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Escrituras sobre a Aliyah 

 

Leia as 161 passagens na Bíblia relacionados a Aliyah - o retorno do povo judeu a sua 
terra prometida. 
 

Ore a palavra, concorde com o que o Espírito Santo está fazendo e coopere com Deus! 
 

Compartilhe estas passagens e encoraje um judeu a retornar à terra prometida. Pegue em 
sua mão, o ajude a dar à luz ao sonho de Deus para sua vida! 
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Escrituras sobre a Aliyah 

1. Genesis 50: 24-25  E disse José a seus irmãos: Eu morro; mas Deus certamente vos 

visitará, e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó.  25 E 

José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis 

transportar os meus ossos daqui. 

2. Leviticus 26:41-45  41 Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na 

terra dos seus inimigos; se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem 

por bem o castigo da sua iniqüidade,  42 Também eu me lembrarei da minha aliança com 

Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão 

me lembrarei, e da terra me lembrarei.  43 E a terra será abandonada por eles, e folgará 

nos seus sábados, sendo assolada por causa deles; e tomarão por bem o castigo da sua 

iniqüidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se enfastiou 

dos meus estatutos.  44 E, demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, 

não os rejeitarei nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança 

com eles, porque eu sou o SENHOR seu Deus.  45 Antes por amor deles me lembrarei da 

aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos 

gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o SENHOR. 

3. Numbers 14:7-9  E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra 

pela qual passamos a espiar é terra muito boa.  8 Se o SENHOR se agradar de nós, então 

nos porá nesta terra, e no-la dará; terra que mana leite e mel.  9 Tão-somente não sejais 

rebeldes contra o SENHOR, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso 

pão; retirou-se deles o seu amparo, e o SENHOR é conosco; não os temais. 

4. Deuteronomy 1: 8,10,11,21  Eis que tenho posto esta terra diante de vós; entrai e possuí 

a terra que o SENHOR jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à 

sua descendência depois deles.  10 O SENHOR vosso Deus já vos tem multiplicado; e eis 

que em multidão sois hoje como as estrelas do céu.  11 O SENHOR Deus de vossos pais 

vos aumente, ainda mil vezes mais do que sois; e vos abençoe, como vos tem falado. 21 

Eis aqui o SENHOR teu Deus tem posto esta terra diante de ti; sobe, toma posse dela, 

como te falou o SENHOR Deus de teus pais; não temas, e não te assustes. 

5. Deuteronomy 7:6-11  6 Porque povo santo és ao SENHOR teu Deus; o SENHOR teu 

Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há 

sobre a terra.  7 O SENHOR não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa 

multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do 

que todos os povos;  8 Mas, porque o SENHOR vos amava, e para guardar o juramento 
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que fizera a vossos pais, o SENHOR vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da 

servidão, da mão de Faraó, rei do Egito.  9 Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus, ele é 

Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam 

e guardam os seus mandamentos.  10 E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, 

fazendo-o perecer; não será tardio ao que o odeia; em seu rosto lho pagará.  11 Guarda, 

pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. 

6. Deuteronomy 11: 18-25  18 Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na 

vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os 

vossos olhos.  19 E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e 

andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; 20 e escreve-as nos umbrais de tua 

casa, e nas tuas portas;  21 para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos 

filhos na terra que o SENHOR jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre 

a terra.  22 Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos 

ordeno para os guardardes, amando ao SENHOR vosso Deus, andando em todos os seus 

caminhos, e a ele vos achegardes,  23 também o SENHOR, de diante de vós, lançará fora 

todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós.  24 Todo o 

lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso; desde o deserto, e desde o Líbano, 

desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo.  25 Ninguém 

resistirá diante de vós; o SENHOR vosso Deus porá sobre toda a terra, que pisardes, 

o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. 

7. Deuteronomy 26: 15-19  15 Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o 

teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana 

leite e mel.  16 Neste dia, o SENHOR teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos; 

guarda-os pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma.  17 Hoje 

declaraste ao SENHOR que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e 

guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à 

sua voz.  18 E o SENHOR hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, 

como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos.  19 Para assim te 

exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor, e para fama, e para glória, e 

para que sejas um povo santo ao SENHOR teu Deus, como tem falado. 

8. Deuteronomy 28:1-14 E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado 

de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te 

exaltará sobre todas as nações da terra.  2 E todas estas bênçãos virão sobre ti e te 

alcançarão, quando ouvires a voz do SENHOR teu Deus;  3 bendito serás na cidade, e 

bendito serás no campo.  4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto 

dos teus animais; e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.  5 Bendito o teu cesto e a 

tua amassadeira.  6 Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres.  7 O SENHOR 

entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti; por um 

caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença.  8 O SENHOR 
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mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a 

tua mão; e te abençoará na terra que te der o SENHOR teu Deus.  9 O SENHOR te 

confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os 

mandamentos do SENHOR teu Deus, e andares nos seus caminhos.  10 E todos os 

povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do SENHOR, e terão temor de 

ti.  11 E o SENHOR te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus 

animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o SENHOR jurou a teus pais te dar.  12 O 

SENHOR te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e 

para abençoar toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não 

tomarás emprestado.  13 E o SENHOR te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás 

em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do SENHOR teu Deus, que 

hoje te ordeno, para os guardar e cumprir.  14 E não te desviarás de todas as palavras que 

hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses, 

para os servires. 

