na qual habitaram vossos pais;

eu tirar os seus pecados.

nela habitarão, eles e seus filhos, e os
ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a

filhos de seus filhos, para sempre; e Davi,
meu servo, será seu príncipe eternamente.

todos debaixo da desobediência, a fim de

26 Farei com eles um pacto de paz, que será

usar de misericórdia para com todos.

um pacto perpétuo. E os estabelecerei, e os

Veja também:#1; #2; #5 Salmos 126:2,3; Isaias 32:15; Jeremias
33:24-26; Ezequiel 11:19; Ezequiel 16:62,63; Ezequiell 36:24-31;
Ezequiel 37:21,25; Ezequiell 39:29; Joel 2:28.

multiplicarei, e porei o meu santuário no
meio deles para sempre.
27 Meu tabernáculo permanecerá com eles;
e eu serei o seu Deus e eles serão o meu
povo.
28 E as nações saberão que eu sou o Senhor

E17 O Messias deverá construir um templo

que santifico a Israel, quando estiver o

para Deus.

meu santuário no meio deles para sempre.

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.
E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

EZEQUIEL 11:19 E lhes darei um só coração,

H03 O futuro Reino do Messias.
H10 Profecia do Reino eterno da paz.

e porei dentro deles um novo espírito; e
tirarei da sua carne o coração de pedra, e

EZEQUIEL 37:21 Dize-lhes pois: Assim diz o

lhes darei um coração de carne,

Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos

20 para que andem nos meus estatutos,

de Israel dentre as nações para onde eles

ezequiel 37
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COLOSSENSES 2:9

cumpram; e eles serão o meu povo, e eu
serei o seu Deus.
LUCAS 1:32

porque nele habita

corporalmente toda a plenitude da divindade,

Este será grande e será

HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

23 à universal assembléia e igreja dos

e o seu reino não terá fim.

primogênitos inscritos nos céus, e a Deus,
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos

JOÃO 10:14

Eu sou o bom pastor;

aperfeiçoados;

conheço as minhas ovelhas, e elas me
APOCALIPSE 21:3

conhecem,
15 assim como o Pai me conhece e eu conheço

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.

tabernáculo de Deus está com os homens,

16 Tenho ainda outras ovelhas que não são

pois com eles habitará, e eles serão o seu

deste aprisco; a essas também me importa

povo, e Deus mesmo estará com eles.

conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e
APOCALIPSE 21:22

haverá um rebanho e um pastor.
17 Por isto o Pai me ama, porque dou a

Nela não vi

santuário, porque o seu santuário é o
Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

minha vida para a retomar.

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Gênesis 17:7; Êxodo 31:13;
Deuteronômio 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Salmos 126:1-6; Isaías
9:6,7; Isaías 27:6,12,13; Isaías 40:11; Isaías 43:5,6; Isaías 49:8-26;
Isaías 55:3,4; Isaías 59:20,21; Isaías 60:21,22; Jeremias 16:14-17;
Jeremias 23:3-8; Jeremias 30:3,8-10,11,17-22; Jeremias 31:8-10,27,3240; Jeremias 32:37-44; Jeremias 33:7-26; Jeremias 50:4,5; Ezequiel
11:11-16; Ezequiel 14:11; Ezequiel 20:12,43; Ezequiel 28:25,26;
Ezequiel 34:13,23-25; Ezequiel 36:23-31,36-38; Ezequiel 38:23;
Ezequiel 39:7; Ezequiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Oseias 1:11; Oseias
2:18-23; Oseias 3:4,5; Oseias 14:5-8; Amós 9:14,15; Obadias 1:17-21;
Miqueias 5:2-4; 5:8,12,13; Joel 3:20; Zacarias 2:2-6; Zacarias
6:12,13; Zacarias 8:4,5; Zacarias 13:1,2; Zacarias 14:11,21; 1
Coríntios 1:30; 1 Tessalonicenses 5:23; Efésios 5:25-26.

ROMANOS 11:15 Porque, se a sua rejeição é
a reconciliação do mundo, qual será a sua
admissão, senão a vida dentre os mortos?
ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,
que ignoreis este mistério (para que
não presumais de vós mesmos): que o
endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja entrado;
26 e assim todo o Israel será salvo, como

H02 O julgamento no futuro por parte do Messias.

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e
desviará de Jacó as impiedades;

EZEQUIEL 38:16 e subirás contra o meu
2 CORÍNTIOS 6:16

povo Israel, como uma nuvem, para cobrir

E que consenso

tem o santuário de Deus com ídolos? Pois

a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te

nós somos santuário de Deus vivo, como

contra a minha terra, para que as nações

Deus disse: Neles habitarei, e entre eles

me conheçam a mim, quando eu tiver

andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão

vindicado a minha santidade em ti, ó

o meu povo.

Gogue, diante dos seus olhos.
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2 TIMÓTEO 3:1 Sabe, porém, isto, que nos

houve um grande terremoto, e caiu a

últimos dias sobrevirão tempos penosos;

décima parte da cidade, e no terremoto
foram mortos sete mil homens; e os

ZACARIAS12:9

E acontecerá, naquele dia,

demais ficaram atemorizados, e deram

que procurarei destruir todas as nações

glória ao Deus do céu.

que vierem contra Jerusalém.

Veja também: Isaías 42:13; Ezequiel 39:25; Joel 2:18; Joel 3:16;
Ageu 2:6,7,21,22; Zacarias 1:14; Zacarias 14:3-5; Apocalipse 16:10.

Veja também:#1; #4; Isaías 2:2; Ezequiel 36:23; Ezequiel 38:8,23;
Ezequiel 39:21; Daniel 10:14; Miqueias 4:1; 7:15-17.

H02 O julgamento no futuro por parte do Messias.
EZEQUIEL 38:20 de tal sorte que tremerão

H02 O julgamento no futuro por parte do

diante da minha face os peixes do mar,

Messias.

as aves do céu, os animais do campo, e
EZEQUIEL 38:18 Naquele dia, porém,

todos os répteis que se arrastam sobre a

quando vier Gogue contra a terra de Israel,

terra, bem como todos os homens que

diz o Senhor Deus, a minha indignação

estão sobre a face da terra; e os montes

subirá às minhas narinas.

serão deitados abaixo, e os precipícios se
desfarão, e todos os muros desabarão por

HEBREUS 12:29 pois o nosso Deus é um

terra.

fogo consumidor.
APOCALIPSE 6:12

Veja também: Ezequiel 36:5,6; Salmos 18:7,8; Salmos 89:46.

E vi quando abriu

o sexto selo, e houve um grande terremoto;
e o sol tornou-se negro como saco de
cilício, e a lua toda tornou-se como sangue;
13 e as estrelas do céu caíram sobre a terra,

H02 O julgamento no futuro por parte do

como quando a figueira, sacudida por um

Messias.

vento forte, deixa cair os seus figos verdes.
EZEQUIEL 38:19 Pois no meu zelo, no ardor

Veja também:#6; Isaías 30:25; Jeremias 4:23-26; Oseias 4:3;
Zacarias 14:3-5.

da minha ira falei: Certamente naquele
dia haverá um grande tremor na terra de
Israel;
HEBREUS 12:26 a voz do qual abalou então

H02 O julgamento no futuro por parte do

a terra; mas agora tem ele prometido,

Messias.

dizendo: Ainda uma vez hei de abalar não
EZEQUIEL 38:21 E chamarei contra ele a

só a terra, mas também o céu.

espada sobre todos os meus montes, diz
APOCALIPSE 11:13

ezequiel 38

o Senhor Deus; a espada de cada um se

E naquela hora
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voltará contra seu irmão.

H02 O julgamento no futuro por parte do Messias.

22 Contenderei com ele também por meio da

H03 O futuro Reino do Messias.

peste e do sangue; farei chover sobre ele
e as suas tropas, e sobre os muitos povos

EZEQUIEL 38:23 Assim eu me engrandecerei

que estão com ele, uma chuva inundante,

e me santificarei, e me darei a conhecer

grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre.

aos olhos de muitas nações; e saberão que
eu sou o Senhor.

AGEU 2: 22 e derribarei o trono dos reinos e
MATEUS 24:35

destruirei a força dos reinos das nações;

Passará o céu e a terra, mas

as minhas palavras jamais passarão.

e destruirei o carro e os que nele se
assentam; e os cavalos e os que andam

2 TESSALONICENSES 1:7 e a vós, que sois

montados neles cairão, cada um pela
espada do seu irmão. 23 Naquele dia,

atribulados, alívio juntamente conosco,

diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó

quando do céu se manifestar o Senhor

Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel,

Jesus com os anjos do seu poder em

diz o Senhor, e te farei como um anel de

chama de fogo,
8 e tomar vingança dos que não conhecem

selar; porque te escolhi, diz o Senhor dos

a Deus e dos que não conhecem a Deus

exércitos.

e dos que não obedecem ao evangelho de
APOCALIPSE 11:19

nosso Senhor Jesus;

Abriu-se o

santuário de Deus que está no céu, e no
HEBREUS 12:26 a voz do qual abalou então

seu santuário foi vista a arca do seu pacto;
e houve relâmpagos, vozes e trovões, e

a terra; mas agora tem ele prometido,

terremoto e grande saraivada.

dizendo: Ainda uma vez hei de abalar não
só a terra, mas também o céu.

APOCALIPSE 16:21

27 Ora, esta palavra - Ainda uma vez

E sobre os homens

caiu do céu uma grande saraivada, pedras

- significa a remoção das coisas

quase do peso de um talento; e os homens

abaláveis, como coisas criadas, para que
permaneçam as coisas inabaláveis.

blasfemaram de Deus por causa da praga

28 Pelo que, recebendo nós um reino que não

da saraivada; porque a sua praga era mui

pode ser abalado, retenhamos a graça, pela

grande.

qual sirvamos a Deus agradavelmente,

Veja também:#6; Salmos 11:6; Isaías 28:17; Isaías 29:6; Isaías
54:17; Jeremias 25:31; Ezequiel 13:11; Zacarias 12:2,9.

com reverência e temor;
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes
vozes, que diziam: O reino do mundo passou
a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele
reinará pelos séculos dos séculos.

ezequiel 38
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APOCALIPSE 15:3

E cantavam o

Veja também:#1; #5; #6; Ezequiel 36:23; Ezequiel 37:28; 2 Pedro
3:10,11.

cântico de Moisés, servo de Deus, e o
cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e
admiráveis são as tuas obras, ó Senhor
Deus Todo-Poderoso; justos e verdadeiros
são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.

E27 Dar um novo coração e um novo espírito.

4 Quem não te temerá, Senhor, e não

G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

glorificará o teu nome? Pois só tu és

H03 O futuro Reino do Messias.

santo; por isso todas as nações virão e se

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

prostrarão diante de ti, porque os teus
EZEQUIEL 39:6 E enviarei um fogo sobre

juízos são manifestos.

Magogue, e entre os que habitam seguros
APOCALIPSE 19:1

nas ilhas; e saberão que eu sou o Senhor.

Depois destas

7 E farei conhecido o meu santo nome no

coisas, ouvi no céu como que uma grande
voz de uma imensa multidão, que dizia:

meio do meu povo Israel, e nunca mais

Aleluia! A salvação e a glória e o poder

deixarei profanar o meu santo nome; e

pertencem ao nosso Deus;

as nações saberão que eu sou o Senhor, o
Santo em Israel.

2 porque verdadeiros e justos são os seus

8 Eis que isso vem, e se cumprirá, diz o

juízos, pois julgou a grande prostituta,
que havia corrompido a terra com a sua

Senhor Deus; este é o dia de que tenho

prostituição, e das mãos dela vingou o

falado.

sangue dos seus servos.
21 Estabelecerei, pois, a minha glória entre

3 E outra vez disseram: Aleluia. E a fumaça

as nações, e todas as nações verão o meu

dela sobe pelos séculos dos séculos.

juízo, que eu tiver executado, e a minha

4 Então os vinte e quatro anciãos e os quatro

mão, que sobre elas eu tiver descarregado.

seres viventes prostraram-se e adoraram

22 E os da casa de Israel saberão desde aquele

a Deus que está assentado no trono,

dia em diante, que eu sou o Senhor Deus.

dizendo: Amém. Aleluia!

23 E as nações saberão que os da casa de

5 E saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o
nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós

Israel, por causa da sua iniqüidade, foram

que o temeis, assim pequenos como grandes.

levados em cativeiro; porque se houveram
traiçõeiramente para comigo, e eu escondi

6 Também ouvi uma voz como a de grande
multidão, como a voz de muitas águas, e

deles o meu rosto; por isso os entreguei

como a voz de fortes trovões, que dizia:

nas mãos de seus adversários, e todos
caíram à espada.

Aleluia! porque já reina o Senhor nosso

24 Conforme a sua imundícia e conforme as

Deus, o Todo-Poderoso.

suas transgressões me houve com eles, e
escondi deles o meu rosto.

APOCALIPSE 21:1 E vi um novo céu e uma nova

25 Portanto assim diz o Senhor Deus: Agora

terra. Porque já se foram o primeiro céu e a

tornarei a trazer Jacó, e me compadecerei

primeira terra, e o mar já não existe.
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de toda a casa de Israel; terei zelo pelo

7 nem por serem descendência de Abraão

meu santo nome.

são todos filhos; mas: Em Isaque será

26 E eles se esquecerão tanto do seu opróbrio,

chamada a tua descendência.

como de todas as suas infidelidades pelas

8 Isto é, não são os filhos da carne que são

quais transgrediram contra mim, quando

filhos de Deus; mas os filhos da promessa

eles habitarem seguros na sua terra, sem

são contados como descendência.

haver quem os amedronte;
27 quando eu os tornar a trazer de entre os

ROMANOS 11:1 Pergunto, pois: Acaso

povos, e os houver ajuntado das terras de

rejeitou Deus ao seu povo? De modo

seus inimigos, e for santificado neles aos

nenhum; por que eu também sou israelita,

olhos de muitas nações.

da descendência de Abraão, da tribo de

28 Então saberão que eu sou o Senhor seu

Benjamim.

Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro

2 Deus não rejeitou ao seu povo que antes

entre as nações, e os tornei a ajuntar para

conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura

a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles;

diz de Elias, como ele fala a Deus contra

29 nem lhes esconderei mais o meu rosto;

Israel, dizendo:

pois derramei o meu Espírito sobre a casa

3 Senhor, mataram os teus profetas, e

de Israel, diz o Senhor Deus.

derribaram os teus altares; e só eu fiquei, e
procuraram tirar-me a vida?

JOEL 2:28

4 Mas que lhe diz a resposta divina?

Acontecerá depois que

derramarei o meu Espírito sobre toda

Reservei para mim sete mil varões que não

a carne; vossos filhos e vossas filhas

dobraram os joelhos diante de Baal.
5 Assim, pois, também no tempo presente

profetizarão, os vossos anciãos terão
sonhos, os vossos mancebos terão visões;

ficou um remanescente segundo a eleição

29 e também sobre os servos e sobre as servas

da graça.
6 Mas se é pela graça, já não é pelas obras;

naqueles dias derramarei o meu Espírito.

de outra maneira, a graça já não é graça.
JOÃO 17:3

7 Pois quê? O que Israel busca, isso não o

E a vida eterna é esta: que

te conheçam a ti, como o único Deus

alcançou; mas os eleitos alcançaram; e os

verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu

outros foram endurecidos,

enviaste.
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel
ATOS 2:33

De sorte que, exaltado pela

será salvo, como está escrito: Virá de

dextra de Deus, e tendo recebido do Pai a

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

promessa do Espírito Santo, derramou isto

impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

que vós agora vedes e ouvis.

eu tirar os seus pecados.
ROMANOS 9:6

28 Quanto ao evangelho, eles na verdade, são

Não que a palavra de Deus

haja falhado. Porque nem todos os que são

inimigos por causa de vós; mas, quanto à

de Israel são israelitas;

eleição, amados por causa dos pais.

ezequiel 39

320

ezequiel 39

EZEQUIEL
29 Porque os dons e a vocação de Deus são

11 Mas os seus charcos e os seus pântanos
não sararão; serão deixados para sal.

irretratáveis.
30 Pois, assim como vós outrora

12 E junto do rio, à sua margem, de uma e de

fostes desobedientes a Deus, mas

outra banda, nascerá toda sorte de árvore

agora alcançastes misericórdia pela

que dá fruto para se comer. Não murchará

desobediência deles,

a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos

31 assim também estes agora foram

seus meses produzirá novos frutos, porque

desobedientes, para também alcançarem

as suas águas saem do santuário. O seu

misericórdia pela misericórdia a vós

fruto servirá de alimento e a sua folha de

demonstrada.

remédio.
EZEQUIEL 47:13-23

Veja também:#1; #2; #3; #5; Ezequiel 40-48; Atos 2:14-18;
1 João 3:24.

MATEUS 4:18

E Jesus, andando ao longo

do mar da Galiléia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e seu irmão
André, os quais lançavam a rede ao mar,
porque eram pescadores.

H03 O futuro Reino do Messias.

19 Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei
EZEQUIEL 47:6 E me perguntou: Viste,

pescadores de homens.

filho do homem? Então me levou, e me fez

20 Eles, pois, deixando imediatamente as

voltar à margem do rio.

redes, o seguiram.

7 Tendo eu voltado, eis que à margem do rio
havia árvores em grande número, de uma

MATEUS 13:47

e de outra banda.

Igualmente, o reino dos

céus é semelhante a uma rede lançada ao

8 Então me disse: Estas águas saem para

mar, e que apanhou toda espécie de peixes.

a região oriental e, descendo pela Arabá,

48 E, quando cheia, puxaram-na para a praia;

entrarão no Mar Morto, e ao entrarem

e, sentando-se, puseram os bons em

nas águas salgadas, estas se tornarão

cestos; os ruins, porém, lançaram fora.

saudáveis.

49 Assim será no fim do mundo: sairão os

9 E por onde quer que entrar o rio viverá

anjos, e separarão os maus dentre os justos,

todo ser vivente que vive em enxames,
e haverá muitíssimo peixe; porque lá

APOCALIPSE 22:1

E mostrou-me o

chegarão estas águas, para que as águas

rio da água da vida, claro como cristal, que

do mar se tornem doces, e viverá tudo por

procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

onde quer que entrar este rio.

2 No meio da sua praça, e de ambos os lados do

10 Os pescadores estarão junto dele; desde

rio, estava a árvore da vida, que produz doze

En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar

frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as

para estender as redes; o seu peixe será,

folhas da árvore são para a cura das nações.

segundo a sua espécie, como o peixe do

Veja também:#1; #2; #5; Gênesis 2:10; Números 34:1-12; Salmos
65:9; Isaías 43:19,20.

Mar Grande, em multidão excessiva.
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H03 O futuro Reino do Messias.

reino, para o estabelecer e o fortificar em

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

retidão e em justiça, desde agora e para
sempre; o zelo do Senhor dos exércitos

DANIEL 2:34

Estavas vendo isto, quando

fará isso.

uma pedra foi cortada, sem auxílio de
mãos, a qual feriu a estátua nos pés de

MATEUS 26:29

ferro e de barro, e os esmiuçou.

Mas digo-vos que desde

agora não mais beberei deste fruto da

35 Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o

videira até aquele dia em que convosco o

barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais

beba novo, no reino de meu Pai.

se fizeram como a pragana das eiras no
LUCAS 1:32

estio, e o vento os levou, e não se podia
achar nenhum vestígio deles; a pedra,

Este será grande e será

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

porém, que feriu a estátua se tornou uma

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

grande montanha, e encheu toda a terra.

e o seu reino não terá fim.
44 Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu
JOÃO 18:36

suscitará um reino que não será jamais

Respondeu Jesus: O meu

destruído; nem passará a soberania deste

reino não é deste mundo; se o meu reino

reino a outro povo; mas esmiuçará e

fosse deste mundo, pelejariam os meus

consumirá todos esses reinos, e subsistirá

servos, para que eu não fosse entregue

para sempre.

aos judeus; entretanto o meu reino não é

45 Porquanto viste que do monte foi cortada

daqui.

uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela
APOCALIPSE 11:15

esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a

E tocou o sétimo

prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao

anjo a sua trombeta, e houve no céu

rei o que há de suceder no futuro. Certo é

grandes vozes, que diziam: O reino do

o sonho, e fiel a sua interpretação.

mundo passou a ser de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

2 SAMUEL 7:16 A tua casa, porém, e o teu

séculos.

reino serão firmados para sempre diante
APOCALIPSE 12:10

de ti; teu trono será estabelecido para

Então, ouvi uma

grande voz no céu, que dizia: Agora é

sempre.

chegada a salvação, e o poder, e o reino do
ISAÍAS 9:6

nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo;

Porque um menino nos

nasceu, um filho se nos deu; e o governo

porque já foi lançado fora o acusador de

estará sobre os seus ombros; e o seu nome

nossos irmãos, o qual diante do nosso

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,

Deus os acusava dia e noite.

Pai Eterno, Príncipe da Paz.

Veja também:#1.

7 Do aumento do seu governo e da paz não
haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu
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B03 O Messias é o filho do homem.

sinal do Filho do homem, e todas as tribos

H01 O regresso do Messias é previsto.

da terra se lamentarão, e verão vir o Filho

H03 O futuro Reino do Messias.

do homem sobre as nuvens do céu, com

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

poder e grande glória.

H11 O Messias deverá ser glorificado.
MATEUS 25:31
DANIEL 7:13

Eu estava olhando nas

Quando, pois vier o Filho

do homem na sua glória, e todos os anjos

minhas visões noturnas, e eis que vinha com

com ele, então se assentará no trono da

as nuvens do céu um como filho de homem; e

sua glória;

dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado
diante dele.

MATEUS 26:64

14 E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino,

Repondeu-lhe Jesus: É

como disseste; contudo vos digo que vereis

para que todos os povos, nações e línguas

em breve o Filho do homem assentado à

o servissem; o seu domínio é um domínio

direita do Poder, e vindo sobre as nuvens

eterno, que não passará, e o seu reino tal, que

do céu.

não será destruído.
MATEUS 28:18
18 Mas os santos do Altíssimo receberão o

E, aproximando-se Jesus,

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

reino e o possuirão para todo o sempre,

autoridade no céu e na terra.

sim, para todo o sempre.

19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do

22 até que veio o ancião de dias, e foi

Filho, e do Espírito Santo;

executado o juízo a favor dos santos do

20 ensinando-os a observar todas as coisas

Altíssimo; e chegou o tempo em que os

que eu vos tenho mandado; e eis que

santos possuíram o reino.

eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.