9. Deuteronomy 30: 1-5  E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a 

maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para 

onde te lançar o SENHOR teu Deus,  2 E te converteres ao SENHOR teu Deus, e deres 

ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o 

teu coração, e com toda a tua alma,  3 Então o SENHOR teu Deus te fará voltar do teu 

cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as 

quais te espalhou o SENHOR teu Deus.  4 Ainda que os teus desterrados estejam na 

extremidade do céu, desde ali te ajuntará o SENHOR teu Deus, e te tomará dali;  5 E o 

SENHOR teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás; e te fará bem, e 

te multiplicará mais do que a teus pais. 

10. Deuteronomy 32: 46-47  Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico 

entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir 

todas as palavras desta lei.  47 Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida; e 

por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a 

possuir. 

11. Deuteronomy 33:26-29  Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre 

os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens.  27 O Deus 

eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos; e ele lançará o inimigo de 

diante de ti, e dirá: Destrói-o.  28 Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, 

na terra de grão e de mosto; e os seus céus gotejarão orvalho.  29 Bem-aventurado tu, ó 

Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo SENHOR, o escudo do teu socorro, e a 

espada da tua majestade; por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as 

suas alturas. 

12. Ruth 1: 6-7,14b-17  Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de 

Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o SENHOR tinha visitado o seu povo, 
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dando-lhe pão.  7 Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E, indo 

elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá... 14b Orfa beijou a sua sogra, porém 

Rute se apegou a ela.  15 Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e 

aos seus deuses; volta tu também após tua cunhada.  16 Disse, porém, Rute: Não me 

instes para que te abandone, e deixe de seguir-te; porque aonde quer que tu fores irei eu, 

e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu DEUS é o meu 

DEUS;  17 onde quer que morreres morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o 

SENHOR, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 

13. 2 Samuel 7:10  E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que 

habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o 

aflijam, como dantes. 

14. 1 Chronicles 16: 20-22,34-36  Quando andavam de nação em nação, e de um reino para 
outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, 
dizendo: Não toqueis os Meus ungidos, e aos Meus profetas não façais mal... Louvai ao 
SENHOR, porque é bom; pois a Sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: Salva-nos, 
ó DEUS da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o 
Teu Santo Nome, e nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja YHVH ELOHEI Israel, de 
eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém! E louvou ao SENHOR. 

15. 1 Chronicles 17: 9 E ordenarei um lugar para o Meu povo Israel, e o plantarei, para que 
habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte; e nunca mais os 
filhos da perversidade o debilitarão como dantes 

16. 2 Chronicles 30: 9  Porque, em vos convertendo ao SENHOR, vossos irmãos e vossos 

filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra; 

porque o SENHOR vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o 

seu rosto, se vos converterdes a ele. 

17. 2 Chronicles 36:22-23  Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia (para que se 

cumprisse a palavra do SENHOR pela boca de Jeremias), despertou o SENHOR o espírito 

de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por 

escrito, dizendo:  23 Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O SENHOR Deus dos céus me deu 

todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que 

está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o SENHOR seu Deus seja com 

ele, e suba (yaal – da raiz de aliyah) 

18. Ezra 2, 8 e Nehemiah 7 – lista dos exilados de Bavel que retornaram a Israel 

19. Nehemiah 1: 8-9  Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: 

Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos.  9 E vós vos convertereis a mim, e 

guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis; então, ainda que os vossos rejeitados 

estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho 

escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 

20. Nehemiah 9:6-8  Só tu és SENHOR; tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu 

exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas 
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com vida a todos; e o exército dos céus te adora.  7 Tu és o SENHOR, o Deus, que 

elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão.  8 E 

achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua 

descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos 

jebuseus e dos girgaseus; e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. 

21. Psalm 14: 7  Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o SENHOR fizer 

voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. 

22. Psalm 53: 6 Oh! se já de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os 

cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. 

23. Psalm 69:33-36  Porque o SENHOR ouve os necessitados, e não despreza os seus 

cativos.  34 Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move.  35 

Porque Deus salvará a Sião, e edificará as cidades de Judá; para que habitem ali e a 

possuam.  36 E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome 

habitarão nela. 

24. Psalm 77:14-15  14 Tu és o Deus que fazes maravilhas; tu fizeste notória a tua força entre 

os povos.  15 Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. (Selá.) 