27 O reino, e o domínio, e a grandeza dos
reinos debaixo de todo o céu serão dados

LUCAS 10:22

Todas as coisas me foram

ao povo dos santos do Altíssimo. O seu

entregues por meu Pai; e ninguém

reino será um reino eterno, e todos os

conhece quem é o Filho senão o Pai, nem

domínios o servirão, e lhe obedecerão.

quem é o Pai senão o Filho, e aquele a
quem o Filho o quiser revelar.

MATEUS 11:27

Todas as coisas me foram
LUCAS 21:27

entregues por meu Pai; e ninguém

Então verão vir o Filho do

conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e

homem em uma nuvem, com poder e

ninguém conhece plenamente o Pai, senão

grande glória.

o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser
JOÃO 3:35

revelar.

O Pai ama ao Filho, e todas

as coisas entregou nas suas mãos.
MATEUS 24:30
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JOÃO 5:22

Porque o Pai a niguém

eu lhe darei autoridade sobre as nações,
27 e com vara de ferro as regerá, quebrando-

julga, mas deu ao Filho todo o julgamento,
23 para que todos honrem o Filho, assim

as do modo como são quebrados os vasos

como honram o Pai. Quem não honra o

do oleiro, assim como eu recebi autoridade

Filho, não honra o Pai que o enviou.

de meu Pai;

JOÃO 5:27

APOCALIPSE 5:9 E cantavam um cântico novo,

e deu-lhe autoridade para

julgar, porque é o Filho do homem.

dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir
os seus selos; porque foste morto, e com o teu

EFÉSIOS 1:19

e qual a suprema grandeza

sangue compraste para Deus homens de toda

do seu poder para conosco, os que cremos,

tribo, e língua, e povo e nação;
10 e para o nosso Deus os fizeste reino, e

segundo a operação da força do seu poder,
20 que operou em Cristo, ressuscitando-o

sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.

dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à
APOCALIPSE 20:6

sua direita nos céus,
21 muito acima de todo principado, e

Bem-aventurado e

santo é aquele que tem parte na primeira

autoridade, e poder, e domínio, e de todo

ressurreição; sobre estes não tem poder

nome que se nomeia, não só neste século,

a segunda morte; mas serão sacerdotes

mas também no vindouro;

de Deus e de Cristo, e reinarão com ele

22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus

durante os mil anos.

pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas
APOCALIPSE 22:5

o deu à igreja,

E ali não haverá

mais noite, e não necessitarão de luz de
2 TIMÓTEO 2:12 se perseveramos, com

lâmpada nem de luz do sol, porque o

ele também reinaremos; se o negarmos,

Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos

também ele nos negará;

séculos dos séculos.
Veja também:#1; #5; Salmos 8:6; Ezequiel 1:26; Mateus 13:41;
Marcos 14:61,62; João 3:13; João 12:34; Atos 2:33-36; 1 Pedro 3:22;
Apocalipse 14:14.

HEBREUS 12:28 Pelo que, recebendo nós um
reino que não pode ser abalado, retenhamos
a graça, pela qual sirvamos a Deus
agradavelmente, com reverência e temor;

E26 A obra de redenção por parte do Messias.
APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as
DANIEL 9:24

nuvens, e todo olho o verá, até mesmo

Setenta semanas estão

aqueles que o traspassaram; e todas as

decretadas sobre o teu povo, e sobre a tua

tribos da terra se lamentarão sobre ele.

santa cidade, para fazer cessar a transgressão,

Sim. Amém.

para dar fim aos pecados, e para expiar a
iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a

APOCALIPSE 2:26

visão e a profecia, e para ungir o santíssimo.

Ao que vencer, e

ao que guardar as minhas obras até o fim,

daniel 7
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MATEUS 1:21

ROMANOS 5:10 Porque se nós, quando

ela dará à luz um filho, a

quem chamarás JESUS; porque ele salvará

éramos inimigos, fomos reconciliados com

o seu povo dos seus pecados.

Deus pela morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos

MATEUS 11:13

Pois todos os profetas e a

pela sua vida.

lei profetizaram até João.
2 CORÍNTIOS 5:18
LUCAS 4:18

O Espírito do Senhor está

Mas todas

as coisas provêm de Deus, que nos

sobre mim, porquanto me ungiu para

reconciliou consigo mesmo por Cristo, e

anunciar boas novas aos pobres; enviou-

nos confiou o ministério da reconciliação;
19 pois que Deus estava em Cristo

me para proclamar libertação aos cativos, e
restauração da vista aos cegos, para pôr em

reconciliando consigo o mundo,

liberdade os oprimidos,

não imputando aos homens as suas

19 e para proclamar o ano aceitável do

transgressões; e nos encarregou da palavra

Senhor.

da reconciliação.

20 E fechando o livro, devolveu-o ao

20 De sorte que somos embaixadores

assistente e sentou-se; e os olhos de todos

por Cristo, como se Deus por nós vos

na sinagoga estavam fitos nele.

exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo

21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se

que vos reconcilieis com Deus.
21 Âquele que não conheceu pecado, Deus

cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos.

o fez pecado por nós; para que nele
LUCAS 24:25

Então ele lhes disse: Ó

fôssemos feitos justiça de Deus.

néscios, e tardos de coração para crerdes
FILIPENSES 3:9 e seja achado nele, não

tudo o que os profetas disseram!
26 Porventura não importa que o Cristo

tendo como minha justiça a que vem da

padecesse essas coisas e entrasse na sua

lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a

glória?

saber, a justiça que vem de Deus pela fé;

27 E, começando por Moisés, e por todos
COLOSSENSES 2:14

os profetas, explicou-lhes o que dele se
achava em todas as Escrituras.

e havendo riscado

o escrito de dívida que havia contra nós
nas suas ordenanças, o qual nos era

JOÃO 1:41

Ele achou primeiro a seu

contrário, removeu-o do meio de nós,

irmão Simão, e disse-lhe: Havemos achado

cravando-o na cruz;

o Messias (que, traduzido, quer dizer
HEBREUS 1:8

Cristo).

Mas do Filho diz: O teu

trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos
ATOS 3:22

Pois Moisés disse: Suscitar-

séculos, e cetro de eqüidade é o cetro do

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos

teu reino.

irmãos, um profeta semelhante a mim; a
HEBREUS 7:26

ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
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tal sumo sacerdote, santo, inocente,

irmão Simão, e disse-lhe: Havemos achado

imaculado, separado dos pecadores, e feito

o Messias (que, traduzido, quer dizer

mais sublime que os céus;

Cristo).

HEBREUS 10:14 Pois com uma só oferta tem

ATOS 3:15

e matastes o Autor da

aperfeiçoado para sempre os que estão

vida, a quem Deus ressuscitou dentre os

sendo santificados.

mortos, do que nós somos testemunhas.

1 JOÃO 3:8

ATOS 5:31

quem comete pecado é

sim, Deus, com a sua

do Diabo; porque o Diabo peca desde o

destra, o elevou a Príncipe e Salvador, para

princípio. Para isto o Filho de Deus se

dar a Israel o arrependimento e remissão

manifestou: para destruir as obras do Diabo.

de pecados.

Veja também: Levítico 25:8; Números 14:35; Salmos 45:7; Isaías
53:10,11; Isaías 56:1; Isaías 61:1; Jeremias 23:5,6; Ezequiel 4:6;
Lucas 24:44,45; 1 Coríntios 1:30; 2 Coríntios 5:21; Colossenses 1:20;
Hebreus 2:17; Hebreus 9:11-14,26; Apocalipse 14:6.

Veja também: Isaías 9:6; Miqueias 5:2; Mateus 24:15; João 4:25.

F01 A morte do Messias é prevista.
DANIEL 9:26

A07 Ele deverá ser o Messias de Israel.

E depois de sessenta e duas

F01 A morte do Messias é prevista.

semanas será cortado o ungido, e nada lhe

F04 As consequências da rejeição do Messias.

subsistirá; e o povo do príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim

DANIEL 9:25

Sabe e entende: desde a saída

será com uma inundação; e até o fim haverá

da ordem para restaurar e para edificar

guerra; estão determinadas assolações.

Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá
sete semanas, e sessenta e duas semanas; com

ISAÍAS 53:8

Pela opressão e pelo juízo

praças e tranqueiras se reedificará, mas em

foi arrebatado; e quem dentre os da sua

tempos angustiosos.

geração considerou que ele fora cortado
da terra dos viventes, ferido por causa da

ISAÍAS 55:4

Eis que eu o dei como

transgressão do meu povo?

testemunha aos povos, como príncipe e
MATEUS 24:2

governador dos povos.

Mas ele lhes disse: Não

vedes tudo isto? Em verdade vos digo que
MARCOS 13:14

Ora, quando vós virdes a

não se deixará aqui pedra sobre pedra que

abominação da desolação estar onde não

não seja derribada.

deve estar (quem lê, entenda), então os
MARCOS 9:12

que estiverem na Judéia fujam para os

Respondeu-lhes Jesus:

Na verdade Elias havia de vir primeiro, a

montes;

restaurar todas as coisas; e como é que
JOÃO 1:41
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ele deva padecer muito a ser aviltado?

F04 As consequências da rejeição do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

MARCOS 13:2

Ao que Jesus lhe disse: Vês
DANIEL 9:27

estes grandes edifícios? Não se deixará

E ele fará um pacto firme

aqui pedra sobre pedra que não seja

com muitos por uma semana; e na metade da

derribada.

semana fará cessar o sacrifício e a oblação; e
sobre a asa das abominações virá o assolador;

LUCAS 21:24

e até a destruição determinada, a qual será

E cairão ao fio da espada, e

derramada sobre o assolador.

para todas as nações serão levados cativos;
e Jerusalém será pisada pelos gentios, até

MATEUS 24:14

que os tempos destes se completem.

E este evangelho do reino

será pregado no mundo inteiro, em
LUCAS 24:26

Porventura não importa que

testemunho a todas as nações, e então virá

o Cristo padecesse essas coisas e entrasse

o fim.
15 Quando, pois, virdes estar no lugar santo

na sua glória?

a abominação de desolação, predita pelo
LUCAS 24:46

e disse-lhes: Assim está

profeta Daniel (quem lê, entenda),

escrito que o Cristo padecesse, e ao
MARCOS 13:14

terceiro dia ressurgisse dentre os mortos;

Ora, quando vós virdes a

abominação da desolação estar onde não
JOÃO 11:51

Ora, isso não disse ele por

deve estar (quem lê, entenda), então os

si mesmo; mas, sendo o sumo sacerdote

que estiverem na Judéia fujam para os

naquele ano, profetizou que Jesus havia de

montes;

morrer pela nação,
52 e não somente pela nação, mas também

LUCAS 21:20

para congregar num só corpo os filhos de

Mas, quando virdes

Jerusalém cercada de exércitos, sabei então

Deus que estão dispersos.

que é chegada a sua desolação.
21 Então, os que estiverem na Judéia fujam

JOÃO 12:32

E eu, quando for levantado

para os montes; os que estiverem dentro

da terra, todos atrairei a mim.

da cidade, saiam; e os que estiverem nos

33 Isto dizia, significando de que modo havia

campos não entrem nela.
22 Porque dias de vingança são estes, para

de morrer.
34 Respondeu-lhe a multidão: Nós temos

que se cumpram todas as coisas que estão

ouvido da lei que o Cristo permanece para

escritas.

sempre; e como dizes tu: Importa que o

23 Ai das que estiverem grávidas, e das que

Filho do homem seja levantado? Quem é

amamentarem naqueles dias! porque

esse Filho do homem?

haverá grande angústia sobre a terra, e ira
contra este povo.

Veja também: Lucas 19:43,44; Lucas 21:6; 1 Pedro 2:24; 1 Pedro
3:18.

24 E cairão ao fio da espada, e para todas as
nações serão levados cativos; e Jerusalém
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será pisada pelos gentios, até que os

Veja também: Mateus 17:2; Lucas 9:29; Apocalipse 19:12.

tempos destes se completem.

Veja também: Deuteronômio 4:26-28; Deuteronômio 28:15;
Deuteronômio 31:28-29; Isaías 10:22,23; Isaías 28:22; Daniel 8:13;
Daniel 11:36; Daniel 12:11; 1 Tessalonicenses 2:14-16.

H02 O julgamento no futuro por parte do
Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.
DANIEL 12:1

B18 A santidade, a beleza e a glória do Messias.

Naquele tempo se levantará

Miguel, o grande príncipe, que se levanta
DANIEL 10:5

levantei os meus olhos, e

a favor dos filhos do teu povo; e haverá um

olhei, e eis um homem vestido de linho e

tempo de tribulação, qual nunca houve,

os seus lombos cingidos com ouro fino de

desde que existiu nação até aquele tempo;

Ufaz;

mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo,

6 o seu corpo era como o berilo, e o seu

todo aquele que for achado escrito no livro.

rosto como um relâmpago; os seus olhos
eram como tochas de fogo, e os seus

ISAÍAS 4:3

E será que aquele que ficar

braços e os seus pés como o brilho de

em Sião e permanecer em Jerusalém,

bronze polido; e a voz das suas palavras

será chamado santo, isto é, todo aquele

como a voz duma multidão.

que estiver inscrito entre os vivos em
Jerusalém;

APOCALIPSE 1:13

e no meio dos
MATEUS 24:21

candeeiros um semelhante a filho de

porque haverá então uma

homem, vestido de uma roupa talar, e

tribulação tão grande, como nunca houve

cingido à altura do peito com um cinto de

desde o princípio do mundo até agora,

ouro;

nem jamais haverá.

14 e a sua cabeça e cabelos eram brancos
LUCAS 10:20

como lã branca, como a neve; e os seus

Contudo, não vos alegreis

porque se vos submetem os espíritos;

olhos como chama de fogo;
15 e os seus pés, semelhantes a latão

alegrai-vos antes por estarem os vossos
nomes escritos nos céus.

reluzente que fora refinado numa
fornalha; e a sua voz como a voz de muitas

APOCALIPSE 3:5 O que vencer será assim

águas.
16 Tinha ele na sua destra sete estrelas; e

vestido de vestes brancas, e de maneira

da sua boca saía uma aguda espada de

nenhuma riscarei o seu nome do livro da

dois gumes; e o seu rosto era como o sol,

vida; antes confessarei o seu nome diante

quando resplandece na sua força.

de meu Pai e diante dos seus anjos.

17 Quando o vi, caí a seus pés como morto; e
APOCALIPSE 17:14

ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo:

daniel 9 & 10

Estes combaterão

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,

Não temas; eu sou o primeiro e o último,
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daniel 10 & 12

DANIEL
porque é o Senhor dos senhores e o Rei

Jesus, segundo o meu evangelho.

dos reis; vencerão também os que estão
1 TESSALONICENSES 4:14

com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.

Porque,

se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,

Veja também:#2; Salmos 69:28; Isaías 9:7; Isaías 26:20-21;
Jeremias 30:7; Ezequiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Marcos
13:19; Lucas 21:23-24; Filipenses 4:3; Apocalipse 13:8; Apocalipse
16:17-21; Apocalipse 19:11-16.

assim também aos que dormem, Deus,
mediante Jesus, os tornará a trazer
juntamente com ele.
APOCALIPSE 20:12

E vi os mortos,

grandes e pequenos, em pé diante do

H02 O julgamento no futuro por parte do

trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se

Messias.

outro livro, que é o da vida; e os mortos
DANIEL 12:2

E muitos dos que dormem

foram julgados pelas coisas que estavam

no pó da terra ressuscitarão, uns para

escritas nos livros, segundo as suas obras.

a vida eterna, e outros para vergonha e

Veja também:#5; #6; Jó 19:25-27; Mateus 22:32; Romanos 9:21.

desprezo eterno.
MATEUS 25:31

Quando, pois vier o Filho

do homem na sua glória, e todos os anjos

H03 O futuro Reino do Messias.

com ele, então se assentará no trono da
DANIEL 12:3

sua glória;

Os que forem sábios,

pois, resplandecerão como o fulgor do

32 e diante dele serão reunidas todas as
nações; e ele separará uns dos outros,

firmamento; e os que converterem a

como o pastor separa as ovelhas dos

muitos para a justiça, como as estrelas

cabritos;

sempre e eternamente.

33 e porá as ovelhas à sua direita, mas os
MATEUS 13:43

cabritos à esquerda.
34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua

Então os justos

resplandecerão como o sol, no reino de seu
Pai. Quem tem ouvidos, ouça.

direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí
por herança o reino que vos está preparado

MATEUS 19:28

desde a fundação do mundo;

Ao que lhe disse Jesus: Em

verdade vos digo a vós que me seguistes,
ATOS 17:31

que na regeneração, quando o Filho do

porquanto determinou

um dia em que com justiça há de julgar o

homem se assentar no trono da sua glória,

mundo, por meio do varão que para isso

sentar-vos-eis também vós sobre doze

ordenou; e disso tem dado certeza a todos,

tronos, para julgar as doze tribos de Israel.

ressuscitando-o dentre os mortos.
FILIPENSES 2:16 retendo a palavra da vida;
ROMANOS 2:16 no dia em que Deus há de

para que no dia de Cristo eu tenha motivo
de gloriar-me de que não foi em vão que

julgar os segredos dos homens, por Cristo

daniel 12
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daniel 12

DANIEL
corri nem em vão que trabalhei.
17 Contudo, ainda que eu seja derramado
como libação sobre o sacrifício e serviço
da vossa fé, folgo e me regozijo com todos
vós;
1 TESSALONICENSES 2:19

Porque,

qual é a nossa esperança, ou gozo, ou
coroa de glória, diante de nosso Senhor
Jesus na sua vinda? Porventura não o sois
vós?
20 Na verdade vós sois a nossa glória e o
nosso gozo.
Veja também:#1; Daniel 11:33,35; Lucas 1:16,17; 1 Coríntios 3:10;
Efésios 4:11.

daniel 12
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OSEIAS
28 Não há judeu nem grego; não há escravo

H03 O futuro Reino do Messias.

nem livre; não há homem nem mulher;

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
OSEIAS 1:10

Todavia o número dos

29 E, se sois de Cristo, então sois

filhos de Israel será como a areia do mar,

descendência de Abraão, e herdeiros

que não pode ser medida nem contada; e

conforme a promessa.

no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois
meu povo, se lhes dirá: Vós sois os filhos

GÁLATAS 6:15

do Deus vivo.

Pois nem a circuncisão

nem a incircuncisão é coisa alguma, mas

11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel

sim o ser uma nova criatura.
16 E a todos quantos andarem conforme esta

juntos se congregarão, e constituirão sobre
si uma só cabeça, e subirão da terra; pois

norma, paz e misericórdia sejam sobre

grande será o dia de Jizreel.

eles e sobre o Israel de Deus.

GÊNESIS 13:16

EFÉSIOS 1:10

E farei a tua descendência

para a dispensação da

como o pó da terra; de maneira que

plenitude dos tempos, de fazer convergir

se puder ser contado o pó da terra,

em Cristo todas as coisas, tanto as que

então também poderá ser contada a tua

estão nos céus como as que estão na terra,

descendência.
HEBREUS 11:12 Pelo que também de um, e
JOÃO 11:52

esse já amortecido, descenderam tantos,

e não somente pela nação,

mas também para congregar num só corpo

em multidão, como as estrelas do céu, e

os filhos de Deus que estão dispersos.

como a areia inumerável que está na praia
do mar.

ATOS 2:47

13 Todos estes morreram na fé, sem terem

louvando a Deus, e caindo

na graça de todo o povo. E cada dia

alcançado as promessas; mas tendo-as

acrescentava-lhes o Senhor os que iam

visto e saudado, de longe, confessaram que

sendo salvos.

eram estrangeiros e peregrinos na terra.

ROMANOS 9:26 E sucederá que no lugar em

APOCALIPSE 7:4 E ouvi o número dos que

que lhes foi dito: Vós não sois meu povo;

foram assinalados com o selo, cento e

aí serão chamados filhos do Deus vivo.

quarenta e quatro mil de todas as tribos

27 Também Isaías exclama acerca de Israel:

dos filhos de Israel:

Ainda que o número dos filhos de Israel

Veja também:#1; #2; #3; Gênesis 32:12; Isaías 43:5,6; Isaías 49:1726; Isaías 54:1-3; Isaías 60:4-22; Isaías 66:20-22; Oseias 2:22.

seja como a areia do mar, o remanescente
é que será salvo.
GÁLATAS 3:27

Porque todos quantos fostes

batizados em Cristo vos revestistes de
Cristo.

oseias 1
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OSEIAS
B20 O amor do Rei pelo Seu povo.

se deitará; e o bezerro, e o leão novo e

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

o animal cevado viverão juntos; e um

E23 O Messias deverá converter o Seu povo.

menino pequeno os conduzirá.
7 A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

crias juntas se deitarão; e o leão comerá

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

palha como o boi.
8 A criança de peito brincará sobre a toca da

OSEIAS 2:15

E lhe darei as suas

áspide, e a desmamada meterá a sua mão

vinhas dali, e o vale de Acor por porta de

na cova do basilisco.

esperança; e ali responderá, como nos dias
da sua mocidade, e como no dia em que

ISAÍAS 54:5

subiu da terra do Egito.

Pois o teu Criador é o teu

marido; o Senhor dos exércitos é o seu

16 E naquele dia, diz o Senhor, ela me

nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor,

chamará meu marido; e não me chamará

que é chamado o Deus de toda a terra.

mais meu Baal.
17 Pois da sua boca tirarei os nomes dos baalins,

HABACUQUE 2:4

e não mais se fará menção desses nomes.

Eis o soberbo! A

sua alma não é reta nele; mas o justo pela

18 Naquele dia farei por eles aliança com as

sua fé viverá.

feras do campo, e com as aves do céu, e
com os répteis da terra; e da terra tirarei

MATEUS 11:27

Todas as coisas me foram

o arco, e a espada, e a guerra, e os farei

entregues por meu Pai; e ninguém

deitar em segurança.

conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e

19 E desposar-te-ei comigo para sempre; sim,

ninguém conhece plenamente o Pai, senão

desposar-te-ei comigo em justiça, e em

o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser

juízo, e em amorável benignidade, e em

revelar.

misericórdias;
20 e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e

JOÃO 17:3

conhecerás ao Senhor.

E a vida eterna é esta: que

te conheçam a ti, como o único Deus

21 Naquele dia responderei, diz o Senhor;

verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu

responderei aos céus, e estes responderão a terra;

enviaste.

22 a terra responderá ao trigo, e ao vinho, e
ao azeite, e estes responderão a Jizreel.