25. Psalm 80:1-3,6,7,14-19  TU, que és pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José 

como a um rebanho; tu, que te assentas entre os querubins, resplandece.  2 Perante 

Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder, e vem salvar-nos.  3 Faze-nos voltar, 

ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. 6 Tu nos pões em contendas 

com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si.  7 Faze-nos voltar, 

ó Deus dos Exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. 14 Oh! Deus dos 

Exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vide;  15 E a videira 

que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti.  16 Está queimada pelo fogo, 

está cortada; pereceu pela repreensão da tua face.  17 Seja a tua mão sobre o homem da 

tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti.  18 Assim nós não te viraremos 

as costas; guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome.  19 Faze-nos voltar, SENHOR 

Deus dos Exércitos; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. 

26. Psalm 85: 1-4  Abençoaste, SENHOR, a tua terra; fizeste voltar o cativeiro de Jacó.  2 

Perdoaste a iniqüidade do teu povo; cobriste todos os seus pecados. (Selá.)  3 Fizeste 

cessar toda a tua indignação; desviaste-te do ardor da tua ira.  4 Torna-nos a trazer, ó 

Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. 

27. Psalm 105: 6-11,42-45  Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus 

escolhidos.  7 Ele é o SENHOR nosso Deus; os seus juízos estão em toda a terra.  8 

Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações.  
9 A qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque.  10 E confirmou o mesmo a 

Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, 11 dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região 

da vossa herança. 42 Porque se lembrou da Sua santa Palavra, e de Abraão, Seu servo.  43 

E tirou dali o Seu povo com alegria, e os Seus escolhidos com regozijo.  44 E deu-lhes as 
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terras dos gentios; e herdaram o trabalho dos povos; 45 para que guardassem os Seus 

preceitos, e observassem as Suas leis. Louvai ao SENHOR. 

28. Psalm 106: 44-48  Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor.  45 E se lembrou 

da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias.  46 Assim, 

também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos.  47 Salva-nos, 

SENHOR nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome 

santo, e nos gloriemos no teu louvor.  48 Bendito seja o SENHOR Deus de Israel, de 

eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém. Louvai ao SENHOR. 

29. Psalm 107:1-7  LOUVAI ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura 

para sempre.  2 Digam-no os remidos do SENHOR, os que remiu da mão do inimigo,  3 E 

os que congregou das terras do oriente e do ocidente, do norte e do sul.  4 Andaram 

desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários; não acharam cidade para habitarem.  5 

Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia.  6 E clamaram ao SENHOR na sua 

angústia, e os livrou das suas dificuldades.  7 E os levou por caminho direito, para irem a 

uma cidade de habitação. 

30. Psalm 122:2-4  Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.  3 Jerusalém 

está edificada como uma cidade que é compacta.  4 Onde sobem as tribos, as tribos do 

SENHOR, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do SENHOR. 

31. Psalm 126: 1-4 QUANDO o SENHOR trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, 

estávamos como os que sonham.  2 Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa 

língua de cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o SENHOR a estes.  
3 Grandes coisas fez o SENHOR por nós, pelas quais estamos alegres.  4 Traze-nos outra 

vez, ó SENHOR, do cativeiro, como as correntes das águas no Negev. 

32. Psalm 135:4,12,13  Porque o SENHOR escolheu para Si a Jacó, e a Israel para Seu 

próprio tesouro... 12 E deu a sua terra em herança, em herança a Israel, Seu povo.  13 O 

Teu Nome, ó SENHOR, dura perpetuamente, e a Tua memória, ó SENHOR, de geração 

em geração. 

33. Psalm 137:4-6  4 Como cantaremos a canção do SENHOR em terra estranha?  5 Se eu 

me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza.  6 Se me não 

lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar; se não preferir Jerusalém à minha 

maior alegria. 

34. Psalm 147: 2-3 O SENHOR edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. 3 Sara 

os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. 

35. Isaiah 5: 25-29  Por isso se acendeu a ira do SENHOR contra o seu povo, e estendeu a 

sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres 

se fizeram como lixo no meio das ruas; com tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua 

mão ainda está estendida. 26 E ELE arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes 

assobiará para que venham desde a extremidade da terra; e eis que virão apressurada e 

ligeiramente. 27 Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece; ninguém tosquenejará 
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nem dormirá; não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia 

dos seus sapatos. 28 As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados; os 

cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros 

como redemoinho.29 O seu rugido será como o do leão; rugirão como filhos de leão; sim, 

rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. 

36. Isaiah 11: 11-12  E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para 

adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado, da Assíria, e do Egito, e 

de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Hamate, e das ilhas do mar.  12 E 

levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os 

dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. 

37. Isaiah 14: 1-3 Porque o SENHOR se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e 

os porá na sua própria terra; e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à 

casa de Jacó.  2 E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de 

Israel os possuirá por servos, e por servas, na terra do SENHOR; e cativarão aqueles que 

os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores.  3 E acontecerá que no dia em que o 

SENHOR vier a dar-te descanso do teu sofrimento, e do teu pavor, e da dura servidão com 

que te fizeram servir, 

38. Isaiah 27: 12,13  E será naquele dia que o SENHOR debulhará seus cereais desde as 

correntes do rio, até ao rio do Egito; e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um.  13 E 

será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela 

terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e 

adorarão ao SENHOR no monte santo em Jerusalém.  

39. Isaiah 35: 10  E os resgatados do SENHOR voltarão; e virão a Sião com júbilo, e alegria 

eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e 

o gemido. 

40. Isaiah 41: 8-10  Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de 

Abraão, meu amigo;  9 Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os 

seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei.  10 Não 

temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, 

e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. 

41. Isaiah 43:3,4-7,8-12,19-21,25  Porque eu sou o SENHOR teu Deus, o Santo de Israel, o 

teu Salvador; dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar.  4 Visto que 

foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens 

por ti, e os povos pela tua vida.  5 Não temas, pois, porque estou contigo; trarei a tua 

descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente.  6 Direi ao norte: Dá; e ao 

sul: Não retenhas; trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra.  7 

A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os 

formei, e também os fiz.  8 Trazei o povo cego, que tem olhos; e os surdos, que têm 

ouvidos.  9 Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam; quem dentre eles 
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pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, 

para que se justifiquem, e se ouça, e se diga: Verdade é.  10 Vós sois as minhas 

testemunhas, diz o SENHOR, e meu servo, a quem escolhi; para que o saibais, e me 

creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que 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 fiz ouvir, e deus estranho não houve entre vós, pois vós 

sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR; eu sou Deus. 19Eis que faço uma coisa nova, 

agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e 

rios no ermo.  20 Os animais do campo me honrarão, os chacais, e os avestruzes; porque 

porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito.  21 

A esse povo que formei para mim; o meu louvor relatarão. 25 Eu, eu mesmo, sou o que 

apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 

42. Isaiah 44:21-22  21 Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e Israel, porquanto és meu servo; eu 

te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti.  22 Apaguei as tuas 

transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem; torna-te para mim, 

porque eu te remi. 

43. Isaiah 44: 26  Que confirmo a palavra do seu servo, e cumpro o conselho dos seus 

mensageiros; que digo a Jerusalém: Tu serás habitada, e às cidades de Judá: Sereis 

edificadas, e eu levantarei as suas ruínas; 

44. Isaiah 45: 20a,25  Congregai-vos, e vinde; chegai-vos juntos, os que escapastes das 

nações;... 25 Mas no SENHOR será justificada, e se gloriará toda a descendência de Israel. 

45. Isaiah 46:3-4  3 Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel; vós a quem 

trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre.  4 E até à velhice eu 

serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei; eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos 

trarei, e vos livrarei. 

46. Isaiah 48: 20  Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. E anunciai com voz de júbilo, 

fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra; dizei: O SENHOR remiu a seu servo Jacó. 

47. Isaiah 49: 5-6  E agora diz o SENHOR, que me formou desde o ventre para ser seu servo, 

para que torne a trazer Jacó; porém Israel não se deixará ajuntar; contudo aos olhos do 

SENHOR serei glorificado, e o meu Deus será a minha força.  6 Disse mais: Pouco é que 

sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados 

de Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a 

extremidade da terra. 

48. Isaiah 49: 10-13  Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá; porque 

o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas.  
11 E farei de todos os meus montes um caminho; e as minhas estradas serão levantadas.  
12 Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, e do ocidente, e aqueles 

outros da terra de Sinim.  13 Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com 

júbilo, porque o SENHOR consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. 
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49. Isaiah 49: 14-20  Porém Sião diz: Já me desamparou o SENHOR, e o meu Senhor se 

esqueceu de mim.  15 Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que 

cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se 

esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti.  16 Eis que nas palmas das minhas 

mãos eu te gravei; os teus muros estão continuamente diante de mim.  17 Os teus filhos 

pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de 

ti.  18 Levanta os teus olhos ao redor, e olha; todos estes que se ajuntam vêm a ti; vivo eu, 

diz o SENHOR, que de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles 

como noiva.  19 Porque nos teus desertos, e nos teus lugares solitários, e na tua terra 

destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão 

para longe de ti.  20 E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: Muito 

estreito é para mim este lugar; aparta-te de mim, para que possa habitar nele. 

50. Isaiah 49: 22-23  22 Assim diz o Senhor DEUS: Eis que levantarei a minha mão para os 

gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira; então trarão os teus filhos nos 

braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros.  23 E os reis serão os teus aios, e 

as suas rainhas as tuas amas; diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão 

o pó dos teus pés; e saberás que eu sou o SENHOR, que os que confiam em mim não 

serão confundidos. 

51. Isaiah 51:3  Porque o SENHOR consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares 

assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do SENHOR; 

gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de melodia. 