ROMANOS 1:17 Porque no evangelho é

23 Eu a semearei para mim na terra, Vou ter

revelada, de fé em fé, a justiça de Deus,

misericórdia daquela de quem não se teve

como está escrito: Mas o justo viverá da fé.

misericórdia; Vou dizer aos que não são o
meu povo: “Vocês são o meu povo”,E eles

ROMANOS 9:24 os quais somos nós, a quem

dirão: “Tu és o meu Deus.”

também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios?

ISAÍAS 11:6

25 Como diz ele também em Oséias:

Morará o lobo com o

cordeiro, e o leopardo com o cabrito

oseias 1 & 2

Chamarei meu povo ao que não era meu
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OSEIAS
povo; e amada à que não era amada.

lugar, onde é sustentada por um tempo,

26 E sucederá que no lugar em que lhes foi

e tempos, e metade de um tempo, fora da

dito: Vós não sois meu povo; aí serão

vista da serpente.

chamados filhos do Deus vivo.
APOCALIPSE 21:3
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

será salvo, como está escrito: Virá de

tabernáculo de Deus está com os homens,

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as

pois com eles habitará, e eles serão o seu

impiedades;

povo, e Deus mesmo estará com eles.

27 e este será o meu pacto com eles, quando

Veja também:#1; #2; #5; Levítico 26:40-45; Deuteronômio 26:1719; Deuteronômio 30:3-5; Isaías 49:13-26; Isaías 51:3; Jeremias
2:2; Jeremias 3:12-24; Jeremias 24:7; Jeremias 30:18-22; Jeremias
31:1-37; Jeremias 32:36-41; Jeremias 33:6-26; Ezequiel 34:22-31;
Ezequiel 36:8-15; Ezequiel 37:11-28; Ezequiel 39:25-29; Oseias
1:11; Amós 9:11-15; Miqueias 7:14-20; Sofonias 3:12-20; Zacarias
1:16,17; Zacarias 8: 12-15; Zacarias 10:9-12; Zacarias 13:9.

eu tirar os seus pecados.
2 CORÍNTIOS 11:2

Porque estou

zeloso de vós com zelo de Deus; pois vos
desposei com um só Esposo, Cristo, para
vos apresentar a ele como virgem pura.
HEBREUS 8:11

e não ensinará cada um

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

ao seu concidadão, nem cada um ao seu
OSEIAS 3:4

irmão, dizendo: Conhece ao Senhor;

Pois os filhos de Israel

porque todos me conhecerão, desde o

ficarão por muitos dias sem rei, sem

menor deles até o maior.

príncipe, sem sacrifício, sem coluna, e
sem éfode ou terafins.

1 JOÃO 5:20

Sabemos também que
MATEUS 24:1

já veio o Filho de Deus, e nos deu

Ora, Jesus, tendo saído

entendimento para conhecermos aquele

do templo, ia-se retirando, quando se

que é verdadeiro; e nós estamos naquele

aproximaram dele os seus discípulos, para

que é verdadeiro, isto é, em seu Filho

lhe mostrarem os edifícios do templo.
2 Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto?

Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a

Em verdade vos digo que não se deixará

vida eterna.

aqui pedra sobre pedra que não seja
APOCALIPSE 12:6

derribada.

E a mulher

fugiu para o deserto, onde já tinha lugar
LUCAS 21:24

preparado por Deus, para que ali fosse

E cairão ao fio da espada, e

alimentada durante mil duzentos e

para todas as nações serão levados cativos;

sessenta dias.

e Jerusalém será pisada pelos gentios, até
que os tempos destes se completem.

APOCALIPSE 12:14

E foram dadas
JOÃO 19:15

à mulher as duas asas da grande águia,

oseias 2

Mas eles clamaram: Tira-o!

tira-o! crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei

para que voasse para o deserto, ao seu
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oseias 2 & 3

OSEIAS
de crucificar o vosso rei? responderam,

2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo

os principais sacerdotes: Não temos rei,

Filho, a quem constituiu herdeiro de

senão César.

todas as coisas, e por quem fez também o
mundo;

Veja também: Gênesis 49:10; Ezequiel 34:23,24; Daniel 8:11-13;
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Miqueias 5:2-5; Zacarias 13:2; Hebreus
10:26.

Veja também:#2; Jeremias 3:22,23; Oseias 5:15; Oseias 10:3.

E23 O Messias deverá converter o Seu povo.
E23 O Messias deverá converter o Seu povo.

H03 O futuro Reino do Messias.

H03 O futuro Reino do Messias.
OSEIAS 6:1
OSEIAS 3:5

Depois tornarão os filhos

Vinde, e tornemos para

o Senhor, porque ele despedaçou e nos

de Israel, e buscarão ao Senhor, seu Deus,

sarará; fez a ferida, e no-la atará.

e a Davi, seu rei; e com temor chegarão nos

2 Depois de dois dias nos ressuscitará: ao

últimos dias ao Senhor, e à sua bondade.

terceiro dia nos levantará, e viveremos
diante dele.

ATOS 15:16

Depois disto voltarei, e
ROMANOS 11:15

reedificarei o tabernáculo de Davi, que

Porque, se a sua rejeição é

está caído; reedificarei as suas ruínas, e

a reconciliação do mundo, qual será a sua

tornarei a levantá-lo;

admissão, senão a vida dentre os mortos?

17 para que o resto dos homens busque ao
ROMANOS 11:26 e assim todo o Israel

Senhor, sim, todos os gentios, sobre os

será salvo, como está escrito: Virá de

quais é invocado o meu nome,
18 diz o Senhor que faz estas coisas, que são

Sião o Libertador, e desviará de Jacó as
impiedades;

conhecidas desde a antiguidade.

1 CORÍNTIOS 15:4

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

que foi sepultado;

que ignoreis este mistério (para que

que foi ressuscitado ao terceiro dia,

não presumais de vós mesmos): que o

segundo as Escrituras;

endurecimento veio em parte sobre Israel,

Veja também:#1; #2; Gênesis 1:9-13; Números 17:8; Isaías 26:19;
Isaías 55:7; Jeremias 3:22; Lamentações 3:22,40-41; Oseias 5:15;
Oseias 14:1; Lucas 24:21; João 2:1; Romanos 14:8; Apocalipse
11:14,15.

até que a plenitude dos gentios haja
entrado;
26 e assim todo o Israel será salvo, como
está escrito: Virá de Sião o Libertador, e
desviará de Jacó as impiedades;

H03 O futuro Reino do Messias.
HEBREUS 1:1

Havendo Deus antigamente
OSEIAS 6:3

falado muitas vezes, e de muitas maneiras,

oseias 3

Conheçamos, e

prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua

aos pais, pelos profetas,
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OSEIAS
saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá

fica até que eu te fale; porque Herodes há

como a chuva, como a chuva serôdia que

de procurar o menino para o matar.

rega a terra.

14 Levantou-se, pois, tomou de noite o
menino e sua mãe, e partiu para o Egito.

2 SAMUEL 23:3 Falou o Deus de Israel, a

15 e lá ficou até a morte de Herodes, para que

Rocha de Israel me disse: Quando um

se cumprisse o que fora dito da parte do

justo governa sobre os homens, quando

Senhor pelo profeta: Do Egito chamei o

governa no temor de Deus,

meu Filho.

4 será como a luz da manhã ao sair do sol,
da manhã sem nuvens, quando, depois da
chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota
da terra.

E04 A vitória sobre o pecado por parte do
Messias.

LUCAS 1:78

graças à entrenhável

E A missão e o ministério do Messias.

misericórdia do nosso Deus, pela qual nos

E14 O Messias deverá conquistar a morte e a

há de visitar a aurora lá do alto,

escuridão.
H03 O futuro Reino do Messias.

JOÃO 17:3

E a vida eterna é esta: que
OSEIAS 13:14

te conheçam a ti, como o único Deus

Eu os remirei do poder

verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu

do Seol, e os resgatarei da morte. Onde

enviaste.

estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está,
ó Seol, a tua destruição? A compaixão está

APOCALIPSE 22:16

escondida de meus olhos.

Eu, Jesus, enviei o

meu anjo para vos testificar estas coisas a
1 CORÍNTIOS 15:52

favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração

num momento,

de Davi, a resplandecente estrela da

num abrir e fechar de olhos, ao som

manhã.

da última trombeta; porque a trombeta
soará, e os mortos serão ressuscitados

Veja também:#1; #2; Oseias 10:12; 2 Pedro 1:19.

incorruptíveis, e nós seremos
transformados.
53 Porque é necessário que isto que é

E02 O local de ministério do Messias.

corruptível se revista da incorruptibilidade
e que isto que é mortal se revista da

OSEIAS 11:1

Quando Israel era menino,

imortalidade.

eu o amei, e do Egito chamei a meu filho.

54 Mas, quando isto que é corruptível se
revestir da incorruptibilidade, e isto que é

MATEUS 2:13

E, havendo eles se retirado,

mortal se revestir da imortalidade, então

eis que um anjo do Senhor apareceu a José

se cumprirá a palavra que está escrito:

em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o

Tragada foi a morte na vitória.
55 Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde

menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali

oseias 6 & 11
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OSEIAS
CANTARES 2:3

está, ó morte, o teu aguilhão?
56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força

Qual a macieira entre as

árvores do bosque, tal é o meu amado

do pecado é a lei.

entre os filhos; com grande gozo sentei-

57 Mas graça a Deus que nos dá a vitória por

me à sua sombra; e o seu fruto era doce ao

nosso Senhor Jesus Cristo.

meu paladar.

Veja também: Isaías 26:19; 1 Coríntios 15:21-22; 2 Coríntios 5:4;
Apocalipse 20:13; Apocalipse 21:14.

MIQUEIAS 4:4

Mas assentar-se-á cada um

debaixo da sua videira, e debaixo da sua
figueira, e não haverá quem os espante,
porque a boca do Senhor dos exércitos o
G05 O Messias deverá ver muitos frutos.

disse.

H03 O futuro Reino do Messias.
MIQUEIAS 5:7
OSEIAS 14:5

Eu serei para Israel como

E estará o resto de Jacó no

meio de muitos povos, como orvalho do

o orvalho; ele florescerá como o lírio, e

SENHOR, como chuvisco sobre a erva,

lançará as suas raízes como o Líbano.

que não espera pelo homem, nem aguarda

6 Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua

filhos de homens.

formosura será como a da oliveira, a sua
fragrância como a do Líbano.

ZACARIAS 3:10 Naquele dia, diz o Senhor

7 Voltarão os que habitam à sua sombra;

dos exércitos, cada um de vós convidará o

reverdecerão como o trigo, e florescerão

seu vizinho para debaixo da videira e para

como a vide; o seu renome será como o do

debaixo da figueira.

vinho do Líbano.
8 ç Efraim, que tenho eu com os ídolos? Sou

LUCAS 3:8

Produzi, pois, frutos dignos

eu que respondo, e cuido de ti. Eu sou

de arrependimento; e não comeceis a dizer

como a faia verde; de mim é achado o teu

em vós mesmos: Temos por pai a Abrão;

fruto.

porque eu vos digo que até destas pedras

9 Quem é sábio, para que entenda estas

Deus pode suscitar filhos a Abrão.

coisas? prudente, para que as saiba?

9 Também já está posto o machado à raiz

porque os caminhos do Senhor são

das árvores; toda árvore, pois, que não

retos, e os justos andarão neles; mas os

produz bom fruto, é cortada e lançada no

transgressores neles cairão.

fogo.

ISAÍAS 44:3

LUCAS 6:43

Porque derramarei água

Porque não há árvore boa

sobre o sedento, e correntes sobre a terra

que dê mau fruto nem tampouco árvore

seca; derramarei o meu Espírito sobre a

má que dê bom fruto.
44 Porque cada árvore se conhece pelo seu

tua posteridade, e a minha bênção sobre a
tua descendência;

próprio fruto; pois dos espinheiros não

4 e brotarão como a erva, como salgueiros

se colhem figos, nem dos abrolhos se

junto às correntes de águas.

oseias 13 & 14

vindimam uvas.
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OSEIAS
JOÃO 15:2

Toda vara em mim que não

dá fruto, ele a corta; e toda vara que dá
fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto.
3 Vós já estais limpos pela palavra que vos
tenho falado.
4 Permanecei em mim, e eu permanecerei
em vós; como a vara de si mesma não pode
dar fruto, se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes
em mim.
5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem
permanece em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis
fazer.
6 Quem não permanece em mim é lançado
fora, como a vara, e seca; tais varas são
recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.
7 Se vós permanecerdes em mim, e as
minhas palavras permanecerem em vós,
pedi o que quiserdes, e vos será feito.
8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis
muito fruto; e assim sereis meus
discípulos.
Veja também:#1; #2; Salmos 72:16; Isaías 27:6; Isaías 35:2; Isaías
57:18; Jeremias 2:21; Jeremias 3:22; Jeremias 33:6; Ezequiel 17:8;
Ezequiel 17:22-24; Oseias 2:11; Oseias 10:1; Joel 2:22; Habacuque
3:17,18.
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JOEL
e o azeite, e deles sereis fartos; e vos

H02 O julgamento no futuro por parte do

não entregarei mais ao opróbrio entre as

Messias.

nações;
JOEL 2:1 Tocai a trombeta em Sião, e dai o

JOEL 2:20-22

alarma no meu santo monte. Tremam

23 Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e

todos os moradores da terra, porque vem

regozijai-vos no Senhor vosso Deus;

vindo o dia do Senhor; já está perto;

porque ele vos dá em justa medida a chuva

JOEL 2:2-12
JOEL 2:13

temporã, e faz descer abundante chuva, a
E rasgai o vosso coração,

temporã e a serôdia, como dantes.

e não as vossas vestes; e convertei-vos

JOEL 2:24-25

ao Senhor vosso Deus; porque ele é

JOEL 2:26

Comereis abundantemente

misericordioso e compassivo, tardio em

e vos fartareis, e louvareis o nome do

irar-se e grande em benignidade, e se

Senhor vosso Deus, que procedeu para

arrepende do mal.

convosco maravilhosamente; e o meu povo

14 Quem sabe se não se voltará e se

nunca será envergonhado.

arrependerá, e deixará após si uma bênção,

27 Vós, pois, sabereis que eu estou no meio

em oferta de cereais e libação para o

de Israel, e que eu sou o Senhor vosso

Senhor vosso Deus?

Deus, e que não há outro; e o meu povo

JOEL 2:15-17
ROMANOS 2:4

nunca mais será envergonhado.
ROMANOS 9:23 para que também desse

Ou desprezas tu as

riquezas da sua benignidade, e paciência

a conhecer as riquezas da sua glória nos

e longanimidade, ignorando que a

vasos de misericórdia, que de antemão

benignidade de Deus te conduz ao

preparou para a glória,

arrependimento?
TIAGO 5:11
1 PEDRO 4:7

Mas já está próximo o fim

Eis que chamamos bem-

aventurados os que suportaram aflições.

de todas as coisas; portanto sede sóbrios e

Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim

vigiai em oração;

que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é
cheio de misericórdia e compaixão.

Veja também:#5; Salmos 103:8; Isaías 57:15; 66:2; Amós 3:6;
Miqueias 7:18; Sofonias 2:3; 3:11; Zacarias 8:3; Malaquias 4:2.

APOCALIPSE 21:3

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o
E16 O Messias deverá abençoar o Seu povo.

tabernáculo de Deus está com os homens,

H03 O futuro Reino do Messias.

pois com eles habitará, e eles serão o seu
povo, e Deus mesmo estará com eles.

JOEL 2:18

Então o Senhor teve zelo da

Veja também:#1; #2; #3; Salmos 72:6,7.

sua terra, e se compadeceu do seu povo.
19 E o Senhor, respondende, disse ao seu
povo: Eis que vos envio o trigo, o vinho

joel 2
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JOÃO 14:16

E27 Dar um novo coração e um novo espírito.
G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

E eu rogarei ao Pai, e ele

vos dará outro Ajudador, para que fique
convosco para sempre.

JOEL 2:28

Acontecerá depois que

17 a saber, o Espírito da verdade, o qual o

derramarei o meu Espírito sobre toda

mundo não pode receber; porque não o

a carne; vossos filhos e vossas filhas

vê nem o conhece; mas vós o conheceis,

profetizarão, os vossos anciãos terão

porque ele habita convosco, e estará em

sonhos, os vossos mancebos terão visões;

vós.

29 e também sobre os servos e sobre as servas
naqueles dias derramarei o meu Espírito.

JOÃO 15:26

Quando vier o Ajudador,

que eu vos enviarei da parte do Pai, o
ISAÍAS 44:3

Porque derramarei água

Espírito da verdade, que do Pai procede,

sobre o sedento, e correntes sobre a terra

esse dará testemunho de mim;

seca; derramarei o meu Espírito sobre a
JOÃO 16:7

tua posteridade, e a minha bênção sobre a
tua descendência;

Todavia, digo-vos a verdade,

convém-vos que eu vá; pois se eu não for,
o Ajudador não virá a vós; mas, se eu for,

MATEUS 28:19

Portanto ide, fazei

vo-lo enviarei.
8 E quando ele vier, convencerá o mundo do

discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

pecado, da justiça e do juízo:
9 do pecado, porque não crêem em mim;

Santo;

10 da justiça, porque vou para meu Pai, e não
LUCAS 11:13

Se vós, pois, sendo maus,

me vereis mais,
11 e do juízo, porque o príncipe deste mundo

sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai celestial o Espírito

já está julgado.
12 Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós

Santo àqueles que lho pedirem?

não o podeis suportar agora.
JOÃO 3:5

13 Quando vier, porém, aquele, o Espírito da

Jesus respondeu: Em

verdade, em verdade te digo que se alguém

verdade, ele vos guiará a toda a verdade;

não nascer da água e do Espírito, não pode

porque não falará por si mesmo, mas dirá

entrar no reino de Deus.

o que tiver ouvido, e vos anunciará as
coisas vindouras.

JOÃO 7:38

14 Ele me glorificará, porque receberá do que

Quem crê em mim, como

diz a Escritura, do seu interior correrão

é meu, e vo-lo anunciará.

rios de água viva.
39 Ora, isto ele disse a respeito do Espírito

ATOS 2:16

que haviam de receber os que nele

Mas isto é o que foi dito

pelo profeta Joel:
17 E acontecerá nos últimos dias, diz o

cressem; pois o Espírito ainda não fora
dado, porque Jesus ainda não tinha sido

Senhor, que derramarei do meu Espírito

glorificado.

sobre toda a carne; e os vossos filhos e

joel 2

339

joel 2

JOEL
as vossas filhas profetizarão, os vossos

temos recebido o espírito do mundo, mas

mancebos terão visões, os vossos anciãos

sim o Espírito que provém de Deus, a fim

terão sonhos;

de compreendermos as coisas que nos

18 e sobre os meus servos e sobre as minhas

foram dadas gratuitamente por Deus;
13 as quais também falamos, não com

servas derramarei do meu Espírito
naqueles dias, e eles profetizarão.

palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito

ATOS 10:44

Enquanto Pedro ainda dizia

Santo, comparando coisas espirituais com

estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre

espirituais.

todos os que ouviam a palavra.
45 Os crentes que eram de circuncisão,

1 CORÍNTIOS 6:19

Ou não sabeis

todos quantos tinham vindo com Pedro,

que o vosso corpo é santuário do Espírito

maravilharam-se de que também sobre os

Santo, que habita em vós, o qual possuís

gentios se derramasse o dom do Espírito

da parte de Deus, e que não sois de vós

Santo;

mesmos?

ATOS 13:2

Veja também: Provérbios 1:23; Mateus 12:32; Romanos 8:9-12; 1
Coríntios 12:4,8,11,13; 1 Coríntios 15:45; 2 Coríntios 3:6; Gálatas
4:6; 2 Tessalonicenses 2:13; 1 Pedro 1:11,12.

Enquanto eles ministravam

perante o Senhor e jejuavam, disse o
Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a
Saulo para a obra a que os tenho chamado.

H02 O julgamento no futuro por parte do
ROMANOS 5:5

e a esperança não

Messias.

desaponta, porquanto o amor de Deus
JOEL 2:30

está derramado em nossos corações pelo

E mostrarei prodígios no

céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de

Espírito Santo que nos foi dado.

fumaça.
31 O sol se converterá em trevas, e a lua

ROMANOS 8:13 porque se viverdes segundo

em sangue, antes que venha o grande e

a carne, haveis de morrer; mas, se pelo

terrível dia do Senhor.

Espírito mortificardes as obras do corpo,

32 E há de ser que todo aquele que invocar

vivereis.

o nome do Senhor será salvo; pois no

14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito

monte Sião e em Jerusalém estarão os que

de Deus, esses são filhos de Deus.

escaparem, como disse o Senhor, e entre

15 Porque não recebestes o espírito de
escravidão, para outra vez estardes com

os sobreviventes aqueles que o Senhor

temor, mas recebestes o espírito de adoção,

chamar.

pelo qual clamamos: Aba, Pai!
MATEUS 24:29

16 O Espírito mesmo testifica com o nosso

Logo depois da tribulação

daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não

espírito que somos filhos de Deus;

dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e
1 CORÍNTIOS 2:12

joel 2
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30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho

APOCALIPSE 6:12

E vi quando abriu

do homem, e todas as tribos da terra se

o sexto selo, e houve um grande terremoto;

lamentarão, e verão vir o Filho do homem

e o sol tornou-se negro como saco de

sobre as nuvens do céu, com poder e

cilício, e a lua toda tornou-se como sangue;
13 e as estrelas do céu caíram sobre a terra,

grande glória.
31 E ele enviará os seus anjos com grande

como quando a figueira, sacudida por um

clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão

vento forte, deixa cair os seus figos verdes.

os escolhidos desde os quatro ventos, de

Veja também:#5; #6; #7; Salmos 50:15; Isaías 13:9,10; Isaías
34:4,5; Joel 2:10; Joel 3:15; Zacarias 13:9; Romanos 10:11-14; 1
Coríntios 1:2.

uma à outra extremidade dos céus.
MATEUS 27:45

E, desde a hora sexta, houve

trevas sobre toda a terra, até a hora nona.
E21 O Messias deverá perdoar o pecado.
MARCOS 13:24

Mas naqueles dias, depois

H02 O julgamento no futuro por parte do Messias.

daquela tribulação, o sol escurecerá, e a

H03 O futuro Reino do Messias.

lua não dará a sua luz;

H10 Profecia do Reino eterno da paz.