52. Isaiah 51: 10-16  Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que 

fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos?  11 Assim voltarão os 

resgatados do SENHOR, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as 

suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão.  12 Eu, eu sou 

aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o 

filho do homem, que se tornará em erva?  13 E te esqueces do SENHOR que te criou, que 

estendeu os céus, e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do 

angustiador, quando se prepara para destruir; pois onde está o furor do que te atribulava?  
14 O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe 

faltará.  15 Porque eu sou o SENHOR teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as 

suas ondas. O SENHOR dos Exércitos é o seu nome.  16 E ponho as minhas palavras na 

tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão; para plantar os céus, e para fundar a 

terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. 

53. Isaiah 52: 2-3  Sacode-te do pó, levanta-te, e assenta-te, ó Jerusalém: solta-te das 

cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião.  3 Porque assim diz o SENHOR: Por nada 

fostes vendidos; também sem dinheiro sereis resgatados. 

54. Isaiah 52: 7-9  Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas 

novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a 
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Sião: O teu Deus reina!  8 Eis a voz dos teus atalaias! Eles alçam a voz, juntamente 

exultam; porque olho a olho verão, quando o SENHOR fizer Sião voltar. Clamai cantando, 

exultai juntamente, desertos de Jerusalém; porque o SENHOR consolou o seu povo, remiu 

a Jerusalém. 

55. Isaiah 52: 10-12  O SENHOR desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as 

nações; e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.  11 Retirai-vos, retirai-

vos, saí daí, não toqueis coisa imunda; saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os 

vasos do SENHOR.  12 Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo; porque 

o SENHOR irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. 

56. Isaiah 54: 2-3  Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas 

habitações; não o impeças; alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas.  3 Porque 

transbordarás para a direita e para a esquerda; e a tua descendência possuirá os gentios 

e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. 

57. Isaiah 54: 6-8  Porque o SENHOR te chamou como a mulher desamparada e triste de 

espírito; como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus.  7 Por um 

breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei;  8 Com um pouco 

de ira escondi a minha face de ti por um momento; mas com benignidade eterna me 

compadecerei de ti, diz o SENHOR, o teu Redentor. 

58. Isaiah 54: 10-13  Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados; porém a 

minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o 

SENHOR que se compadece de ti.  11 Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e 

desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei 

sobre as safiras.  12 E farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e 

todos os teus termos de pedras aprazíveis.  13 E todos os teus filhos serão ensinados do 

SENHOR; e a paz de teus filhos será abundante. 

59. Isaiah 56: 6-8  E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao SENHOR, para o servirem, 

e para amarem o nome do SENHOR, e para serem seus servos, todos os que guardarem 

o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança,  7 Também os levarei 

ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração; os seus holocaustos e os 

seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de 

oração para todos os povos.  8 Assim diz o Senhor DEUS, que congrega os dispersos de 

Israel: Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. 

60. Isaiah 58: 11-12,14  E o SENHOR te guiará continuamente, e fartará a tua alma em 

lugares áridos, e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um 

manancial, cujas águas nunca faltam.  12 E os que de ti procederem edificarão as antigas 

ruínas; e levantarás os fundamentos de geração em geração; e chamar-te-ão reparador 

das roturas, e restaurador de veredas para morar. 14 Então te deleitarás no SENHOR, e te 

farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó; 

porque a boca do SENHOR o disse 
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61. Isaiah 60: 4-5  Levanta em redor os teus olhos, e vê; todos estes já se ajuntaram, e vêm a 

ti; teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado.  5 Então o verás, e 

serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará; porque a abundância do mar 

se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. 

62. Isaiah 60: 8-11  Quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pombas às suas 

janelas?  9 Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Társis, para trazer 

teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do SENHOR teu 

Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. 10 E os filhos dos estrangeiros 

edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão; porque no meu furor te feri, mas na 

minha benignidade tive misericórdia de ti.  11 E as tuas portas estarão abertas de contínuo, 

nem de dia nem de noite se fecharão; para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e, 

conduzidos com elas, os seus reis. 

63. Isaiah 60: 13-21 A glória do Líbano virá a ti; a faia, o pinheiro, e o álamo conjuntamente, 

para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés.  14 Também 

virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram; e prostrar-se-ão às plantas dos 

teus pés todos os que te desprezaram; e chamar-te-ão a cidade do SENHOR, a Sião do 

Santo de Israel.  15 Em lugar de seres deixada, e odiada, de modo que ninguém passava 

por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração.  16 E mamarás 

o leite dos gentios, e alimentar-te-ás ao peito dos reis; e saberás que eu sou o SENHOR, o 

teu Salvador, e o teu Redentor, o Poderoso de Jacó.  17 Por cobre trarei ouro, e por ferro 

trarei prata, e por madeira, bronze, e por pedras, ferro; e farei pacíficos os teus oficiais e 

justos os teus exatores.  18 Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem 

destruição nos teus termos; mas aos teus muros chamarás Salvação, e às tuas portas 

Louvor.  19 Nunca mais te servirá o sol para luz do dia nem com o seu resplendor a lua te 

iluminará; mas o SENHOR será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória.  20 Nunca 

mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará; porque o SENHOR será a tua luz 

perpétua, e os dias do teu luto findarão.  21 E todos os do teu povo serão justos, para 

sempre herdarão a terra; serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para 

que eu seja glorificado. 

64. Isaiah 61: 3-7  A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, 

óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de 

que se chamem árvores de justiça, plantações do SENHOR, para que ele seja glorificado.. 

E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, 

e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.  5 E haverá 

estrangeiros, que apascentarão os vossos rebanhos; e estranhos serão os vossos 

lavradores e os vossos vinhateiros.  6 Porém vós sereis chamados sacerdotes do 

SENHOR, e vos chamarão ministros de nosso Deus; comereis a riqueza dos gentios, e na 

sua glória vos gloriareis.  7 Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e em lugar da 
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afronta exultareis na vossa parte; por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão 

perpétua alegria. 

65. Isaiah 62: 1-4 Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me 

aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma 

tocha acesa.  2 E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória; e chamar-te-ão 

por um nome novo, que a boca do SENHOR designará.  3 E serás uma coroa de glória na 

mão do SENHOR, e um diadema real na mão do teu Deus.  4 Nunca mais te chamarão: 

Desamparada, nem a tua terra se denominará jamais: Assolada; mas chamar-te-ão: O 

meu prazer está nela, e à tua terra: A casada; porque o SENHOR se agrada de ti, e a tua 

terra se casará. 

66. Isaiah 62: 6-12  6 Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a 

noite jamais se calarão; ó vós, os que fazeis lembrar ao SENHOR, não haja descanso em 

vós, 7 nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor 

na terra. 8 Jurou o SENHOR pela sua mão direita, e pelo braço da sua força: Nunca mais 

darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto, 

em que trabalhaste. 9 Mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao SENHOR; e os 

que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. 10 Passai, passai pelas portas; 

preparai o caminho ao povo; aplainai, aplainai a estrada, limpai-a das pedras; arvorai a 

bandeira aos povos. 11 Eis que o SENHOR fez ouvir até às extremidades da terra: Dizei à 

filha de Sião: Eis que vem a tua salvação; eis que com ele vem o seu galardão, e a sua 

obra diante dele. 12 E chamar-lhes-ão: Povo santo, remidos do SENHOR; e tu serás 

chamada: Procurada, a cidade não desamparada. 

67. Isaiah 63: 11-14  Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés, e do seu povo, 

dizendo: Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? 

Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo?  12 Aquele cujo braço glorioso 

ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para 

si um nome eterno?  13 Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de 

modo que nunca tropeçaram?  14 Como o animal que desce ao vale, o Espírito do 

SENHOR lhes deu descanso; assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome 

glorioso. 

68. Isaiah 65: 8-10 Assim diz o SENHOR: Como quando se acha mosto num cacho de uvas, 

dizem: Não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de Meus servos, que 

não os destrua a todos,  9 e produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que 

possua os Meus montes; e os Meus eleitos herdarão a terra e os Meus servos habitarão 

ali.  10 E Sarom servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor lugar de repouso de gados, 

para o Meu povo, que Me buscou. 

69. Isaiah 65: 18-23  Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio; porque eis 

que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo.  19 E exultarei em 

Jerusalém, e me alegrarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem 
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voz de clamor.  20 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não 

cumpra os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; porém o pecador de cem 

anos será amaldiçoado.  21 E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e 

comerão o seu fruto.  22 Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que 

outros comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus 

eleitos gozarão das obras das suas mãos.  23 Não trabalharão debalde, nem terão filhos 

para a perturbação; porque são a posteridade bendita do SENHOR, e os seus 

descendentes estarão com eles. 

70. Isaiah 66:6-10  6 Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do 

SENHOR, que dá o pago aos seus inimigos.  7 Antes que estivesse de parto, deu à luz; 

antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino.  8 Quem jamais ouviu tal coisa? 

Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria 

uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.  9 Abriria 

eu a madre, e não geraria? diz o SENHOR; geraria eu, e fecharia a madre? diz o teu 

Deus.  10 Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais; 

enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes; 

71. Isaiah 66: 20-22  E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao 

SENHOR, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, 

trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o SENHOR; como quando os filhos de Israel 

trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do SENHOR.  21 E também deles tomarei 

a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o SENHOR.  22 Porque, como os novos céus, 

e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o SENHOR, assim 

também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 

72. Jeremiah 3: 12-15  Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte, e dize: Volta, ó 

rebelde Israel, diz o SENHOR, e não farei cair a minha ira sobre ti; porque misericordioso 

sou, diz o SENHOR, e não conservarei para sempre a minha ira.  13 Somente reconhece a 

tua iniqüidade, que transgrediste contra o SENHOR teu Deus; e estendeste os teus 

caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha 

voz, diz o SENHOR.  14 Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o SENHOR; pois eu vos 

desposei; e vos tomarei, a um de uma cidade, e a dois de uma família; e vos levarei a 

Sião. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com 

ciência e com inteligência. 