25 E as estrelas cairão do céu, e as forças que
JOEL 3:1 Pois eis que naqueles dias, e naquele

estão nos céus serão abaladas.

tempo, em que eu restaurar os exilados de
LUCAS 21:11

Judá e de Jerusalém,

e haverá em vários lugares

grandes terremotos, e pestes e fomes;

JOEL 3:2-16

haverá também coisas espantosas, e

JOEL 3:17

Assim vós sabereis que eu

sou o Senhor vosso Deus, que habito em

grandes sinais do céu.

Sião, o meu santo monte; Jerusalém será
LUCAS 21:25

santa, e estranhos não mais passarão por ela.

E haverá sinais no sol, na

18 E naquele dia os montes destilarão mosto,

lua e nas estrelas; e sobre a terra haverá
angústia das nações em perplexidade pelo

e os outeiros manarão leite, e todos os

bramido do mar e das ondas.

ribeiros de Judá estarão cheios de águas;
e sairá uma fonte da casa do Senhor, e

26 os homens desfalecerão de terror, e pela

regará o vale de Sitim.

expectação das coisas que sobrevirão ao mundo;

19 O Egito se tornará uma desolação, e Edom

porquanto os poderes do céu serão abalados.

se fará um deserto assolado, por causa
ATOS 2:19

da violência que fizeram aos filhos de

E mostrarei prodígios em

Judá, em cuja terra derramaram sangue

cima no céu; e sinais embaixo na terra,

inocente.

sangue, fogo e vapor de fumaça.

20 Mas Judá será habitada para sempre, e

20 O sol se converterá em trevas, e a lua

Jerusalém de geração em geração.

em sangue, antes que venha o grande e

21 E purificarei o sangue que eu não tinha

glorioso dia do Senhor.

purificado; porque o Senhor habita em

21 e acontecerá que todo aquele que invocar o

Sião.

nome do Senhor será salvo.
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DANIEL 12:1

abominação ou mentira; mas somente

Naquele tempo se levantará

Miguel, o grande príncipe, que se levanta

os que estão inscritos no livro da vida do

a favor dos filhos do teu povo; e haverá um

Cordeiro.

tempo de tribulação, qual nunca houve,
APOCALIPSE 22:1

desde que existiu nação até aquele tempo;

E mostrou-me o

rio da água da vida, claro como cristal, que

mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo,

procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

todo aquele que for achado escrito no livro.

2 No meio da sua praça, e de ambos os lados
MIQUEIAS 4:7

do rio, estava a árvore da vida, que produz

E da que coxeava farei um

resto, e da que tinha sido arrojada para

doze frutos, dando seu fruto de mês em

longe, uma nação poderosa; e o Senhor

mês; e as folhas da árvore são para a cura

reinará sobre eles no monte Sião, desde

das nações.
3 Ali não haverá jamais maldição. Nela

agora e para sempre.

estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os
ZACARIAS 13:1 Naquele dia haverá uma

seus servos o servirão,

fonte aberta para a casa de Davi, e para os

Veja também:#1; #2; #3; #5; Deuteronômio 30:3; 2 Crônicas
6:36-39; Isaías 4:3-6; Isaías 11:11-16; Isaías 19:1-15; Isaías 33:20-22;
Isaías 41:17-20; Isaías 52:1; Isaías 55:12,13; Jeremias 16:15,16;
Jeremias 23:3-8; Jeremias 30:3,18; Jeremias 31:23-25; Jeremias
49:17; Lamentações 4:21,22; Ezequiel 35:1-15; Ezequiel 36:25-38;
Ezequiel 37:21-28; Ezequiel 39:25-29; Ezequiel 43:12; Ezequiel
47:1-12; Joel 2:27; Amós 9:13-15; Sofonias 3:14-20; Zacarias 8:3;
Zacarias 10:10-12; Zacarias 14:8,9, 18-21; Malaquias 1:3,4.

habitantes de Jerusalém, para remover o
pecado e a impureza.
JOÃO 4:13

Replicou-lhe Jesus: Todo o

que beber desta água tornará a ter sede;
14 mas aquele que beber da água que eu lhe
der nunca terá sede; pelo contrário, a água
que eu lhe der se fará nele uma fonte de
água que jorre para a vida eterna.
APOCALIPSE 21:3

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o
tabernáculo de Deus está com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão o seu
povo, e Deus mesmo estará com eles.
APOCALIPSE 21:6

Disse-me ainda:

está cumprido: Eu sou o Alfa e o èmega,
o princípio e o fim. A quem tiver sede, de
graça lhe darei a beber da fonte da água da
vida.
APOCALIPSE 21:27

E não entrará nela

coisa alguma impura, nem o que pratica
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AMÓS
MATEUS 13:34

F08 Os pormenores da morte do Messias.

Todas estas coisas falou

Jesus às multidões por parábolas, e sem
AMÓS 8:9

E sucederá, naquele dia, diz

parábolas nada lhes falava;

o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha
ao meio dia, e em pleno dia cobrirei a terra de

MATEUS 21:11

trevas.

E as multidões respondiam:

Este é o profeta Jesus, de Nazaré da
Galiléia.

MATEUS 27:45

E, desde a hora sexta, houve
MATEUS 22:33

trevas sobre toda a terra, até a hora nona.

E as multidões, ouvindo

isso, se maravilhavam da sua doutrina.

Veja também: Amós 4:13; Amós 5:8.

Veja também: Mateus 9:33; Mateus 12:15; Mateus 13:2; Mateus
14:13; Mateus 15:30,31; Marcos 10:1; Lucas 4:42; Lucas 5:15; Lucas
9:11.

E22 O trabalho do Messias deverá ser abençoado.
AMÓS 8:11

Eis que vêm os dias, diz o

E10 O Messias também deverá ser o Messias

Senhor Deus, em que enviarei fome sobre

para os Gentios.

a terra; não fome de pão, nem sede de

E20 O Messias deverá fazer uma nova aliança.

água, mas de ouvir as palavras do Senhor.

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

MATEUS 4:25

De sorte que o seguiam
AMÓS 9:11

grandes multidões da Galiléia, de

Naquele dia tornarei a

Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e

levantar o tabernáculo de Davi, que está

dalém do Jordão.

caído, e repararei as suas brechas, e
tornarei a levantar as suas ruínas, e as

MATEUS 7:28

reedificarei como nos dias antigos;

Ao concluir Jesus este

12 para que eles possuam o resto de Edom,

discurso, as multidões se maravilhavam da

e todas as nações que são chamadas pelo

sua doutrina;

meu nome, diz o Senhor, que faz estas
MATEUS 8:1

coisas.

Quando Jesus desceu do

13 Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em

monte, grandes multidões o seguiam.

que o que lavra alcançará ao que sega, e o
MATEUS 9:36

Vendo ele as multidões,

que pisa as uvas ao que lança a semente;

compadeceu-se delas, porque andavam

:e os montes destilarão mosto, e todos os
outeiros se derreterão.

desgarradas e errantes, como ovelhas que

14 Também trarei do cativeiro o meu povo

não têm pastor.

Israel; e eles reedificarão as cidades
MATEUS 12:23

assoladas, e nelas habitarão; plantarão

E toda a multidão,

maravilhada, dizia: É este, porventura, o

vinhas, e beberão o seu vinho; e farão

Filho de Davi?

pomares, e lhes comerão o fruto.

amós 8
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AMÓS
ATOS 15:14

Simão relatou como

primeiramente Deus visitou os gentios
para tomar dentre eles um povo para o seu
Nome.
15 E com isto concordam as palavras dos
profetas; como está escrito:
16 Depois disto voltarei, e reedificarei o
tabernáculo de Davi, que está caído;
reedificarei as suas ruínas, e tornarei a
levantá-lo;
17 para que o resto dos homens busque ao
Senhor, sim, todos os gentios, sobre os
quais é invocado o meu nome,
Veja também:#1;#2; #3; #4; Isaías 11:14; Isaías 14:1,2; Obadias
1:8.
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OBADIAS
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

H03 O futuro Reino do Messias.

e o seu reino não terá fim.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.
OBADIAS 1:17

Mas no monte de Sião

HEBREUS 12:22 Mas tendes chegado ao

haverá livramento, e ele será santo; e os da

Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à

casa de Jacó possuirão as suas herdades.

Jerusalém celestial, a miríades de anjos;

18 E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de
APOCALIPSE 11:15

José uma chama, e a casa de Esaú restolho;

E tocou o sétimo

aqueles se acenderão contra estes, e os

anjo a sua trombeta, e houve no céu

consumirão; e ninguém mais restará da

grandes vozes, que diziam: O reino do

casa de Esaú; porque o Senhor o disse.

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

19 Ora, os do Negebe possuirão o monte

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

de Esaú, e os da planície, os filisteus;

séculos.

possuirão também os campos de Efraim,
APOCALIPSE 14:1

e os campos de Samária; e Benjamim
possuirá a Gileade.

E olhei, e eis o

Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com

20 Os cativos deste exército dos filhos de

ele cento e quarenta e quatro mil, que

Israel possuirão os cananeus até Zarefate;

traziam na fronte escrito o nome dele e o

e os cativos de Jerusalém, que estão em

nome de seu Pai.

Sefarade, possuirão as cidades do Negebe.
APOCALIPSE 21:27

21 Subirão salvadores ao monte de Sião para

E não entrará nela

julgarem o monte de Esaú; e o reino será

coisa alguma impura, nem o que pratica

do Senhor.

abominação ou mentira; mas somente
os que estão inscritos no livro da vida do

SALMOS 2:6

Cordeiro.

Eu tenho estabelecido o

meu Rei sobre Sião, meu santo monte.

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5.

SALMOS 102:15 As nações, pois, temerão o
nome do Senhor, e todos os reis da terra a
tua glória,
ISAÍAS 24:23

Então a lua se confundirá,

e o sol se envergonhará, pois o Senhor
dos exércitos reinará no monte Sião e
em Jerusalém; e perante os seus anciãos
manifestará a sua glória.
LUCAS 1:32

Este será grande e será

chamado filho do Altíssimo; o Senhor
Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

obadias 1
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JONAS
eis aqui quem é maior do que Jonas.

G01 A ressurreição do Messias é prevista.
JONAS 1:17

Então o Senhor deparou um

MATEUS 16:4

Uma geração má e adúltera

grande peixe, para que tragasse a Jonas;

pede um sinal, e nenhum sinal lhe será

e esteve Jonas três dias e três noites nas

dado, senão o de Jonas. E, deixando-os,

entranhas do peixe.

retirou-se.

JONAS 2:2

Veja também: Gênesis 22:4; 2 Reis 20:8; Salmos 27:13; Salmos
42:7; Salmos 66:11,12; Salmos 68:20; Salmos 69:1-2.

e disse: Na minha angústia

clamei ao senhor, e ele me respondeu; do
ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha
voz.
3 Pois me lançaste no profundo, no coração
dos mares, e a corrente das águas me
cercou; todas as tuas ondas e as tuas vagas
passaram por cima de mim.
4 E eu disse: Lançado estou de diante dos
teus olhos; como tornarei a olhar para o
teu santo templo?
5 As águas me cercaram até a alma, o
abismo me rodeou, e as algas se enrolaram
na minha cabeça.
6 Eu desci até os fundamentos dos montes;
a terra encerrou-me para sempre com os
seus ferrolhos; mas tu, Senhor meu Deus,
fizeste subir da cova a minha vida.
7 Quando dentro de mim desfalecia a minha
alma, eu me lembrei do Senhor; e entrou a
ti a minha oração, no teu santo templo.
MATEUS 12:39

Mas ele lhes respondeu:

Uma geração má e adúltera pede um sinal;
e nenhum sinal se lhe dará, senão o do
profeta Jonas;
40 pois, como Jonas esteve três dias e três
noites no ventre do grande peixe, assim
estará o Filho do homem três dias e três
noites no seio da terra.
41 Os ninivitas se levantarão no juízo com
esta geração, e a condenarão; porque se
arrependeram com a pregação de Jonas. E

jonas 1
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MIQUEIAS
HEBREUS 2:14

B06 O Messias é o bom Pastor.

Portanto, visto como os

B16 O poder e a força do Messias.

filhos são participantes comuns de carne

H03 O futuro Reino do Messias.

e sangue, também ele semelhantemente

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

participou das mesmas coisas, para que
pela morte derrotasse aquele que tinha o

MIQUEIAS 2:12 Certamente te ajuntarei

poder da morte, isto é, o Diabo;

todo, ó Jacó; certamente congregarei o

15 e livrasse todos aqueles que, com medo da

restante de Israel; pô-los-ei todos juntos,

morte, estavam por toda a vida sujeitos à

como ovelhas no curral, como rebanho

escravidão.

no meio do seu pasto; farão estrondo por
HEBREUS 6:20

causa da multidão dos homens.
13 Subirá diante deles aquele que abre o

aonde Jesus, como

precursor, entrou por nós, feito sacerdote

caminho; eles romperão, e entrarão pela

para sempre, segundo a ordem de

porta, e sairão por ela; e o rei irá adiante

Melquisedeque.

deles, e o Senhor à testa deles.
APOCALIPSE 6:2 Olhei, e eis um cavalo
ISAÍAS 42:13

O Senhor sai como um

branco; e o que estava montado nele tinha

valente, como homem de guerra desperta

um arco; e foi-lhe dada uma coroa, e saiu

o zelo; clamará, e fará grande ruído,

vencendo, e para vencer.

e mostrar-se-á valente contra os seus
APOCALIPSE 7:17

inimigos.

porque o Cordeiro

que está no meio, diante do trono, os
ISAÍAS 55:4

apascentará e os conduzirá às fontes das

Eis que eu o dei como

testemunha aos povos, como príncipe e

águas da vida; e Deus lhes enxugará dos

governador dos povos.

olhos toda lágrima.

1 CORÍNTIOS 15:25

APOCALIPSE 17:14

Pois é necessário

Estes combaterão

que ele reine até que haja posto todos os

contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,

inimigos debaixo de seus pés.

porque é o Senhor dos senhores e o Rei
dos reis; vencerão também os que estão

HEBREUS 2:9

vemos, porém, aquele que

com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis.

foi feito um pouco menor que os anjos,

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; João 10:27-30; Apocalipse
19:13-17.

Jesus, coroado de glória e honra, por causa
da paixão da morte, para que, pela graça de
Deus, provasse a morte por todos.
10 Porque convinha que aquele, para quem
são todas as coisas, e por meio de quem
tudo existe, em trazendo muitos filhos à
glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o
autor da salvação deles.

miqueias 2

347

miqueias 2

MIQUEIAS
E10 O Messias também deverá ser o Messias

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus

para os Gentios.

caminhos, e andemos nas suas veredas;

H03 O futuro Reino do Messias.

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

palavra do Senhor.
4 E ele julgará entre as nações, e

MIQUEIAS 4:1

Mas nos últimos dias

repreenderá a muitos povos; e estes

acontecerá que o monte da casa do Senhor

converterão as suas espadas em relhas de

será estabelecido como o mais alto dos

arado, e as suas lanças em foices; uma

montes, e se exalçará sobre os outeiros, e a

nação não levantará espada contra outra

ele concorrão os povos.

nação, nem aprenderão mais a guerra.

2 E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e

5 Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do

subamos ao monte do Senhor, e à casa do

Senhor.

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus
caminhos, de sorte que andemos nas suas

LUCAS 1:33

veredas; porque de Sião sairá a lei, e de

e reinará eternamente sobre

a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.

Jerusalém a palavra do Senhor.
3 E julgará entre muitos povos, e arbitrará

ATOS 17:31

porquanto determinou

entre nações poderosas e longínquas; e

um dia em que com justiça há de julgar o

converterão as suas espadas em relhas de

mundo, por meio do varão que para isso

arado, e as suas lanças em podadeiras;

ordenou; e disso tem dado certeza a todos,

uma nação não levantará a espada contra

ressuscitando-o dentre os mortos.

outra nação, nem aprenderão mais a
guerra.

ROMANOS 11:5 Assim, pois, também no

4 Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua

tempo presente ficou um remanescente

videira, e debaixo da sua figueira, e não

segundo a eleição da graça.

haverá quem os espante, porque a boca do

6 Mas se é pela graça, já não é pelas obras;

Senhor dos exércitos o disse.

de outra maneira, a graça já não é graça.

7 E da que coxeava farei um resto, e da que

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

tinha sido arrojada para longe, uma nação

que ignoreis este mistério (para que

poderosa; e o Senhor reinará sobre eles no

não presumais de vós mesmos): que o

monte Sião, desde agora e para sempre.

endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja

ISAÍAS 2:2

Acontecerá nos últimos dias

entrado;
26 e assim todo o Israel será salvo, como

que se firmará o monte da casa do Senhor,
será estabelecido como o mais alto dos

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

montes e se elevará por cima dos outeiros;

desviará de Jacó as impiedades;
27 e este será o meu pacto com eles, quando

e concorrerão a ele todas as nações.
3 Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e

eu tirar os seus pecados.

subamos ao monte do Senhor, à casa do

miqueias 4
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MIQUEIAS
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

povo, perguntava-lhes onde havia de

anjo a sua trombeta, e houve no céu

nascer o Cristo.
5 Responderam-lhe eles: Em Belém da

grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do

Judéia; pois assim está escrito pelo profeta:
6 E tu, Belém, terra de Judá, de modo

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.

nenhum és a menor entre as principais
cidades de Judá; porque de ti sairá o Guia

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Mateus 25:31,32; João 5:22-29;
Atos 4:32-35.

que há de apascentar o meu povo de Israel.
LUCAS 1:31

Eis que conceberás e darás

à luz um filho, ao qual porás o nome de
Jesus.

F13 Pormenores do sofrimento do Messias.

32 Este será grande e será chamado filho do
MIQUEIAS 5:1

Agora, ajunta-te em tropas,

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

ó filha de tropas; pôr-se-á cerco contra nós;

de Davi seu pai;

ferirão com a vara no queixo ao juiz de

33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

Israel.
MATEUS 26:67

e o seu reino não terá fim.
LUCAS 2:4

Então uns lhe cuspiram no

rosto e lhe deram socos;

Subiu também José, da

Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de

68 e outros o esbofetearam, dizendo:

Davi, chamada Belém, porque era da casa

Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te

e família de Davi,
5 a fim de alistar-se com Maria, sua esposa,

bateu?

que estava grávida.

Veja também: Isaías 33:22; Lamentações 3:30; Mateus 27:30; João
18:22; João 19:3.

6 Enquanto estavam ali, chegou o tempo em
que ela havia de dar à luz,
7 e teve a seu filho primogênito; envolveu-o
em faixas e o deitou em uma manjedoura,

A04 O Messias existe desde a eternidade.

porque não havia lugar para eles na

C03 O local de nascimento do Messias.

estalagem.

MIQUEIAS 5:2

Mas tu, Belém Efrata,

JOÃO 1:1

No princípio era o Verbo,

posto que pequena para estar entre os

e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era

milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele

Deus.

que há de reinar em Israel, e cujas saídas
são desde os tempos antigos, desde os dias da

JOÃO 7:41

eternidade.

Outros diziam: Este é o

Cristo; mas outros replicavam: Vem, pois,
o Cristo da Galiléia?

MATEUS 2:4

42 Não diz a Escritura que o Cristo vem da

e, reunindo todos os

principais sacerdotes e os escribas do

miqueias 4 & 5
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MIQUEIAS
donde era Davi?

me importa conduzir, e elas ouvirão a
minha voz; e haverá um rebanho e um

1 PEDRO 1:20

o qual, na verdade, foi

pastor.

conhecido ainda antes da fundação do
JOÃO 10:27

mundo, mas manifesto no fim dos tempos
por amor de vós,

As minhas ovelhas ouvem

a minha voz, e eu as conheço, e elas me

21 que por ele credes em Deus, que o

seguem;
28 eu lhes dou a vida eterna, e jamais

ressuscitou dentre os mortos e lhe deu
glória, de modo que a vossa fé e esperança

perecerão; e ninguém as arrebatará da

estivessem em Deus.

minha mão.
29 Meu Pai, que mas deu, é maior do que

Veja também: Rute 4:11; 1 Crônicas 4:4; Salmos 102:25-27; Salmos
132:6; Provérbios 8:22-31; Isaías 9:6,7; Isaías 11:1; Isaías 53:2;
Ezequiel 17:22-24; Ezequiel 34:23,24; Ezequiel 37:22-25; Amós 9:11;
Zacarias 9:9; Lucas 23:38; João 1:1-3; João 19:14-22; Hebreus 13:8;
1 João 1:1; Apocalipse 1:11-18; Apocalipse 19:16; Apocalipse 21:6.

todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão
de meu Pai.
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do
B12 A perfeição do Messias.

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

H03 O futuro Reino do Messias.

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.

MIQUEIAS 5:3

Portanto os entregará até

Veja também:#1; #2; #3; Mateus 25:31; João 14:9-11; 2 Coríntios
6:16; Apocalipse 1:13-18; Apocalipse 12:1,2.

o tempo em que a que está de parto tiver
dado à luz; então o resto de seus irmãos
voltará aos filhos de Israel.
4 E ele permanecerá, e apascentará o povo
na força do Senhor, na excelência do nome

B04 Os atributos divinos do Messias.

do Senhor seu Deus; e eles permanecerão,

E24 O Messias deverá trazer paz.

porque agora ele será grande até os fins da
MIQUEIAS 5:5

terra.

E este será a nossa paz.

Quando a Assíria entrar em nossa terra,
MATEUS 1:21

e quando pisar em nossos palácios, então

ela dará à luz um filho, a

quem chamarás JESUS; porque ele salvará

suscitaremos contra ela sete pastores e oito

o seu povo dos seus pecados.

príncipes dentre os homems.

LUCAS 1:32

JOÃO 14:27

Este será grande e será

Deixo-vos a paz, a minha

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

paz vos dou; eu não vo-la dou como o

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;

mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize.

JOÃO 10:16

Tenho ainda outras ovelhas
ROMANOS 16:20

que não são deste aprisco; a essas também

miqueias 5
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MIQUEIAS
nosso Deus, e terão medo de ti.

esmagará a Satanás debaixo dos vossos

18 Quem é Deus semelhante a ti, que

pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo

perdoas a iniqüidade, e que te esqueces da

seja convosco.

transgressão do resto da tua herança? O
EFÉSIOS 2:14

Senhor não retém a sua ira para sempre,

Porque ele é a nossa paz,

porque ele se deleita na benignidade.

o qual de ambos os povos fez um; e,

19 Tornará a apiedar-se de nós; pisará aos pés

derrubando a parede de separação que

as nossas iniqüidades. Tu lançarás todos os

estava no meio, na sua carne desfez a

nossos pecados nas profundezas do mar.

inimizade,

20 Mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão
COLOSSENSES 1:20

a benignidade, conforme juraste a nossos

e que, havendo por

pais desde os dias antigos.

ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
meio dele reconciliasse consigo mesmo

2 CRÔNICAS 7:14

todas as coisas, tanto as que estão na terra
como as que estão nos céus.

e se o meu

povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e buscar a minha face, e

HEBREUS 13:20 Ora, o Deus de paz, que

se desviar dos seus maus caminhos, então

pelo sangue do pacto eterno tornou a

eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus

trazer dentre os mortos a nosso Senhor

pecados, e sararei a sua terra.

Jesus, grande pastor das ovelhas,
ISAÍAS 55:7

Veja também: Salmos 72:7; Isaías 9:6,7; Lucas 2:14; João 14:27;
João 16:33; Romanos 3:17; 2 Coríntios 13:11; Efésios 2:14-17;
Filipenses 4:9; 1 Tessalonicenses 5:23; 2 Tessalonicenses 3:16;
Hebreus 7:2.

Deixe o ímpio o seu

caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos; volte-se ao Senhor, que se
compadecerá dele; e para o nosso Deus,
porque é generoso em perdoar.
LAMENTAÇÕES 3:32

E21 O Messias deverá perdoar o pecado.

Embora entristeça

H03 O futuro Reino do Messias.

a alguém, contudo terá compaixão

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

segundo a grandeza da sua misericordia.

MIQUEIAS 7:15 Eu lhes mostrarei

OSEIAS 3:5

Depois tornarão os filhos de

maravilhas, como nos dias da tua saída da

Israel, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e

terra do Egito.

a Davi, seu rei; e com temor chegarão nos

16 As nações o verão, e envergonhar-se-ão,

últimos dias ao Senhor, e à sua bondade.

por causa de todo o seu poder; porão
a mão sobre a boca, e os seus ouvidos

ZACARIAS 10:6 Fortalecerei a casa de Judá,

ficarão surdos.

e salvarei a casa de José; fá-los-ei voltar,

17 Lamberão o pó como serpentes; como

porque me compadeço deles; e serão como

répteis da terra, tremendo, sairão dos seus

se eu não os tivera rejeitado; porque eu

esconderijos; com pavor virão ao Senhor

sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei.
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MIQUEIAS
MATEUS 18:21

Então Pedro, aproximando-

se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas
vezes pecará meu irmão contra mim, e eu
hei de perdoar? Até sete?
22 Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até
sete; mas até setenta vezes sete.
LUCAS 7:49

Mas os que estavam com

ele à mesa começaram a dizer entre si:
Quem é este que até perdoa pecados?
HEBREUS 10:16 Este é o pacto que farei com
eles depois daqueles dias, diz o Senhor:
Porei as minhas leis em seus corações,
e as escreverei em seu entendimento;
acrescenta:
17 E não me lembrarei mais de seus pecados
e de suas iniqüidades.
1 PEDRO 2:10

vós que outrora nem éreis

povo, e agora sois de Deus; vós que não
tínheis alcançado misericórdia, e agora a
tendes alcançado.
Veja também:#1; #2; #3; #5 ; Salmos 103:3.
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HABACUQUE
C01 O nascimento do Messias é profetizado.

não querendo que ninguém se perca,

H01 O regresso do Messias é previsto.

senão que todos venham a arrepender-se.

HABACUQUE 2:3

Veja também: Salmos 27:14; Isaías 30:18; Lamentações 3:25-26;
Miqueias 7:7; Lucas 2:25; 2 Tessalonicenses 2:6-8; Tiago 5:7,8.

Pois a visão é

ainda para o tempo determinado, e se
apressapara o fim. Ainda que se demore,
espera-o; porque certamente virá, não
tardará.
E25 O Messias deverá ser acreditado e
SALMOS 130:5

Aguardo ao Senhor; a

louvado.

minha alma o aguarda, e espero na sua
HABACUQUE 2:4

palavra.

Eis o soberbo! A

sua alma não é reta nele; mas o justo pela

6 A minha alma anseia pelo Senhor, mais

sua fé viverá.

do que os guardas pelo romper da manhã,
sim, mais do que os guardas pela manhã.

ROMANOS 1:17 Porque no evangelho é
ISAÍAS 8:17

revelada, de fé em fé, a justiça de Deus,

Esperarei no Senhor, que

como está escrito: Mas o justo viverá da fé.

esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele
aguardarei.

GÁLATAS 2:16
ISAÍAS 46:13

sabendo, contudo, que o

homem não é justificado por obras da lei,

Faço chegar a minha

justiça; e ela não está longe, e a minha

mas sim, pela fé em Cristo Jesus, temos

salvação não tardará; mas estabelecerei

também crido em Cristo Jesus para sermos

a salvação em Sião, e em Israel a minha

justificados pela fé em Cristo, e não por

glória.

obras da lei; pois por obras da lei nenhuma
carne será justificada.

LUCAS 18:7

E não fará Deus justiça aos
GÁLATAS 3:11

seus escolhidos, que dia e noite clamam a

É evidente que pela lei

ninguém é justificado diante de Deus,

ele, já que é longânimo para com eles?
8 Digo-vos que depressa lhes fará justiça.

porque: O justo viverá da fé;
12 ora, a lei não é da fé, mas: O que fizer

Contudo quando vier o Filho do homem,

estas coisas, por elas viverá.

porventura achará fé na terra?

HEBREUS 10:38 Mas o meu justo viverá da

HEBREUS 10:37 Pois ainda em bem pouco
tempo aquele que há de vir virá, e não

fé; e se ele recuar, a minha alma não tem

tardará.

prazer nele.

2 PEDRO 3:9

Veja também: Isaías 53:11; Jeremias 23:5; Mateus 27:19; Atos 3:14;
Atos 22:14; 1 João 2:1; 1 João 5:10-12.

O Senhor não retarda a

sua promessa, ainda que alguns a têm por
tardia; porém é longânimo para convosco,

habacuque 2
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HABACUQUE
H03 O futuro Reino do Messias.
HABACUQUE 2:14

Pois a terra se

encherá do conhecimento da glória do
Senhor, como as águas cobrem o mar.
ISAÍAS 11:9

Não se fará mal nem

dano algum em todo o meu santo monte;
porque a terra se encherá do conhecimento
do Senhor, como as águas cobrem o mar.
APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

anjo a sua trombeta, e houve no céu
grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.
APOCALIPSE 15:4

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu
nome? Pois só tu és santo; por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos.
Veja também:#1; Salmos 67:1-7; Salmos 72:19; Salmos 86:9;
Salmos 98:1-8; Isaías 6:3.
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SOFONIAS
EZEQUIEL 37:24 Também meu servo Davi

D05 O Messias deverá ser o Redentor.
E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.

reinará sobre eles, e todos eles terão

H03 O futuro Reino do Messias.

um pastor só; andarão nos meus juízos,

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

e guardarão os meus estatutos, e os
observarão.

SOFONIAS 3:9

Pois então darei lábios

25 Ainda habitarão na terra que dei a meu

puros aos povos, para que todos invoquem

servo Jacó, na qual habitaram vossos pais;

o nome do Senhor, e o sirvam com o

nela habitarão, eles e seus filhos, e os

mesmo espírito.

filhos de seus filhos, para sempre; e Davi,

SOFONIAS 3:10-11

meu servo, será seu príncipe eternamente.

SOFONIAS 3:12 Mas deixarei no meio de ti
um povo humilde e pobre; e eles confiarão

MATEUS 21:9

no nome do Senhor.

E as multidões, tanto as

que o precediam como as que o seguiam,

13 O remanescente de Israel não cometerá

clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de

iniqüidade, nem proferirá mentira, e na

Davi! bendito o que vem em nome do

sua boca não se achará língua enganosa;

Senhor! Hosana nas alturas!

pois serão apascentados, e se deitarão, e
não haverá quem os espante.

MATEUS 26:61

14 Canta alegremente, ó filha de Sião;

e disseram: Este disse:

Posso destruir o santuário de Deus, e

rejubila, ó Israel; regozija-te, e exulta de

reedificá-lo em três dias.

todo o coração, ó filha de Jerusalém.

62 Levantou-se então o sumo sacerdote e

15 O Senhor afastou os juízos que havia

perguntou-lhe: Nada respondes? Que é

contra ti, lançou fora o teu inimigo; o Rei

que estes depõem contra ti?

de Israel, o Senhor, está no meio de ti; não

63 Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo

temerás daqui em diante mal algum.

sacerdote disse- lhe: Conjuro-te pelo Deus

16 Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não

vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho

temas, ó Sião; não se enfraqueçam as tuas

do Deus.

mãos.
17 O Senhor teu Deus está no meio de ti,

MATEUS 27:12

poderoso para te salvar; ele se deleitará em

Mas ao ser acusado pelos

principais sacerdotes e pelos anciãos, nada

ti com alegria; renovar-te-á no seu amor,

respondeu.

regozijar-se-á em ti com júbilo.

13 Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves

SOFONIAS 3:18-19

quantas coisas testificam contra ti?
14 E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta

SOFONIAS 3:20 Naquele tempo vos trarei,

sequer; de modo que o governador muito

naquele tempo vos recolherei; porque farei

se admirava.

de vós um nome e um louvor entre todos
os povos da terra, quando eu tornar o

LUCAS 4:18

O Espírito do Senhor está

vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz

sobre mim, porquanto me ungiu para

o Senhor.

anunciar boas novas aos pobres; enviou-

sofonias 3
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me para proclamar libertação aos cativos, e

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Isaías 62:1-7; Isaías 65:19;
Jeremias 32:41; Mateus 28:18,19; Atos 6:7; Atos 9:15; Apocalipse
19:7.

restauração da vista aos cegos, para pôr em
liberdade os oprimidos,
19 e para proclamar o ano aceitável do
Senhor.
LUCAS 24:47

e que em seu nome se

pregasse o arrependimento para remissão
dos pecados, a todas as nações, começando
por Jerusalém.
JOÃO 13:1

Antes da festa da páscoa,

sabendo Jesus que era chegada a sua
hora de passar deste mundo para o Pai, e
havendo amado os seus que estavam no
mundo, amou-os até o fim.
JOÃO 15:11

Estas coisas vos tenho dito,

para que o meu gozo permaneça em vós, e
o vosso gozo seja completo.
12 O meu mandamento é este: Que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei.
13 Ninguém tem maior amor do que este, de
dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
ROMANOS 8:37 Mas em todas estas coisas
somos mais que vencedores, por aquele
que nos amou.
APOCALIPSE 15:4

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu
nome? Pois só tu és santo; por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos.
APOCALIPSE 19:1

Depois destas

coisas, ouvi no céu como que uma grande
voz de uma imensa multidão, que dizia:
Aleluia! A salvação e a glória e o poder
pertencem ao nosso Deus;

sofonias 3
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AGEU
não o é em comparação com a glória

E10 O Messias também deverá ser o Messias

inexcedível.

para os Gentios.
H03 O futuro Reino do Messias.

APOCALIPSE 21:2

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

E vi a santa cidade,

a nova Jerusalém, que descia do céu da
AGEU 2:6

Pois assim diz o Senhor dos

parte de Deus, adereçada como uma noiva

exércitos; Ainda uma vez, daqui a pouco,

ataviada para o seu noivo.

e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra

3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono,

seca.

que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus

7 Abalarei todas as nações; e as coisas

está com os homens, pois com eles

preciosas de todas as nações virão, e

habitará, e eles serão o seu povo, e Deus

encherei de glória esta casa, diz o Senhor

mesmo estará com eles.

dos exércitos.

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Lucas 21:10,11.

8 Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o
Senhor dos exércitos.
9 A glória desta última casa será maior
do que a da primeira, diz o Senhor dos

C01 O nascimento do Messias é profetizado.

exércitos; e neste lugar darei a paz, diz o
AGEU 2:23

Senhor dos exércitos.

Naquele dia, diz o Senhor

dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel,
GÊNESIS 49:10

servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor,

O cetro não se arredará de

Judà, nem o bastão de autoridade dentre

e te farei como um anel de selar; porque te

seus pés, até que venha aquele a quem

escolhi, diz o Senhor dos exércitos.

pertence; e a ele obedecerão os povos.
LUCAS 3:23
JOÃO 1:14

Ora, Jesus, ao começar o

seu ministério, tinha cerca de trinta anos;

E o Verbo se fez carne, e

habitou entre nós, cheio de graça e de

sendo (como se cuidava) filho de José, filho

verdade; e vimos a sua glória, como a

de Eli;
24 Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de

glória do unigênito do Pai.

Melqui, Melqui de Janai, Janai de José,
25 José de Matatias, Matatias de Amós, Amós

ROMANOS 14:17 porque o reino de Deus

de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai,

não consiste no comer e no beber, mas

26 Nagai de Maate, Maate de Matatias,

na justiça, na paz, e na alegria no Espírito

Matatias de Semei, Semei de Joseque,

Santo.

Joseque de Jodá,
2 CORÍNTIOS 3:9

27 Jodá de Joanã, Joanã de Resa, Resa de

Porque, se o

ministério da condenação tinha glória,

Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel

muito mais excede em glória o ministério

de Neri,

da justiça.
10 Pois na verdade, o que foi feito glorioso,

ageu 2
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enfermidades.

E17 O Messias deverá construir um templo
para Deus.

LUCAS 4:43

E19 O Messias deverá confortar.

Ele, porém, lhes disse: É

H03 O futuro Reino do Messias.

necessário que também às outras cidades

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

eu anuncie o evangelho do reino de Deus;
porque para isso é que fui enviado.

.
ZACARIAS 1:16 Portanto, o Senhor diz

ATOS 1:8

assim: Voltei-me, agora, para Jerusalém

Mas recebereis poder, ao

com misericórdia; nela será edificada a

descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-

minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o

me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,

cordel será estendido sobre Jerusalém.

como em toda a Judéia e Samária, e até os

17 Clama outra vez, dizendo: Assim diz o

confins da terra.

Senhor dos exércitos: As minhas cidades
ATOS 5:16

ainda se transbordarão de bens; e o Senhor

Também das cidades

ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a

circunvizinhas afluía muita gente a

Jerusalém.

Jerusalém, conduzindo enfermos e
atormentados de espíritos imundos, os

ISAÍAS 40:1

quais eram todos curados.

Consolai, consolai o meu

povo, diz o vosso Deus.

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5.

2 Falai benignamente a Jerusalém, e bradailhe que já a sua malícia é acabada, que
a sua iniqüidade está expiada e que já

E10 O Messias também deverá ser o Messias

recebeu em dobro da mão do Senhor, por

para os Gentios.

todos os seus pecados.

E18 Deus deverá habitar no meio do Seu povo.
ISAÍAS 40:9

H03 O futuro Reino do Messias.

Tu, anunciador de boas-

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu,
anunciador de boas-novas a Jerusalém,
levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não

ZACARIAS 2:1-2

temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui

ZACARIAS 2:3

E eis que saiu o anjo que

falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao

está o vosso Deus.

encontro,
ISAÍAS 66:13

4 e lhe disse: Corre, fala a este mancebo,

Como alguém a quem

consola sua mãe, assim eu vos consolarei;

dizendo: Jerusalém será habitada como as

e em Jerusalém vós sereis consolados.

aldeias sem muros, por causa da multidão,
nela, dos homens e dos animais.

MATEUS 9:35

5 Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro

E percorria Jesus todas

de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe

as cidades e aldeias, ensinando nas

serei a glória.

sinagogas, pregando o evangelho do

ZACARIAS 2:6-9

reino, e curando toda sorte de doenças e

zacarias 1
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ZACARIAS 2:10 Exulta, e alegra-te, ó filha

escolhido, para levar o meu nome perante

de Sião; pois eis que venho, e habitarei no

os gentios, e os reis, e os filhos de Israel;

meio de ti, diz o Senhor.
11 E naquele dia muitas nações se ajuntarão

ROMANOS 3:29 É porventura Deus somente

ao Senhor, e serão o meu povo; e habitarei

dos judeus? Não é também dos gentios?

no meio de ti, e saberás que o Senhor dos

Também dos gentios, certamente,

exércitos me enviou a ti.
12 Então o Senhor possuirá a Judá como sua

ROMANOS 11:25 Porque não quero, irmãos,

porção na terra santa, e ainda escolherá a

que ignoreis este mistério (para que

Jerusalém.

não presumais de vós mesmos): que o

13 Cale-se, toda a carne, diante do Senhor;

endurecimento veio em parte sobre Israel,

porque ele se levantou da sua santa

até que a plenitude dos gentios haja

morada.

entrado;

SALMOS 40:7

ROMANOS 15:8 Digo pois que Cristo foi

Então disse eu: Eis aqui

venho; no rolo do livro está escrito a meu

feito ministro da circuncisão, por causa

respeito:

da verdade de Deus, para confirmar as
promessas feitas aos pais;

LUCAS 2:32

9 e para que os gentios glorifiquem a Deus

luz para revelação aos

gentios, e para glória do teu povo Israel.

pela sua misericórdia, como está escrito:
Portanto eu te louvarei entre os gentios, e

JOÃO 8:14

Respondeu-lhes Jesus:

cantarei ao teu nome.
10 E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios,

Ainda que eu dou testemunho de mim
mesmo, o meu testemunho é verdadeiro;

juntamente com o povo.
11 E ainda: Louvai ao Senhor, todos os

porque sei donde vim, e para onde vou;
mas vós não sabeis donde venho, nem

gentios, e louvem-no, todos os povos.
12 E outra vez, diz também Isaías: Haverá a

para onde vou.

raiz de Jessé, aquele que se levanta para
JOÃO 8:42

Respondeu-lhes Jesus: Se

reger os gentios; nele os gentios esperarão.

Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis,
HEBREUS 9:27

porque eu saí e vim de Deus; pois não vim
de mim mesmo, mas ele me enviou.

E, como aos homens está

ordenado morrerem uma só vez, vindo
depois o juízo,

JOÃO 14:28

28 assim também Cristo, oferecendo-se uma

Ouvistes que eu vos disse:

Vou, e voltarei a vós. Se me amásseis,

só vez para levar os pecados de muitos,

alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai;

aparecerá segunda vez, sem pecado, aos

porque o Pai é maior do que eu.

que o esperam para salvação.

ATOS 9:15

HEBREUS 10:7

Disse-lhe, porém, o Senhor:

Vai, porque este é para mim um vaso

zacarias 2
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fazer, ó Deus, a tua vontade.

C01 O nascimento do Messias é profetizado.
D05 O Messias deverá ser o Redentor.

APOCALIPSE 3:11

Venho sem

D10 O Messias deverá ser o Juiz.

demora; guarda o que tens, para que

H03 O futuro Reino do Messias.

ninguém tome a tua coroa.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

APOCALIPSE 11:15

ZACARIAS 3:1

E tocou o sétimo

Ele me mostrou o sumo

anjo a sua trombeta, e houve no céu

sacerdote Josué, o qual estava diante do

grandes vozes, que diziam: O reino do

anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

direita, para se lhe opor.
2 Mas o anjo do Senhor disse a Satanás:

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos

Que o Senhor te repreenda, ó Satanás;

séculos.

sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te
APOCALIPSE 16:15

repreenda! Não é este um tição tirado do

(Eis que venho

fogo?

como ladrão. Bem-aventurado aquele que

3 Ora Josué, vestido de trajes sujos, estava

vigia, e guarda as suas vestes, para que não

em pé diante do anjo.

ande nu, e não se veja a sua nudez.)

4 Então falando este, ordenou aos que
APOCALIPSE 22:7

estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe

Eis que cedo

venho; bem-aventurado aquele que guarda

estes trajes sujos. E a Josué disse: Eis

as palavras da profecia deste livro.

que tenho feito com que passe de ti a tua
iniqüidade, e te vestirei de trajes festivos.

APOCALIPSE 22:12

5 Também disse eu: Ponham-lhe sobre a

Eis que cedo

venho e está comigo a minha recompensa,

cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe,

para retribuir a cada um segundo a sua

pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e

obra.

vestiram-no; e o anjo do Senhor estava ali
de pe.

APOCALIPSE 22:17

ZACARIAS 3:6-7

E o Espírito e a

ZACARIAS 3:8

noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga:

Ouve, pois, Josué, sumo

Vem. E quem tem sede, venha; e quem

sacerdote, tu e os teus companheiros que se

quiser, receba de graça a água da vida.

assentam diante de ti, porque são homens
portentosos; eis que eu farei vir o meu servo, o

APOCALIPSE 22:20

Renovo.

Aquele que

9 Pois eis aqui a pedra que pus diante

testifica estas coisas diz: Certamente cedo

de Josué; sobre esta pedra única estão

venho. Amém; vem, Senhor Jesus.

sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; João 17:13; Atos 10:45; Atos
11:1,18; Hebreus 10:9; 1 Pedro 5:4.

escultura, diz o Senhor dos exércitos, e
tirarei a iniqüidade desta terra num só dia.
10 Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos,
cada um de vós convidará o seu vizinho

zacarias 2
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para debaixo da videira e para debaixo da

APOCALIPSE 4:4 Havia também ao redor

figueira.

do trono vinte e quatro tronos; e sobre
os tronos vi assentados vinte e quatro

MATEUS 22:11

Mas, quando o rei entrou

anciãos, vestidos de branco, que tinham

para ver os convivas, viu ali um homem

nas suas cabeças coroas de ouro.

que não trajava veste nupcial;
12 e perguntou-lhe: Amigo, como entraste

APOCALIPSE 4:10

os vinte e quatro

aqui, sem teres veste nupcial? Ele, porém,

anciãos prostravam-se diante do que estava

emudeceu.

assentado sobre o trono, e adoravam
ao que vive pelos séculos dos séculos; e

LUCAS 1:32

Este será grande e será

lançavam as suas coroas diante do trono,

chamado filho do Altíssimo; o Senhor

dizendo:
11 Digno és, Senhor nosso e Deus nosso,

Deus lhe dará o trono de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

de receber a glória e a honra e o poder;

e o seu reino não terá fim.

porque tu criaste todas as coisas, e por tua
vontade existiram e foram criadas.