73. Jeremiah 3: 17-18  Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do SENHOR, e todas 

as nações se ajuntarão a ela, em nome do SENHOR, em Jerusalém; e nunca mais 

andarão segundo o propósito do seu coração maligno.  18 Naqueles dias andará a casa de 

Judá com a casa de Israel; e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em 

herança a vossos pais. 

74. Jeremiah 3: 22 Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, 

vimos a ti; porque tu és o SENHOR nosso Deus. 
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75. Jeremiah 12:14-17  14 Assim diz o SENHOR, acerca de todos os meus maus vizinhos, 

que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel: Eis que os arrancarei da 

sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles.  15 E será que, depois de os haver 

arrancado, tornarei, e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança, e 

cada um à sua terra.  16 E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu 

povo, jurando pelo meu nome: Vive o SENHOR, como ensinaram o meu povo a jurar por 

Baal; então edificar-se-ão no meio do meu povo.  17 Mas se não quiserem ouvir, totalmente 

arrancarei a tal nação, e a farei perecer, diz o SENHOR. 

76. Jeremiah 16: 14,15  Portanto, eis que dias vêm, diz o SENHOR, em que nunca mais se 

dirá: Vive o SENHOR, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito.  15 Mas: Vive o 

SENHOR, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para 

onde os tinha lançado; porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. 

77. Jeremiah 16: 16  16 Eis que mandarei muitos pescadores, diz o SENHOR, os quais os 

pescarão; e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, 

e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. 

78. Jeremiah 23: 3-6  E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as 

terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; e frutificarão, e se 

multiplicarão.  4 E levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e nunca mais 

temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o SENHOR.  5 Eis que vêm 

dias, diz o SENHOR, em que levantarei a Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e 

agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra.  6 Nos seus dias Judá será salvo, 

e Israel habitará seguro; e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: O 

SENHOR JUSTIÇA NOSSA. 

79. Jeremiah 23: 7,8  7 Portanto, eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que nunca mais dirão: 

Vive o SENHOR, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito;  8 Mas: Vive o 

SENHOR, que fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de 

todas as terras para onde os tinha arrojado; e habitarão na sua terra. 

80. Jeremiah 24: 5-7  Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, 

assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro; os quais enviei deste lugar 

para a terra dos caldeus, para o seu bem.  6 Porei os meus olhos sobre eles, para o seu 

bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei; e plantá-los-ei, e não 

os arrancarei.  7 E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o SENHOR; 

e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus; porque se converterão a mim de todo o 

seu coração. 

81. Jeremiah 25: 5-6  Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das 

suas ações, e habitai na terra que o SENHOR vos deu, e a vossos pais, para sempre.  6 E 

não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem 

me provoqueis à ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. 
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82. Jeremiah 27: 21-22  Assim, pois, diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca 

dos utensílios que ficaram na casa do SENHOR, e na casa do rei de Judá, e em 

Jerusalém:  22 À Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz 

o SENHOR; então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. 

83. Jeremiah 29: 10-14 Porque assim diz o SENHOR: Certamente que passados setenta 

anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a 

trazer-vos a este lugar.  11 Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, 

diz o SENHOR; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.  12 

Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.  13 E buscar-me-eis, e me 

achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.  14 E serei achado de vós, diz 

o SENHOR, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de 

todos os lugares para onde vos lancei, diz o SENHOR, e tornarei a trazer-vos ao lugar de 

onde vos transportei. 

84. Jeremiah 30: 2-3  Assim diz o SENHOR Deus de Israel: Escreve num livro todas as 

palavras que te tenho falado.  3 Porque eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que farei 

voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o SENHOR; e tornarei a trazê-los à 

terra que dei a seus pais, e a possuirão. 

85. Jeremiah 30: 10-11  Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o SENHOR, nem te 

espantes, ó Israel; porque eis que te livrarei de terras de longe, e à tua descendência da 

terra do seu cativeiro; e Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá 

quem o atemorize.  11 Porque eu sou contigo, diz o SENHOR, para te salvar; porquanto 

darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei; a ti, porém, não darei fim, mas 

castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. 

86. Jeremiah 30: 17-22  Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o 

SENHOR; porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém pergunta por 

ela.  18 Assim diz o SENHOR: Eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e 

apiedar-me-ei das suas moradas; e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o 

palácio permanecerá como habitualmente.  19 E sairá deles o louvor e a voz de júbilo; e 

multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados.  20 E 

seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de 

mim; e castigarei todos os seus opressores.  21 E os seus nobres serão deles; e o seu 

governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim; pois, quem 

de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? diz o SENHOR.  22 E ser-me-eis por 

povo, e eu vos serei por Deus. 

87. Jeremiah 31: 3-6  Há muito que o SENHOR me apareceu, dizendo: Porquanto com amor 

eterno te amei, por isso com benignidade te atraí.  4 Ainda te edificarei, e serás edificada, ó 

virgem de Israel! Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos 

que se alegram.  5 Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria; os plantadores as 

plantarão e comerão como coisas comuns.  6 Porque haverá um dia em que gritarão os 
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vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos, e subamos a Sião, ao SENHOR nosso 

Deus. 