ROMANOS 16:20 E o Deus de paz em breve
APOCALIPSE 7:9

esmagará a Satanás debaixo dos vossos

Depois destas coisas

pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo

olhei, e eis uma grande multidão, que

seja convosco.

ninguém podia contar, de todas as nações,
tribos, povos e línguas, que estavam

EFÉSIOS 6:11

Revesti-vos de toda

em pé diante do trono e em presença

a armadura de Deus, para poderdes

do Cordeiro, trajando compridas vestes

permanecer firmes contra as ciladas do

brancas, e com palmas nas mãos;
10 e clamavam com grande voz: Salvação ao

Diabo;
12 pois não é contra carne e sangue que

nosso Deus, que está assentado sobre o

temos que lutar, mas sim contra os

trono, e ao Cordeiro.
11 E todos os anjos estavam em pé ao redor

principados, contra as potestades, conta os
príncipes do mundo destas trevas, contra

do trono e dos anciãos e dos quatro seres

as hostes espirituais da iniqüidade nas

viventes, e prostraram-se diante do trono

regiões celestes.

sobre seus rostos, e adoraram a Deus,

13 Portanto tomai toda a armadura de Deus,

12 dizendo: Amém. Louvor, e glória, e

para que possais resistir no dia mau e,

sabedoria, e ações de graças, e honra, e

havendo feito tudo, permanecer firmes.

poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos
dos séculos. Amém.

1 JOÃO 3:8

13 E um dos anciãos me perguntou: Estes que

quem comete pecado é

do Diabo; porque o Diabo peca desde o

trajam as compridas vestes brancas, quem

princípio. Para isto o Filho de Deus se

são eles e donde vieram?
14 Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes.

manifestou: para destruir as obras do
Diabo.

zacarias 3
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grande tribulação, e levaram as suas vestes
LUCAS 1:31

e as branquearam no sangue do Cordeiro.

Eis que conceberás e darás

à luz um filho, ao qual porás o nome de
APOCALIPSE 19:8

e foi-lhe permitido

Jesus.
32 Este será grande e será chamado filho do

vestir-se de linho fino, resplandecente e
puro; pois o linho fino são as obras justas

Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono

dos santos.

de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó,

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Isaías 6:2,3; Isaías 64:6;
Zacarias 6:11-13.

e o seu reino não terá fim.
JOÃO 2:19

Respondeu-lhes Jesus:

Derribai este santuário, e em três dias o
D03 O ofício do Messias como Sacerdote.

levantarei.
20 Disseram, pois, os judeus: Em quarenta e

E17 O Messias deverá construir um templo
para Deus.

seis anos foi edificado este santuário, e tu

H03 O futuro Reino do Messias.

o levantarás em três dias?
21 Mas ele falava do santuário do seu corpo.

ZACARIAS 6:12 e fala-lhe, dizendo: Assim
diz o Senhor dos exércitos: Eis aqui o homem

JOÃO 17:1

Depois de assim falar,

cujo nome é Renovo; ele brotará do seu lugar,

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:

e edificará o templo do Senhor.

Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

13 Ele mesmo edificará o templo do Senhor;

para que também o Filho te glorifique;

receberá a honra real, assentar-se-á no seu

2 assim como lhe deste autoridade sobre

trono, e dominará. E Josué, o sacerdote,

toda a carne, para que dê a vida eterna a

ficará à sua direita; e haverá entre os dois o

todos aqueles que lhe tens dado.

conselho de paz.

3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a
ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus

15 E aqueles que estão longe virão, e ajudarão

Cristo, aquele que tu enviaste.

a edificar o templo do Senhor; e vós
sabereis que o Senhor dos exercitos me

ATOS 2:39

Porque a promessa vos

tem enviado a vós; e isso sucederá, se

pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os

diligentemente obedecerdes a voz do

que estão longe: a quantos o Senhor nosso

Senhor vosso Deus.

Deus chamar.

MATEUS 12:6

ATOS 15:14

Digo-vos, porém, que aqui

está o que é maior do que o templo.

Simão relatou como

primeiramente Deus visitou os gentios
para tomar dentre eles um povo para o seu

MATEUS 26:61

e disseram: Este disse:

Nome.
15 E com isto concordam as palavras dos

Posso destruir o santuário de Deus, e
reedificá-lo em três dias.

zacarias 3 & 6
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16 Depois disto voltarei, e reedificarei o

nossa confiança e a glória da esperança.

tabernáculo de Davi, que está caído;
HEBREUS 7:24

reedificarei as suas ruínas, e tornarei a

mas este, porque

permanece para sempre, tem o seu

levantá-lo;
17 para que o resto dos homens busque ao

sacerdócio perpétuo.

Senhor, sim, todos os gentios, sobre os
HEBREUS 10:12 mas este, havendo oferecido

quais é invocado o meu nome,

um único sacrifício pelos pecados,
2 CORÍNTIOS 6:16

assentou-se para sempre à direita de Deus,

E que consenso

tem o santuário de Deus com ídolos? Pois
1 PEDRO 3:22

nós somos santuário de Deus vivo, como

que está à destra de Deus,

Deus disse: Neles habitarei, e entre eles

tendo subido ao céu; havendo-se-lhe

andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão

sujeitado os anjos, e as autoridades, e as

o meu povo.

potestades.

EFÉSIOS 2:19

APOCALIPSE 21:3

Assim, pois, não sois mais

E ouvi uma grande

estrangeiros, nem forasteiros, antes sois

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

concidadãos dos santos e membros da

tabernáculo de Deus está com os homens,

família de Deus,

pois com eles habitará, e eles serão o seu

20 edificados sobre o fundamento dos

povo, e Deus mesmo estará com eles.

apóstolos e dos profetas, sendo o próprio
APOCALIPSE 21:22

Cristo Jesus a principal pedra da esquina;
21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce

santuário, porque o seu santuário é o
Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

para templo santo no Senhor,
22 no qual também vós juntamente sois

Veja também:#1; #3; Isaías 9:7; Zacarias 4:1-6; Atos 2:1-4, 16-18,
37-42; 17:31; 19:4-6; Efésios 1:20-23; Filipenses 2:7-11; Hebreus
2:7-9.

edificados para morada de Deus no
Espírito.
HEBREUS 3:3

Nela não vi

Pois ele é tido por digno de

tanto maior glória do que Moisés, quanto
maior honra do que a casa tem aquele que
a edificou.
4 Porque toda casa é edificada por alguém,
mas quem edificou todas as coisas é Deus.
5 Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa
de Deus, como servo, para testemunho das
coisas que se haviam de anunciar;
6 mas Cristo o é como Filho sobre a casa
de Deus; a qual casa somos nós, se tãosomente conservarmos firmes até o fim a

zacarias 6
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ZACARIAS 8:20 Assim diz o Senhor dos

E10 O Messias também deverá ser o Messias

exércitos: Ainda sucederá que virão povos,

para os Gentios.

e os habitantes de muitas cidades;

H03 O futuro Reino do Messias.

21 e os habitantes de uma cidade irão à

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

outra, dizendo: Vamos depressa suplicar
ZACARIAS 8:1-2
ZACARIAS 8:3

o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos
Assim diz o Senhor:

exércitos; eu também irei.

Voltarei para Sião, e habitarei no meio

22 Assim virão muitos povos, e poderosas

de Jerusalém; e Jerusalém chamar-se-á a

nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos

cidade da verdade, e o monte do Senhor

exércitos, e suplicar a bênção do Senhor.

dos exércitos o monte santo.

23 Assim diz o Senhor dos exércitos: Naquele

4 Assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda

dia sucederá que dez homens, de nações

nas praças de Jerusalém sentar-se-ão

de todas as línguas, pegarão na orla das

velhos e velhas, levando cada um na mão o

vestes de um judeu, dizendo: Iremos

seu cajado, por causa da sua muita idade.

convosco, porque temos ouvido que Deus

5 E as ruas da cidade se encherão de

está convosco.

meninos e meninas, que nelas brincarão.
6 Assim diz o Senhor dos exércitos: Se isto

LUCAS 24:45

Então lhes abriu o

for maravilhoso aos olhos do resto deste

entendimento para compreenderem as

povo naqueles dias, acaso será também

Escrituras;

maravilhoso aos meus olhos? diz o Senhor

46 e disse-lhes: Assim está escrito que

dos exércitos.

o Cristo padecesse, e ao terceiro dia

7 Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que

ressurgisse dentre os mortos;

salvarei o meu povo, tirando-o da terra do

47 e que em seu nome se pregasse o

oriente e da terra do ocidente;

arrependimento para remissão dos

8 e os trarei, e eles habitarão no meio de

pecados, a todas as nações, começando por

Jerusalém; eles serão o meu povo, e eu

Jerusalém.

serei o seu Deus em verdade e em justiça.
ZACARIAS 8:9-11

ROMANOS 11:25

ZACARIAS 8:12 porquanto haverá a

Porque não quero,

irmãos, que ignoreis este mistério (para

sementeira de paz; a vide dará o seu fruto,

que não presumais de vós mesmos): que

e a terra dará a sua novidade, e os céus

o endurecimento veio em parte sobre

darão o seu orvalho; e farei que o resto

Israel, até que a plenitude dos gentios haja

deste povo herde todas essas coisas.

entrado;

13 E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa

26 e assim todo o Israel será salvo, como

de Israel, que, assim como éreis uma

está escrito: Virá de Sião o Libertador, e

maldição entre as nações, assim vos

desviará de Jacó as impiedades;

salvarei, e sereis uma bênção; não temais,

27 e este será o meu pacto com eles, quando

mas sejam fortes as vossas mãos.

eu tirar os seus pecados.

ZACARIAS 8:14-19

zacarias 8
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inimigos por causa de vós; mas, quanto à

conhecer a todas as nações para obediência

eleição, amados por causa dos pais.

da fé;

29 Porque os dons e a vocação de Deus são
2 CORÍNTIOS 6:16

irretratáveis.
30 Pois, assim como vós outrora

E que consenso

tem o santuário de Deus com ídolos? Pois

fostes desobedientes a Deus, mas

nós somos santuário de Deus vivo, como

agora alcançastes misericórdia pela

Deus disse: Neles habitarei, e entre eles

desobediência deles,

andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão

31 assim também estes agora foram

o meu povo.

desobedientes, para também alcançarem
GÁLATAS 3:8

misericórdia pela misericórdia a vós

Ora, a Escritura, prevendo

que Deus havia de justificar pela fé os

demonstrada.
32 Porque Deus encerrou a todos debaixo

gentios, anunciou previamente a boa nova

da desobediência, a fim de usar de

a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas

misericórdia para com todos.

todas as nações.
APOCALIPSE 11:15

ROMANOS 15:8 Digo pois que Cristo foi

E tocou o sétimo

feito ministro da circuncisão, por causa

anjo a sua trombeta, e houve no céu

da verdade de Deus, para confirmar as

grandes vozes, que diziam: O reino do

promessas feitas aos pais;

mundo passou a ser de nosso Senhor e do

9 e para que os gentios glorifiquem a Deus

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
séculos.

pela sua misericórdia, como está escrito:
Portanto eu te louvarei entre os gentios, e

APOCALIPSE 15:4

cantarei ao teu nome.
10 E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios,

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu
nome? Pois só tu és santo; por isso todas

juntamente com o povo.
11 E ainda: Louvai ao Senhor, todos os

as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos.

gentios, e louvem-no, todos os povos.
12 E outra vez, diz também Isaías: Haverá a

APOCALIPSE 21:3

raiz de Jessé, aquele que se levanta para

E ouvi uma grande

voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o

reger os gentios; nele os gentios esperarão.

tabernáculo de Deus está com os homens,
ROMANOS 16:25 Ora, àquele que é poderoso

pois com eles habitará, e eles serão o seu
povo, e Deus mesmo estará com eles.

para vos confirmar, segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo,

APOCALIPSE 21:24

conforme a revelação do mistério guardado

à sua luz; e os reis da terra trarão para ela

em silêncio desde os tempos eternos,
26 mas agora manifesto e, por meio

a sua glória.

das Escrituras proféticas, segundo o

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Lucas 8:43,44; João 12:20,21;
Apocalipse 7:9.

mandamento do Deus, eterno, dado a

zacarias 8
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14 E achou Jesus um jumentinho e montou

D04 O ofício do Messias como Rei.

nele, conforme está escrito:

F02 A entrada do Messias em Jerusalém é

15 Não temas, ó filha de Sião; eis que vem

prevista.

teu Rei, montado sobre o filho de uma
ZACARIAS 9:9

Alegra-te muito, ó filha de

jumenta.

Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que vem

16 Os seus discípulos, porém, a princípio não

a ti o teu rei; ele é justo e traz a salvação; ele

entenderam isto; mas quando Jesus foi

é humilde e vem montado sobre um jumento,

glorificado, então eles se lembraram de

sobre um jumentinho, filho de jumenta.

que estas coisas estavam escritas a respeito
dele, e de que assim lhe fizeram.

GÊNESIS 49:10

O cetro não se arredará de

Veja também: Isaías 12:6; Isaías 40:9; Isaías 52:9-10; Sofonias
3:14,15; Zacarias 2:10; Marcos 11:7-10; Lucas 19:29-38.

Judà, nem o bastão de autoridade dentre
seus pés, até que venha aquele a quem
pertence; e a ele obedecerão os povos.
11 Atando ele o seu jumentinho à vide, e o
filho da sua jumenta à videira seleta, lava

B13 A autoridade do Messias.

as suas roupas em vinho e a sua vestidura

E24 O Messias deverá trazer paz.

em sangue de uvas.

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

ISAÍAS 62:11

Eis que o Senhor
ZACARIAS 9:10 De Efraim exterminarei os

proclamou até as extremidades da terra:
Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu

carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de

Salvador; eis que com ele vem o seu

guerra será destruído, e ele anunciará paz às

galardão, e a sua recompensa diante dele.

nações; e o seu domínio se estenderá de mar
a mar, e desde o Rio até as extremidades da

MATEUS 21:4

terra.

Ora, isso aconteceu para

ZACARIAS 9:11-12

que se cumprisse o que foi dito pelo
profeta:

SALMOS 72:7

5 Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem

Nos seus dias floreça a

o teu Rei, manso e montado em um

justiça, e haja abundância de paz enquanto

jumento, em um jumentinho, cria de

durar a lua.

animal de carga.
ISAÍAS 9:6
JOÃO 12:12

Porque um menino nos

nasceu, um filho se nos deu; e o governo

No dia seguinte, as grandes

multidões que tinham vindo à festa,

estará sobre os seus ombros; e o seu nome

ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém,

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,

13 tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe

Pai Eterno, Príncipe da Paz.
7 Do aumento do seu governo e da paz não

ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Bendito o

haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu

rei de Israel!

reino, para o estabelecer e o fortificar em

zacarias 9
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retidão e em justiça, desde agora e para

porque dou a minha vida para a retomar.
18 Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim

sempre; o zelo do Senhor dos exércitos
fará isso.

mesmo a dou; tenho autoridade para a dar,
e tenho autoridade para retomá-la. Este

MATEUS 8:27

E aqueles homens se

mandamento recebi de meu Pai.

maravilharam, dizendo: Que homem
JOÃO 14:27

é este, que até os ventos e o mar lhe
obedecem?

Deixo-vos a paz, a minha

paz vos dou; eu não vo-la dou como o
mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,

MATEUS 9:6

Ora, para que saibais

nem se atemorize.

que o Filho do homem tem sobre a terra
JOÃO 16:33

autoridade para perdoar pecados (disse

Tenho-vos dito estas coisas,

então ao paralítico): Levanta- te, toma o teu

para que em mim tenhais paz. No mundo

leito, e vai para tua casa.

tereis tribulações; mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo.

MATEUS 28:18

E, aproximando-se Jesus,
JOÃO 17:1

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a
autoridade no céu e na terra.

Depois de assim falar,

Jesus, levantando os olhos ao céu, disse:
Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho,

MARCOS 1:27

E todos se maravilharam a

para que também o Filho te glorifique;
2 assim como lhe deste autoridade sobre

ponto de perguntarem entre si, dizendo:
Que é isto? Uma nova doutrina com

toda a carne, para que dê a vida eterna a

autoridade! Pois ele ordena aos espíritos

todos aqueles que lhe tens dado.

imundos, e eles lhe obedecem!
ATOS 9:31
LUCAS 2:14

Glória a Deus nas maiores

Assim, pois, a igreja em

toda a Judéia, Galiléia e Samária, tinha

alturas, e paz na terra entre os homens de

paz, sendo edificada, e andando no temor

boa vontade.

do Senhor; e, pelo auxílio do Espírito
Santo, se multiplicava.

LUCAS 4:32

e maravilharam-se da sua
ATOS 10:36

doutrina, porque a sua palavra era com
autoridade.

A palavra que ele enviou

aos filhos de Israel, anunciando a paz por
Jesus Cristo (este é o Senhor de todos) -

JOÃO 5:22

Porque o Pai a niguém
ROMANOS 5:1

julga, mas deu ao Filho todo o julgamento,

Justificados, pois, pela

fé, tenhamos paz com Deus, por nosso
JOÃO 5:27

e deu-lhe autoridade para

Senhor Jesus Cristo,

julgar, porque é o Filho do homem.
EFÉSIOS 2:17
JOÃO 10:17

zacarias 9
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e, vindo, ele evangelizou

paz a vós que estáveis longe, e paz aos que

367

zacarias 9

ZACARIAS
lugar bastante para eles.

estavam perto;

11 Passarão pelo mar de aflição, e serão
2 TESSALONICENSES 3:16

feridas as ondas do mar, e todas as

Ora, o

próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e

profundezas do Nilo se secarão; então será

de toda maneira. O Senhor seja com todos

abatida a soberba da Assíria, e o cetro do

vós.

Eeito se retirará.
12 Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuel 2:10; Salmos 2:8;
Salmos 22:27; Salmos 37:11; Salmos 67:7; Salmos 72:8; Salmos
85:8-10; Salmos 98:3; Salmos 122:6-8; Salmos 147:14; Isaías 26:12;
Isaías 45:22; Isaías 48:18; Isaías 52:7; Isaías 53:5; Isaías 55:12;
Isaías 57:19; Isaías 62:11; Isaías 66:12; Jeremias 8:11; Jeremias
16:19-21; Jeremias 28:9; Jeremias 33:9; Oseias 1:7; Oseias 2:18;
Miqueias 5:4,10,11; Ageu 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27;
Marcos 1:27; Lucas 4:32; Lucas 10:19; Lucas 11:31; Lucas 12:15; João
10:17,18; João 20:19,21,26; Romanos 10:15,17,18; Romanos 14:17; 1
Coríntios 15:24; 2 Coríntios 10:4,5; Efésios 2:14,15; Colossenses 1:20;
Colossenses 3:15; 2 Pedro 3:14.

seu nome, diz o Senhor.
MATEUS 24:14

E este evangelho do reino

será pregado no mundo inteiro, em
testemunho a todas as nações, e então virá
o fim.
MATEUS 28:19

Portanto ide, fazei

discípulos de todas as nações, batizando-os
D05 O Messias deverá ser o Redentor.

em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

H03 O futuro Reino do Messias.

Santo;
20 ensinando-os a observar todas as coisas

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

que eu vos tenho mandado; e eis que
ZACARIAS 10:3-5

eu estou convosco todos os dias, até a

ZACARIAS 10:6 Fortalecerei a casa de Judá,

consumação dos séculos.

e salvarei a casa de José; fá-los-ei voltar,
porque me compadeço deles; e serão como

LUCAS 21:24

E cairão ao fio da espada, e

se eu não os tivera rejeitado; porque eu

para todas as nações serão levados cativos;

sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei.

e Jerusalém será pisada pelos gentios, até

7 Então os de Efraim serão como um

que os tempos destes se completem.

valente, e o seu coração se alegrará como
pelo vinho; seus filhos o verão, e se

ROMANOS 11:11 Logo, pergunto: Porventura

alegrarão; o seu coração se regozijará no

tropeçaram de modo que caíssem? De

Senhor.

maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço

8 Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque

veio a salvação aos gentios, para os incitar

os tenho remido; e multiplicar-se-ão como

à emulação.

dantes se multiplicavam.

12 Ora se o tropeço deles é a riqueza do

9 Ainda que os espalhei entre os povos, eles

mundo, e a sua diminuição a riqueza dos

se lembrarão de mim em terras remotas; e,

gentios, quanto mais a sua plenitude!

com seus filhos, viverão e voltarão.

13 Mas é a vós, gentios, que falo; e, porquanto

10 Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e

sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu

os congregarei da Assíria; e trálos-ei à terra

ministério,

de Gileade e do Líbano; e não se achará

zacarias 9 & 10
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MATEUS 15:24

emulação os da minha raça e salvar alguns
deles.

Respondeu-lhes ele: Não fui

enviado senão às ovelhas perdidas da casa

15 Porque, se a sua rejeição é a reconciliação

de Israel.

do mundo, qual será a sua admissão,
MATEUS 23:1

senão a vida dentre os mortos?

Então falou Jesus às

multidões e aos seus discípulos, dizendo:

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Atos 2:5-11; 1 Pedro 1:1,2;
Apocalipse 8:7-11.

2 Na cadeira de Moisés se assentam os
escribas e fariseus.
3 Portanto, tudo o que vos disserem, isso
fazei e observai; mas não façais conforme

F04 As consequências da rejeição do Messias.

as suas obras; porque dizem e não

H02 O julgamento no futuro por parte do

praticam.
4 Pois atam fardos pesados e difíceis de

Messias.

suportar, e os põem aos ombros dos
ZACARIAS 11:4 Assim diz o Senhor meu

homens; mas eles mesmos nem com o

Deus: Apascenta as ovelhas destinadas

dedo querem movê-los.

para a matança,
5 cujos compradores as matam, e não se

LUCAS 19:41

têm por culpados; e cujos vendedores

E quando chegou perto e

viu a cidade, chorou sobre ela,

dizem: Louvado seja o Senhor, porque hei

42 dizendo: Ah! se tu conhecesses, ao menos

enriquecido; e os seus pastores não têm

neste dia, o que te poderia trazer a paz!

piedade delas.

mas agora isso está encoberto aos teus

6 Certamente não terei mais piedade dos

olhos.

moradores desta terra, diz o Senhor; mas,

43 Porque dias virão sobre ti em que os teus

eis que entregarei os homens cada um na

inimigos te cercarão de trincheiras, e te

mão do seu próximo e na mão do seu rei;

sitiarão, e te apertarão de todos os lados,

eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da

44 e te derribarão, a ti e aos teus filhos que

mão deles.

dentro de ti estiverem; e não deixarão
em ti pedra sobre pedra, porque não

EZEQUIEL 34:23 E suscitarei sobre elas um

conheceste o tempo da tua visitação.

só pastor para as apascentar, o meu servo
JOÃO 19:13

Davi. Ele as apascentará, e lhes servirá de
pastor.

Pilatos, pois, quando ouviu

isto, trouxe Jesus para fora e sentou-se no
tribunal, no lugar chamado Pavimento, e

MIQUEIAS 5:4

E ele permanecerá, e

em hebraico Gabatá.
14 Ora, era a preparação da páscoa, e cerca da

apascentará o povo na força do Senhor, na
excelência do nome do Senhor seu Deus; e

hora sexta. E disse aos judeus: Eis o vosso

eles permanecerão, porque agora ele será

rei.
15 Mas eles clamaram: Tira-o! tira-o!

grande até os fins da terra.

crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de

zacarias 10 & 11
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36 Vendo ele as multidões, compadeceu-

crucificar o vosso rei? responderam, os
principais sacerdotes: Não temos rei,

se delas, porque andavam desgarradas

senão César.

e errantes, como ovelhas que não têm
pastor.

JOÃO 21:15

Depois de terem comido,
MATEUS 11:5

perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão

os cegos vêem, e os coxos

Pedro: Simão, filho de João, amas-me

andam; os leprosos são purificados,

mais do que estes? Respondeu- lhe: Sim,

e os surdos ouvem; os mortos são

Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe:

ressuscitados, e aos pobres é anunciado o

Apascenta os meus cordeirinhos.

evangelho.

16 Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de
JOÃO 10:16

João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim,

Tenho ainda outras ovelhas

Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe:

que não são deste aprisco; a essas também

Pastoreia as minhas ovelhas.

me importa conduzir, e elas ouvirão a

17 Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de

minha voz; e haverá um rebanho e um
pastor.

João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por
lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-

JOÃO 17:21

me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes

para que todos sejam um;

todas as coisas; tu sabes que te amo. Disse-

assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu

lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas.

em ti, que também eles sejam um em
nós; para que o mundo creia que tu me

Veja também: Isaías 40:9-11; Mateus 23:14,37; Mateus 24:10;
Lucas 12:52,53; Lucas 21:16,17; João 12:13; Hebreus 2:3; Hebreus
10:26,27.

enviaste.
22 E eu lhes dei a glória que a mim me deste,
para que sejam um, como nós somos um;
23 eu neles, e tu em mim, para que eles

B06 O Messias é o bom Pastor.

sejam perfeitos em unidade, a fim de que

B15 O Messias será cheio de compaixão.

o mundo conheça que tu me enviaste,
e que os amaste a eles, assim como me

ZACARIAS 11:7 Eu pois apascentei as

amaste a mim.

ovelhas destinadas para a matança, as

Veja também: Isaías 61:1; Jeremias 5:4; Ezequiel 37:16-23;
Sofonias 3:12; Zacarias 11:4,10,11,14.

pobres ovelhas do rebanho. E tomei para
mim duas varas: a uma chamei Graça,
e à outra chamei União; e apascentei as
ovelhas.

F03 O Messias deverá ser rejeitado.
MATEUS 9:35

E percorria Jesus todas

F11 O sofrimento do Messias.

as cidades e aldeias, ensinando nas
ZACARIAS 11:8 E destruí os três pastores

sinagogas, pregando o evangelho do
reino, e curando toda sorte de doenças e

num mês; porque me enfadei deles, e

enfermidades.

também eles se enfastiaram de mim.

zacarias 11
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MATEUS 23:34

Portanto, eis que eu vos

meu Pai.
25 Mas isto é para que se cumpra a palavra

envio profetas, sábios e escribas: e a uns
deles matareis e crucificareis; e a outros os

que está escrita na sua lei: Odiaram-me

perseguireis de cidade em cidade;

sem causa.

35 para que sobre vós caia todo o sangue

Veja também: Salmos 106:40; Isaías 49:7; Jeremias 12:8; Oseias
9:15.

justo, que foi derramado sobre a terra,
desde o sangue de Abel, o justo, até o
sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
que mataste entre o santuário e o altar.
36 Em verdade vos digo que todas essas

H02 O julgamento no futuro por parte do

coisas hão de vir sobre esta geração.
MATEUS 27:20

Messias.
ZACARIAS 11:9 Então eu disse: Não vos

Mas os principais

sacerdotes e os anciãos persuadiram as

apascentarei mais; o que morrer morra, e

multidões a que pedissem Barrabás e

o que for destruído seja destruído; e os que

fizessem morrer Jesus.

restarem, comam cada um a carne do seu
próximo.

LUCAS 12:50

Há um batismo em que hei
JEREMIAS 23:33 Quando pois te perguntar

de ser batizado; e como me angustio até

este povo, ou um profeta, ou um sacerdote,

que venha a cumprir-se!

dizendo: Qual é a profecia do Senhor?
LUCAS 19:14

Então lhes dirás: Qual a profecia! que eu

Mas os seus concidadãos

vos arrojarei, diz o Senhor.

odiavam-no, e enviaram após ele uma
embaixada, dizendo: Não queremos que

JEREMIAS 23:39 por isso, eis que certamente

este homem reine sobre nós.

eu vos levantarei, e vos lançarei fora da
JOÃO 7:7

minha presença, a vós e a cidade que vos

O mundo não vos pode

dei a vós e a vossos pais;

odiar; mas ele me odeia a mim, porquanto
dele testifico que as suas obras são más.

MATEUS 15:14
JOÃO 15:18

Deixai-os; são guias cegos;

ora, se um cego guiar outro cego, ambos

Se o mundo vos odeia,

cairão no barranco.

sabei que, primeiro do que a vós, me odiou
a mim.

MATEUS 21:19
JOÃO 15:23

e, avistando uma figueira

à beira do caminho, dela se aproximou, e

Aquele que me odeia a

não achou nela senão folhas somente; e

mim, odeia também a meu Pai.
24 Se eu entre eles não tivesse feito tais

disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a
figueira secou imediatamente.

obras, quais nenhum outro fez, não teriam
pecado; mas agora, não somente viram,

MATEUS 21:43

mas também odiaram tanto a mim como a
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vos será tirado o reino de Deus, e será

convertam e eu os cure.
28 Seja-vos pois notório que esta salvação de

dado a um povo que dê os seus frutos.

Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão.
MATEUS 23:38

Eis aí abandonada vos é a
APOCALIPSE 22:11

vossa casa.
39 Pois eu vos declaro que desde agora de

Quem é injusto,

faça injustiça ainda: e quem está sujo,

modo nenhum me vereis, até que digais:

suje-se ainda; e quem é justo, faça justiça

Bendito aquele que vem em nome do

ainda; e quem é santo, santifique-se ainda.

Senhor.
JOÃO 8:21

Veja também: Isaías 9:20-22; Jeremias 19:9; Ezequiel 5:10.

Disse-lhes, pois, Jesus

outra vez: Eu me retiro; buscar-me- eis, e
morrereis no vosso pecado. Para onde eu

E25 O Messias deverá ser acreditado e

vou, vós não podeis ir.

louvado.
F04 As consequências da rejeição do Messias.

JOÃO 8:24

Por isso vos disse que
ZACARIAS 11:10 E tomei a minha vara

morrereis em vossos pecados; porque,
se não crerdes que eu sou, morrereis em

Graça, e a quebrei, para desfazer o meu

vossos pecados.

pacto, que tinha estabelecido com todos os
povos.

ATOS 13:46

11 Foi, pois, anulado naquele dia; assim os

Então Paulo e Barnabé,

falando ousadamente, disseram: Era

pobres do rebanho que me respeitavam,

mister que a vós se pregasse em primeiro

reconheceram que isso era palavra do

lugar a palavra de Deus; mas, visto que

Senhor.

a rejeitais, e não vos julgais dignos da
LUCAS 2:25

vida eterna, eis que nos viramos para os

Ora, havia em Jerusalém

um homem cujo nome era Simeão; e este

gentios;
47 porque assim nos ordenou o Senhor: Eu

homem, justo e temente a Deus, esperava

te pus para luz dos gentios, a fim de que

a consolação de Israel; e o Espírito Santo

sejas para salvação até os confins da terra.

estava sobre ele.

ATOS 28:26

LUCAS 2:38

dizendo: Vai a este povo

Chegando ela na mesma

e dize: Ouvindo, ouvireis, e de maneira

hora, deu graças a Deus, e falou a respeito

nenhuma entendereis; e vendo, vereis, e

do menino a todos os que esperavam a

de maneira nenhuma percebereis.

redenção de Jerusalém.

27 Porque o coração deste povo se endureceu,
LUCAS 21:5

e com os ouvidos ouviram tardamente, e

formosas pedras e dádivas, disse ele:

com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,

6 Quanto a isto que vedes, dias virão em que

nem entendam com o coração nem se

zacarias 11
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não se deixará aqui pedra sobre pedra, que

verem, e tu encurva-lhes sempre as costas.
11 Logo, pergunto: Porventura tropeçaram de

não seja derribada.

modo que caíssem? De maneira nenhuma,
LUCAS 21:32

Em verdade vos digo que

antes pelo seu tropeço veio a salvação aos

não passará esta geração até que tudo isso

gentios, para os incitar à emulação.
12 Ora se o tropeço deles é a riqueza do

se cumpra.

mundo, e a sua diminuição a riqueza dos
LUCAS 23:51

o qual não tinha consentido

gentios, quanto mais a sua plenitude!

no conselho e nos atos dos outros, e que
GÁLATAS 3:16

esperava o reino de Deus,

Ora, a Abraão e a seu

descendente foram feitas as promessas;
LUCAS 24:49

E eis que sobre vós envio

não diz: E a seus descendentes, como

a promessa de meu Pai; ficai porém, na

falando de muitos, mas como de um só: E

cidade, até que do alto sejais revestidos de

a teu descendente, que é Cristo.
17 E digo isto: Ao testamento anteriormente

poder.

confirmado por Deus, a lei, que veio
ROMANOS 9:3

Porque eu mesmo desejaria

quatrocentos e trinta anos depois, não

ser separado de Cristo, por amor de meus

invalida, de forma a tornar inoperante a

irmãos, que são meus parentes segundo a

promessa.
18 Pois se da lei provém a herança, já não

carne;
4 os quais são israelitas, de quem é a adoção,

provém mais da promessa; mas Deus, pela

e a glória, e os pactos, e a promulgação da

promessa, a deu gratuitamente a Abraão.

lei, e o culto, e as promessas;
5 de quem são os patriarcas; e de quem

HEBREUS 7:22

descende o Cristo segundo a carne, o qual

de tanto melhor pacto Jesus

foi feito fiador.

é sobre todas as coisas, Deus bendito
HEBREUS 8:8

eternamente. Amém.

Porque repreendendo-os,

diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em
ROMANOS 11:7 Pois quê? O que Israel

que estabelecerei com a casa de Israel e

busca, isso não o alcançou; mas os

com a casa de Judá um novo pacto.
9 Não segundo o pacto que fiz com seus

eleitos alcançaram; e os outros foram
endurecidos,

pais no dia em que os tomei pela mão,

8 como está escrito: Deus lhes deu um

para os tirar da terra do Egito; pois não

espírito entorpecido, olhos para não

permaneceram naquele meu pacto, e eu

verem, e ouvidos para não ouvirem, até o

para eles não atentei, diz o Senhor.
10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de

dia de hoje.
9 E Davi diz: Torne-se-lhes a sua mesa em

Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor;

laço, e em armadilha, e em tropeço, e em

porei as minhas leis no seu entendimento,

retribuição;

e em seu coração as escreverei; eu serei o

10 escureçam-se-lhes os olhos para não
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seu Deus, e eles serão o meu povo;

373

zacarias 11 & 12

ZACARIAS
11 e não ensinará cada um ao seu concidadão,

de prata aos anciãos, dizendo:
4 Pequei, traindo o sangue inocente.

nem cada um ao seu irmão, dizendo:
Conhece ao Senhor; porque todos me

Responderam eles: Que nos importa? Seja

conhecerão, desde o menor deles até o

isto lá contigo.
5 E tendo ele atirado para dentro do

maior.
12 Porque serei misericordioso para com suas

santuário as moedas de prata, retirou-se, e

iniquidades, e de seus pecados não me

foi enforcar-se.
6 Os principais sacerdotes, pois, tomaram as

lembrarei mais.
13 Dizendo: Novo pacto, ele tornou antiquado

moedas de prata, e disseram: Não é lícito

o primeiro. E o que se torna antiquado e

metê-las no cofre das ofertas, porque é

envelhece, perto está de desaparecer.

preço de sangue.
7 E, tendo deliberado em conselho,

Veja também: Salmos 89:39; Isaías 8:17; Isaías 26:8,9; Jeremias
14:21; Jeremias 31:31-32; Ezequiel 7:20-22; Ezequiel 16:59-61;
Ezequiel 24:21; Daniel 9:26; Miqueias 7:7; Lucas 24:49-53.

compraram com elas o campo do
oleiro, para servir de cemitério para os
estrangeiros.
8 Por isso tem sido chamado aquele campo,

F05 O Messias deverá ser atraiçoado.

até o dia de hoje, Campo de Sangue.
9 Cumpriu-se, então, o que foi dito pelo

ZACARIAS 11:12 E eu lhes disse: Se parece

profeta Jeremias: Tomaram as trinta

bem aos vossos olhos, dai-me o que me é

moedas de prata, preço do que foi avaliado,

devido; e, se não, deixai-o. Pesaram, pois,

a quem certos filhos de Israel avaliaram, 1)

por meu salário, trinta moedas de prata.

10 e deram-nas pelo campo do oleiro, assim

13 Ora o Senhor disse-me: Arroja isso ao

como me ordenou o Senhor.

oleiro, esse belo preço em que fui avaliado
por eles. E tomei as trinta moedas de

1)

prata, e as arrojei ao oleiro na casa do

encontradas em Jeremias, mas em Zacarias, e

Senhor.

uma série de conjeturas foi formada de modo

As palavras aqui citadas não são

a reconciliar esta discrepância. A opinião mais
MATEUS 26:14

Então um dos doze,

provável parece ser que o nome do profeta

chamado Judas Iscariotes, foi ter com os

foi originalmente omitido pelo Evangelista e

principais sacerdotes,

que o nome de Jeremias foi adicionado por

15 e disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo

algum copista posterior. Os velhos ditados

entregarei? E eles lhe pesaram trinta

costumavam dizer: ”ìo fantasma de Jeremias

moedas de prata.

habita em Zacarias”.

16 E desde então buscava ele oportunidade
para o entregar.
MATEUS 27:3

Então Judas, aquele que o

traíra, vendo que Jesus fora condenado,
devolveu, compungido, as trinta moedas

zacarias 11
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F03 O Messias deverá ser rejeitado.

ossos será quebrado.
37 Também há outra escritura que diz:

F08 Os pormenores da morte do Messias.
G04 O Messias deverá efundir o Seu Espírito.

Olharão para aquele que traspassaram.

H01 O regresso do Messias é previsto.
ATOS 2:17

H03 O futuro Reino do Messias.
H09 Profecia do futuro do Seu povo.

E acontecerá nos últimos

dias, diz o Senhor, que derramarei do meu
Espírito sobre toda a carne; e os vossos

ZACARIAS 12:1-2

filhos e as vossas filhas profetizarão, os

ZACARIAS 12:3 Naquele dia farei de

vossos mancebos terão visões, os vossos

Jerusalém uma pedra pesada para todos

anciãos terão sonhos;

os povos; todos os que a erguerem, serão

18 e sobre os meus servos e sobre as minhas

gravemente feridos. E ajuntar-se-ão contra

servas derramarei do meu Espírito

ela todas as nações da terra.

naqueles dias, e eles profetizarão.

ZACARIAS 12:4-7
ZACARIAS 12:8 Naquele dia o Senhor

ATOS 2:23

a este, que foi entregue pelo

defenderá os habitantes de Jerusalém, de

determinado conselho e presciência de

sorte que o mais fraco dentre eles naquele

Deus, vós matastes, crucificando-o pelas

dia será como Davi, e a casa de Davi será

mãos de iníquos;

como Deus, como o anjo do Senhor diante

24 ao qual Deus ressuscitou, rompendo os

deles.

grilhões da morte, pois não era possível

9 E naquele dia, tratarei de destruir todas as

que fosse retido por ela.

nações que vierem contra Jerusalem.
10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os

ATOS 2:33

De sorte que, exaltado pela

habitantes de Jerusalém, derramarei o

dextra de Deus, e tendo recebido do Pai a

espírito de graça e de súplicas; e olharão para

promessa do Espírito Santo, derramou isto

aquele a quem traspassaram, e o prantearão

que vós agora vedes e ouvis.

como quem pranteia por seu filho único; e
chorarão amargamente por ele, como se chora

ATOS 2:36

pelo primogênito.

Saiba pois com certeza toda

a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a

ZACARIAS 12:11-14

quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor
e Cristo.

JOÃO 19:34

37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em

contudo um dos soldados

lhe furou o lado com uma lança, e logo

seu coração, e perguntaram a Pedro e aos

saiu sangue e água.

demais apóstolos: Que faremos, irmãos?

35 E é quem viu isso que dá testemunho,

38 Pedro então lhes respondeu: Arrependei-

e o seu testemunho é verdadeiro; e sabe

vos, e cada um de vós seja batizado em

que diz a verdade, para que também vós

nome de Jesus Cristo, para remissão de

creiais.

vossos pecados; e recebereis o dom do

36 Porque isto aconteceu para que se

Espírito Santo.

cumprisse a escritura: Nenhum dos seus
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APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as

que nós houvéssemos feito, mas segundo

nuvens, e todo olho o verá, até mesmo

a sua misericórdia, nos salvou mediante

aqueles que o traspassaram; e todas as

o lavar da regeneração e renovação pelo

tribos da terra se lamentarão sobre ele.

Espírito Santo,
6 que ele derramou abundantemente sobre

Sim. Amém.

nós por Jesus Cristo, nosso Salvador;

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Atos 10:45; Atos 11:15; Tito 3:5,6.

1 JOÃO 1:7

mas, se andarmos na luz,

como ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus seu

E04 A vitória sobre o pecado por parte do

Filho nos purifica de todo pecado.

Messias.
H03 O futuro Reino do Messias.

APOCALIPSE 1:5 e da parte de Jesus Cristo,
ZACARIAS 13:1 Naquele dia haverá uma

que é a fiel testemunha, o primogênito

fonte aberta para a casa de Davi, e para os

dos mortos e o Príncipe dos reis da terra.

habitantes de Jerusalém, para remover o

Âquele que nos ama, e pelo seu sangue

pecado e a impureza.

nos libertou dos nossos pecados,

2 Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos,
cortarei da terra os nomes dos ídolos, e

APOCALIPSE 7:13

E um dos anciãos

deles não haverá mais memória; e também

me perguntou: Estes que trajam as

farei sair da terra os profetas e o espirito

compridas vestes brancas, quem são eles e

da impureza.

donde vieram?
14 Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes.

EZEQUIEL 36:25 Então aspergirei água pura

Disse-me ele: Estes são os que vêm da

sobre vós, e ficareis purificados; de todas

grande tribulação, e levaram as suas vestes

as vossas imundícias, e de todos os vossos

e as branquearam no sangue do Cordeiro.

ídolos, vos purificarei.
JOÃO 1:29

Veja também:#1; #2; #5; Ezequiel 37:23-26; Oseias 2:17; Oseias
14:8; Sofonias 1:3,4; Efésios 5:25-27; Hebreus 9:13,14; 1 João 5:6.

No dia seguinte João viu

a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
F01 A morte do Messias é prevista.

mundo.

F06 O Messias deverá ser deixado sozinho.
1 CORÍNTIOS 6:11

E tais fostes
ZACARIAS 13:7 Ó espada, ergue-te contra

alguns de vós; mas fostes lavados, mas
fostes santificados, mas fostes justificados

o meu pastor, e contra o varão que é o meu

em nome do Senhor Jesus Cristo e no

companheiro, diz o Senhor dos exércitos; fere

Espírito do nosso Deus.

ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas; mas
volverei a minha mão para os pequenos.

TITO 3:5 não em virtude de obras de justiça

zacarias 12 & 13
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MATEUS 26:31

Então Jesus lhes disse:

H02 O julgamento no futuro por parte do

Todos vós esta noite vos escandalizareis de

Messias.

mim; pois está escrito: Ferirei o pastor, e

H03 O futuro Reino do Messias.

as ovelhas do rebanho se dispersarão.

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

MATEUS 26:56

ZACARIAS 13:8 Em toda a terra, diz

Mas tudo isso aconteceu

para que se cumprissem as Escrituras

o Senhor, as duas partes dela serão

dos profetas. Então todos os discípulos,

exterminadas, e expirarão; mas a terceira
parte restará nela.

deixando-o fugiram.

9 E farei passar esta terceira parte pelo fogo,
MARCOS 14:27

e a purificarei, como se purifica a prata,

Disse-lhes então Jesus:

Todos vós vos escandalizareis; porque

e a provarei, como se prova o ouro. Ela

escrito está: Ferirei o pastor, e as ovelhas

invocará o meu nome, e eu a ouvirei; direi:

se dispersarão.

É meu povo; e ela dirá: O Senhor é meu
Deus.

MARCOS 14:50

Nisto, todos o deixaram e
MATEUS 21:43

fugiram.

Portanto eu vos digo que

vos será tirado o reino de Deus, e será
JOÃO 16:32

Eis que vem a hora, e já é

dado a um povo que dê os seus frutos.
44 E quem cair sobre esta pedra será

chegada, em que vós sereis dispersos cada
um para o seu lado, e me deixareis só; mas

despedaçado; mas aquele sobre quem ela

não estou só, porque o Pai está comigo.

cair será reduzido a pó.

JOÃO 17:12

MATEUS 24:2

Enquanto eu estava com

Mas ele lhes disse: Não

eles, eu os guardava no teu nome que me

vedes tudo isto? Em verdade vos digo que

deste; e os conservei, e nenhum deles se

não se deixará aqui pedra sobre pedra que

perdeu, senão o filho da perdição, para que

não seja derribada.

se cumprisse a Escritura.
MATEUS 24:21
JOÃO 18:7

Tornou-lhes então

porque haverá então uma

tribulação tão grande, como nunca houve

a perguntar: A quem buscais? e

desde o princípio do mundo até agora,

responderam: A Jesus, o nazareno.

nem jamais haverá.

8 Replicou-lhes Jesus: Já vos disse que sou

22 E se aqueles dias não fossem abreviados,

eu; se, pois, é a mim que buscais, deixai ir

ninguém se salvaria; mas por causa dos

estes;

escolhidos serão abreviados aqueles dias.

9 para que se cumprisse a palavra que
LUCAS 21:24

dissera: Dos que me tens dado, nenhum
deles perdi.

e Jerusalém será pisada pelos gentios, até

Veja também: Isaías 5:1-5; Isaías 27:1,2; Mateus 18:10-14; Atos
2:23.
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para todas as nações serão levados cativos;
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APOCALIPSE 8:7

O primeiro anjo tocou

E10 O Messias também deverá ser o Messias

a sua trombeta, e houve saraiva e fogo

para os Gentios.

misturado com sangue, que foram

H01 O regresso do Messias é previsto.

lançados na terra; e foi queimada a terça

H03 O futuro Reino do Messias.

parte da terra, a terça parte das árvores, e

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

toda a erva verde.

.

8 O segundo anjo tocou a sua trombeta, e

ZACARIAS 14:1-2
ZACARIAS 14:3 Então o Senhor sairá, e

foi lançado no mar como que um grande
monte ardendo em fogo, e tornou-se em

pelejará contra estas nações, como quando

sangue a terça parte do mar.

peleja no dia da batalha.

9 E morreu a terça parte das criaturas

4 Naquele dia estarão os seus pés sobre o

viventes que havia no mar, e foi destruída

monte das Oliveiras, que está defronte

a terça parte dos navios.

de Jerusalém para o oriente; se o monte

10 O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e

das Oliveiras será fendido pelo meio, do

caiu do céu uma grande estrela, ardendo

oriente para o ocidente e haverá um vale

como uma tocha, e caiu sobre a terça parte

muito grande; e metade do monte se

dos rios, e sobre as fontes das águas.

removerá para o norte, e a outra metade

11 O nome da estrela era Absinto; e a terça

dele para o sul.
5 E fugireis pelo vale dos meus montes,

parte das águas tornou-se em absinto,
e muitos homens morreram das águas,

pois o vale dos montes chegará até Azel; e

porque se tornaram amargas.

fugireis assim como fugistes de diante do

12 O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi

terremoto nos dias de uzias, rei de Judá.

ferida a terça parte do sol, a terça parte

Então virá o Senhor meu Deus, e todos os

da lua, e a terça parte das estrelas; para

santos com ele.
6 Acontecerá naquele dia, que não haverá

que a terça parte deles se escurecesse,

calor, nem frio, nem geada;

e a terça parte do dia não brilhante, e

7 porém será um dia conhecido do Senhor;

semelhantemente a da noite.

nem dia nem noite será; mas até na parte
APOCALIPSE 16:19

da tarde haverá luz.

e a grande cidade

8 Naquele dia também acontecerá que

fendeu-se em três partes, e as cidades
das nações caíram; e Deus lembrou-se da

correrão de Jerusalém águas vivas, metade

grande Babilônia, para lhe dar o cálice do

delas para o mar oriental, e metade delas

vinho do furor da sua ira.

para o mar ocidental; no verão e no
inverno sucederá isso.

Veja também:#1; #2;#5; Salmos 66:10-12; Mateus 23:35-37; Lucas
19:41-44; Lucas 21:20-24; Lucas 23:28-30; 1 Coríntios 3:11-13; 1
Tessalonicenses 2:15-16; 1 Pedro 1:6-8; 1 Pedro 4:12-13.

9 E o Senhor será rei sobre toda a terra;
naquele dia um será o Senhor, e um sera o
seu nome.
ZACARIAS 14:10-15
ZACARIAS 14:16 Então todos os que
restarem de todas as nações que vieram
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contra Jerusalém, subirão de ano em

arado, e as suas lanças em foices; uma

ano para adorarem o Rei, o Senhor dos

nação não levantará espada contra outra

exércitos, e para celebrarem a festa dos

nação, nem aprenderão mais a guerra.

tabernáculos.
17 E se alguma das famílias da terra não subir

MATEUS 16:27

Porque o Filho do homem

a Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor

há de vir na glória de seu Pai, com os

dos exércitos, não cairá sobre ela a chuva.

seus anjos; e então retribuirá a cada um

18 E, se a família do Egito não subir, nem

segundo as suas obras.

vier, não virá sobre ela a chuva; virá a
praga com que o Senhor ferirá as nações

MATEUS 24:35

que não subirem a celebrar a festa dos

Passará o céu e a terra, mas

as minhas palavras jamais passarão.

tabernáculos.

36 Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe,

19 Esse será o castigo do Egito, e o castigo

nem os anjos do céu, nem o Filho, senão

de todas as nações que não subirem a

só o Pai.

celebrar a festa dos tabernáculos.

37 Pois como foi dito nos dias de Noé, assim

20 Naquele dia se gravará sobre as

será também a vinda do Filho do homem.

campainhas dos cavalos. SANTO AO
SENHOR; e as panelas na casa do Senhor

MATEUS 28:18

serão como as bacias diante do altar.

E, aproximando-se Jesus,

falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a

21 E todas as panelas em Jerusalém e Judá

autoridade no céu e na terra.

serão consagradas ao Senhor dos exércitos;
e todos os que sacrificarem virão, e delas

JOÃO 4:10

Respondeu-lhe Jesus: Se

tomarão, e nelas cozerão. Naquele dia não

tivesses conhecido o dom de Deus e quem

haverá mais cananeu na casa do Senhor

é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe

dos exércitos.

terias pedido e ele te haveria dado água
viva.

ISAÍAS 2:2

Acontecerá nos últimos dias
JOÃO 4:14

que se firmará o monte da casa do Senhor,

mas aquele que beber da

será estabelecido como o mais alto dos

água que eu lhe der nunca terá sede; pelo

montes e se elevará por cima dos outeiros;

contrário, a água que eu lhe der se fará

e concorrerão a ele todas as nações.

nele uma fonte de água que jorre para a

3 Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e

vida eterna.

subamos ao monte do Senhor, à casa do
JOÃO 7:37

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus

Ora, no seu último dia, o

caminhos, e andemos nas suas veredas;

grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a

e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,

palavra do Senhor.

venha a mim e beba.

4 E ele julgará entre as nações, e

38 Quem crê em mim, como diz a Escritura,

repreenderá a muitos povos; e estes

do seu interior correrão rios de água viva.
39 Ora, isto ele disse a respeito do Espírito

converterão as suas espadas em relhas de

zacarias 14
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20 Todas ilhas fugiram, e os montes não mais

que haviam de receber os que nele

se acharam.

cressem; pois o Espírito ainda não fora

21 E sobre os homens caiu do céu uma

dado, porque Jesus ainda não tinha sido

grande saraivada, pedras quase do peso

glorificado.

de um talento; e os homens blasfemaram
ATOS 1:10

Estando eles com os olhos

de Deus por causa da praga da saraivada;

fitos no céu, enquanto ele subia, eis

porque a sua praga era mui grande.

que junto deles apareceram dois varões
APOCALIPSE 21:23

vestidos de branco,
11 os quais lhes disseram: Varões galileus, por

A cidade não

necessita nem do sol, nem da lua, para

que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus,

que nela resplandeçam, porém a glória de

que dentre vós foi elevado para o céu, há de

Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua
lâmpada.

vir assim como para o céu o vistes ir.

24 As nações andarão à sua luz; e os reis da

12 Então voltaram para Jerusalém, do monte

terra trarão para ela a sua glória.

chamado das Oliveiras, que está perto de

25 As suas portas não se fecharão de dia, e

Jerusalém, à distância da jornada de um

noite ali não haverá;

sábado.
APOCALIPSE 11:13

APOCALIPSE 22:1

E naquela hora

E mostrou-me o

rio da água da vida, claro como cristal, que

houve um grande terremoto, e caiu a

procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

décima parte da cidade, e no terremoto

2 No meio da sua praça, e de ambos os lados

foram mortos sete mil homens; e os
demais ficaram atemorizados, e deram

do rio, estava a árvore da vida, que produz

glória ao Deus do céu.

doze frutos, dando seu fruto de mês em
mês; e as folhas da árvore são para a cura

APOCALIPSE 11:15

E tocou o sétimo

das nações.

anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes
APOCALIPSE 22:5

vozes, que diziam: O reino do mundo passou

E ali não haverá

a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele

mais noite, e não necessitarão de luz de

reinará pelos séculos dos séculos.

lâmpada nem de luz do sol, porque o
Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos

APOCALIPSE 16:18

E houve

séculos dos séculos.

relâmpagos e vozes e trovões; houve
APOCALIPSE 22:17

também um grande terremoto, qual nunca

E o Espírito e a

houvera desde que há homens sobre a

noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga:

terra, terremoto tão forte quão grande;

Vem. E quem tem sede, venha; e quem

19 e a grande cidade fendeu-se em três partes,

quiser, receba de graça a água da vida.

e as cidades das nações caíram; e Deus

Veja também:#1; #2; #3; #4; #5; Apocalipse 21:1-3.

lembrou-se da grande Babilônia, para lhe
dar o cálice do vinho do furor da sua ira.
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sacerdote dos bens já realizados, por meio

E10 O Messias também deverá ser o Messias

do maior e mais perfeito tabernáculo (não

para os Gentios.

feito por mãos, isto é, não desta criação),

H03 O futuro Reino do Messias.

12 e não pelo sangue de bodes e novilhos,
MALAQUIAS 1:11

Mas desde o

mas por seu próprio sangue, entrou uma

nascente do sol até o poente é grande

vez por todas no santo lugar, havendo

entre as nações o meu nome; e em todo

obtido uma eterna redenção.

lugar se oferece ao meu nome incenso, e
uma oblação pura; porque o meu nome é

APOCALIPSE 8:3 Veio outro anjo, e pôs-se

grande entre as nações, diz o Senhor dos

junto ao altar, tendo um incensário de

exércitos.

ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para
que o oferecesse com as orações de todos

ISAÍAS 66:20

E trarão todos os vossos

os santos sobre o altar de ouro que está

irmãos, dentre todas as nações, como

diante do trono.
4 E da mão do anjo subiu diante de Deus a

oblação ao Senhor; sobre cavalos, e em
carros, e em liteiras, e sobre mulas, e

fumaça do incenso com as orações dos santos.

sobre dromedários, os trarão ao meu santo

Veja também:#1; #4; #5; Salmos 113:3,4; Isaías 45:6; Isaías 59:19.

monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como os
filhos de Israel trazem as suas ofertas em
vasos limpos à casa do Senhor.

C02 O antecessor do Messias é anunciado.
ROMANOS 14:11 Porque está escrito: Por
MALAQUIAS 3:1 Eis que eu envio o meu

minha vida, diz o Senhor, diante de mim
se dobrará todo joelho, e toda língua

mensageiro, e ele há de preparar o caminho

louvará a Deus.

diante de mim; e de repente virá ao seu
templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo
do pacto, a quem vós desejais; eis que ele vem,

FILIPENSES 2:10 para que ao nome de Jesus

diz o Senhor dos exércitos.

se dobre todo joelho dos que estão nos
céus, e na terra, e debaixo da terra,

ISAÍAS 40:3
HEBREUS 9:9

Eis a voz do que clama:

Preparai no deserto o caminho do Senhor;

que é uma parábola para

o tempo presente, conforme a qual se

endireitai no ermo uma estrada para o

oferecem tando dons como sacrifícios

nosso Deus.

que, quanto à consciência, não podem
MATEUS 3:3

aperfeiçoar aquele que presta o culto;
10 sendo somente, no tocante a comidas,

Porque este é o anunciado

pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que

e bebidas, e várias abluções, umas

clama no deserto; Preparai o caminho do

ordenanças da carne, impostas até um

Senhor, endireitai as suas veredas.

tempo de reforma.
MATEUS 11:10

11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo
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28 Pois eu vos digo que, entre os nascidos

escrito: Eis aí envio eu ante a tua face
o meu mensageiro, que há de preparar

de mulher, não há nenhum maior do que

adiante de ti o teu caminho.

João; mas aquele que é o menor no re

11 Em verdade vos digo que, entre os

medida com é maior do que ele.

nascidos de mulher, não surgiu outro
LUCAS 10:24

maior do que João, o Batista; mas aquele

Pois vos digo que muitos

que é o menor no reino dos céus é maior

profetas e reis desejaram ver o que vós

do que ele.

vedes, e não o viram; e ouvir o que ouvis, e
não o ouviram.

MARCOS 1:2

Conforme está escrito no

profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face
o meu mensageiro, que há de preparar o
teu caminho;

H02 O julgamento no futuro por parte do

3 voz do que clama no deserto: Preparai o

Messias.

caminho do Senhor, endireitai as suas

H03 O futuro Reino do Messias.

veredas;
MALAQUIAS 3:2 Mas quem suportará o dia

4 assim apareceu João, o Batista, no deserto,
pregando o batismo de arrependimento

da sua vinda? e quem subsistirá, quando

para remissão dos pecados.

ele aparecer? Pois ele será como o fogo de
fundidor e como o sabão de lavandeiros;

LUCAS 1:76

3 assentar-se-á como fundidor e purificador

E tu, menino, serás

chamado profeta do Altíssimo, porque irás

de prata; e purificará os filhos de Levi, e os

ante a face do Senhor, a preparar os seus

refinará como ouro e como prata, até que

caminhos;

tragam ao Senhor ofertas em justiça.
4 Então a oferta de Judá e de Jerusalém

77 para dar ao seu povo conhecimento da

será agradável ao Senhor, como nos dias

salvação, na remissão dos seus pecados,

antigos, e como nos primeiros anos.

78 graças à entrenhável misericórdia do nosso

5 E chegar-me-ei a vós para juízo; e

Deus, pela qual nos há de visitar a aurora

serei uma testemunha veloz contra os

lá do alto,

feiticeiros, contra os adúlteros, contra

79 para alumiar aos que jazem nas trevas e
na sombra da morte, a fim de dirigir os

os que juram falsamente, contra os que

nossos pés no caminho da paz.

defraudam o trabalhador em seu salário, a
viúva, e o órfão, e que pervertem o direito

LUCAS 7:26

do estrangeiro, e não me temem, diz o

Mas que saístes a ver? um

Senhor dos exércitos.

profeta? Sim, vos digo, e muito mais do
que profeta.

16 Então aqueles que temiam ao Senhor

27 Este é aquele de quem está escrito: Eis aí
envio ante a tua face o meu mensageiro,

falaram uns aos outros; e o Senhor atentou

que há de preparar adiante de ti o teu

e ouviu, e um memorial foi escrito diante

caminho.

dele, para os que temiam ao Senhor, e para

malaquias 3
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os que se lembravam do seu nome.

JOÃO 12:48

17 E eles serão meus, diz o Senhor dos

Quem me rejeita, e não

recebe as minhas palavras, já tem quem o

exércitos, minha possessão particular

julgue; a palavra que tenho pregado, essa o

naquele dia que prepararei; poupá-los-ei,

julgará no último dia.

como um homem poupa a seu filho, que o
serve.

JOÃO 17:24

18 Então vereis outra vez a diferença entre o

Pai, desejo que onde eu

estou, estejam comigo também aqueles

justo e o ímpio; entre o que serve a Deus, e

que me tens dado, para verem a minha

o que o não serve.

glória, a qual me deste; pois que me
amaste antes da fundação do mundo.

DANIEL 7:10

Um rio de fogo manava e
EFÉSIOS 5:26

saía de diante dele; milhares de milhares o

a fim de a santificar,

serviam, e miríades de miríades assistiam

tendo-a purificado com a lavagem da água,

diante dele. Assentou-se para o juízo, e os

pela palavra,

livros foram abertos.
2 TESSALONICENSES 1:7 e a vós, que sois
MATEUS 3:10

E já está posto o machado á

atribulados, alívio juntamente conosco,

raiz das árvores; toda árvore, pois que não

quando do céu se manifestar o Senhor

produz bom fruto, é cortada e lançada no

Jesus com os anjos do seu poder em

fogo.

chama de fogo,

11 Eu, na verdade, vos batizo em água, na

8 e tomar vingança dos que não conhecem

base do arrependimento; mas aquele que

a Deus e dos que não conhecem a Deus

vem após mim é mais poderoso do que

e dos que não obedecem ao evangelho de

eu, que nem sou digno de levar-lhe as

nosso Senhor Jesus;

alparcas; ele vos batizará no Espírito Santo,
TITO 2:14

e em fogo.
12 A sua pá ele tem na mão, e limpará

que se deu a si mesmo por

nós para nos remir de toda a iniqüidade, e

bem a sua eira; recolherá o seu trigo ao

purificar para si um povo todo seu, zeloso

celeiro, mas queimará a palha em fogo

de boas obras.

inextinguível.
1 PEDRO 2:5
MATEUS 12:35

O homem bom, do seu bom

vós também, quais pedras

vivas, sois edificados como casa espiritual

tesouro tira coisas boas, e o homem mau

para serdes sacerdócio santo, a fim

do mau tesouro tira coisas más.

de oferecerdes sacrifícios espirituais,

36 Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil

aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.

que os homens disserem, hão de dar conta
APOCALIPSE 1:6 e nos fez reino, sacerdotes

no dia do juízo.
37 Porque pelas tuas palavras serás

para Deus, seu Pai, a ele seja glória e

justificado, e pelas tuas palavras serás

domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
7 Eis que vem com as nuvens, e todo

condenado.
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MATEUS 3:12

olho o verá, até mesmo aqueles que o

A sua pá ele tem na mão,

traspassaram; e todas as tribos da terra se

e limpará bem a sua eira; recolherá o seu

lamentarão sobre ele. Sim. Amém.

trigo ao celeiro, mas queimará a palha em
fogo inextinguível.

APOCALIPSE 6:17

porque é vindo
LUCAS 1:50

o grande dia da ira deles; e quem poderá
subsistir?
APOCALIPSE 15:4

E a sua misericórdia vai de

geração em geração sobre os que o temem.
JOÃO 1:4

Quem não te

temerá, Senhor, e não glorificará o teu

Nele estava a vida, e a vida

era a luz dos homens;
5 a luz resplandece nas trevas, e as trevas

nome? Pois só tu és santo; por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti,

não prevaleceram contra ela.

porque os teus juízos são manifestos.
JOÃO 3:19

Veja também:#1; #2; #5; Malaquias 4:1; Amós 5:18-20; Mateus
23:13-35; Lucas 3:9,17; Lucas 12:49; João 4:23,24; Romanos 11:5-10;
Hebreus 10:28-30; Hebreus 12:25-26.

E o julgamento é este: A

luz veio ao mundo, e os homens amaram
antes as trevas que a luz, porque as suas
obras eram más.
JOÃO 8:12

H02 O julgamento no futuro por parte do
Messias.

Então Jesus tornou a falar-

lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo;

H03 O futuro Reino do Messias.

quem me segue de modo algum andará

H09 Profecia do futuro do Seu povo.

em trevas, mas terá a luz da vida.

MALAQUIAS 4:1 Pois eis que aquele dia vem

ATOS 13:26

Irmãos, filhos da estirpe de

ardendo como fornalha; todos os soberbos,

Abraão, e os que dentre vós temem a Deus,

e todos os que cometem impiedade, serão

a nós é enviada a palavra desta salvação.

como restolho; e o dia que está para vir os
abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte

ROMANOS 16:20 E o Deus de paz em breve

que não lhes deixará nem raiz nem ramo.

esmagará a Satanás debaixo dos vossos

2 Mas para vós, os que temeis o meu nome,

pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo

nascerá o sol da justiça, trazendo curas

seja convosco.

nas suas asas; e vós saireis e saltareis como
bezerros da estrebaria.

2 TESSALONICENSES 1:8 e tomar vingança

3 E pisareis os ímpios, porque se farão cinza

dos que não conhecem a Deus e dos que

debaixo das plantas de vossos pés naquele

não conhecem a Deus e dos que não

dia que prepararei, diz o Senhor dos

obedecem ao evangelho de nosso Senhor

exércitos.

Jesus;

4 Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe mandei em Horebe para todo o

APOCALIPSE 11:15

Israel, a saber, estatutos e ordenanças.
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13 Então entenderam os discípulos que lhes

grandes vozes, que diziam: O reino do
mundo passou a ser de nosso Senhor e do

falava a respeito de João, o Batista.

seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos
LUCAS 1:16

séculos.

converterá muitos dos

filhos de Israel ao Senhor seu Deus;
APOCALIPSE 11:18

17 irá adiante dele no espírito e poder de

Iraram-se, na

verdade, as nações; então veio a tua ira,

Elias, para converter os corações dos pais

e o tempo de serem julgados os mortos,

aos filhos, e os rebeldes à prudência dos

e o tempo de dares recompensa aos teus

justos, a fim de preparar para o Senhor um

servos, os profetas, e aos santos, e aos

povo apercebido.

que temem o teu nome, a pequenos e a
JOÃO 1:14

grandes, e o tempo de destruíres os que

E o Verbo se fez carne, e

habitou entre nós, cheio de graça e de

destroem a terra.

verdade; e vimos a sua glória, como a

Veja também:#1; #2; #5; Isaías 50:10; Isaías 66:1-2; 2 Pedro 3:7.

glória do unigênito do Pai.
15 João deu testemunho dele, e clamou,

C02 O antecessor do Messias é anunciado.

dizendo: Este é aquele de quem eu disse:

D02 O ofício do Messias como Profeta.

O que vem depois de mim, passou adiante

E23 O Messias deverá converter o Seu povo.

de mim; porque antes de mim ele já
existia.

MALAQUIAS 4:5 Eis que eu vos enviarei o

16 Pois todos nós recebemos da sua

profeta Elias, antes que venha o grande e

plenitude, e graça sobre graça.

terrível dia do Senhor;

17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a

6 e ele converterá o coração dos pais aos

graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.

filhos, e o coração dos filhos a seus pais;
para que eu não venha, e fira a terra com

ATOS 3:22

maldição.

Pois Moisés disse: Suscitar-

vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos
irmãos, um profeta semelhante a mim; a

MATEUS 11:13

Pois todos os profetas e a

ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
23 E acontecerá que toda alma que não ouvir a

lei profetizaram até João.
14 E, se quereis dar crédito, é este o Elias que

esse profeta, será exterminada dentre o povo.

havia de vir.
APOCALIPSE 1:16
MATEUS 17:11

Respondeu ele: Na verdade

Tinha ele na sua

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma

Elias havia de vir e restaurar todas as

aguda espada de dois gumes; e o seu rosto

coisas;

era como o sol, quando resplandece na sua

12 digo-vos, porém, que Elias já veio, e não

força.

o reconheceram; mas fizeram-lhe tudo o

Veja também:#5; Isaías 40:3; Malaquias 3:1; Mateus 13:14-26;
Mateus 23:35-38; Mateus 24:27-30; Mateus 27:47-49; Marcos
9:11-13; Lucas 1:76; Lucas 7:26-28; Lucas 19:41-44; Lucas 21:22-27;
João 1:21,25.

que quiseram. Assim também o Filho do
homem há de padecer às mãos deles.
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