88. Jeremiah 31: 8,9  Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades 

da terra; entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente; em 

grande congregação voltarão para aqui.  9 Virão com choro, e com súplicas os levarei; 

guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou 

um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito.  

89. Jeremiah 31: 10-12 10 Ouvi a palavra do SENHOR, ó nações, e anunciai-a nas ilhas 

longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o 

pastor ao seu rebanho.  11 Porque o SENHOR resgatou a Jacó, e o livrou da mão do que 

era mais forte do que ele. 12 Assim que virão, e exultarão no alto de Sião, e correrão aos 

bens do SENHOR, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros; e a sua 

alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. 

90. Jeremiah 31: 15-17  Assim diz o SENHOR: Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, 

choro amargo; Raquel chora seus filhos; não quer ser consolada quanto a seus filhos, 

porque já não existem.  16 Assim diz o SENHOR: Reprime a tua voz de choro, e as 

lágrimas de teus olhos; porque há galardão para o teu trabalho, diz o SENHOR, pois eles 

voltarão da terra do inimigo.  17 E há esperança quanto ao teu futuro, diz o SENHOR, 

porque teus filhos voltarão para os seus termos. 

91. Jeremiah 31: 20-21  Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas 

delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente; por isso 

se comovem por ele as minhas entranhas; deveras me compadecerei dele, diz o 

SENHOR.  21 Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à 

vereda, ao caminho por onde andaste; volta, pois, ó virgem de Israel, regressa a estas 

tuas cidades. 

92. Jeremiah 31: 23-25 Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda dirão 

esta palavra na terra de Judá, e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu 

cativeiro: O SENHOR te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade!  24 E nela 

habitarão Judá, e todas as suas cidades juntamente; como também os lavradores e os que 

pastoreiam o rebanho. 25 Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. 

93. Jeremiah 31: 27-28  Eis que dias vêm, diz o SENHOR, em que semearei a casa de Israel, 

e a casa de Judá, com a semente de homens, e com a semente de animais.  28 E será 

que, como velei sobre eles, para arrancar, e para derrubar, e para transtornar, e para 

destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o 

SENHOR. 

94. Jeremiah 31: 36-37  Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o SENHOR, 

deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre.  
37 Assim disse o SENHOR: Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os 
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fundamentos da terra cá em baixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, 

por tudo quanto fizeram, diz o SENHOR. 

95. Jeremiah 32: 37-41  Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho 

lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação; e os tornarei a trazer 

a este lugar, e farei que habitem nele seguramente.  38 E eles serão o meu povo, e eu lhes 

serei o seu Deus;  39 E lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me 

temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos, depois deles.  40 E farei com 

eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem; e porei o meu temor nos 

seus corações, para que nunca se apartem de mim.  41 E alegrar-me-ei deles, fazendo-

lhes bem; e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a 

minha alma. 

96. Jeremiah 32: 42-44  Porque assim diz o SENHOR: Como eu trouxe sobre este povo todo 

este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado.  43 E 

comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: Está desolada, sem homens, sem 

animais; está entregue na mão dos caldeus.  44 Comprarão campos por dinheiro, e 

assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas, na terra de 

Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das 

montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul; porque os farei voltar do 

seu cativeiro, diz o SENHOR.   

97. Jeremiah 33: 7-9  E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei 

como ao princípio.  8 E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim; 

e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim;  9 E 

este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, e de glória, entre todas as nações da 

terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço; e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por 

causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. 

98. Jeremiah 33: 10-11  Assim diz o SENHOR: Neste lugar de que vós dizeis que está 

desolado, e sem homem, sem animal nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que 

estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá:  11 A voz de 

gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: 

Louvai ao SENHOR dos Exércitos, porque bom é o SENHOR, porque a sua benignidade 

dura para sempre; dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do SENHOR; pois 

farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o SENHOR. 

99. Jeremiah 33: 14-18  Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que cumprirei a boa palavra 

que falei à casa de Israel e à casa de Judá;  15 Naqueles dias e naquele tempo farei brotar 

a Davi um Renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra.  16 Naqueles dias Judá será 

salvo e Jerusalém habitará seguramente; e este é o nome com o qual Deus a chamará: O 

SENHOR é a nossa justiça. 17 Porque assim diz o SENHOR: Nunca faltará a Davi homem 

que se assente sobre o trono da casa de Israel;  18 Nem aos sacerdotes levíticos faltará 
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homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça 

sacrifício todos os dias. 

100. Jeremiah 33: 25-26  Assim diz o SENHOR: Se a minha aliança com o dia e com a 

noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra,  26 Também 

rejeitarei a descendência de Jacó, e de Davi, meu servo, para que não tome da sua 

descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque, e Jacó; porque 

removerei o seu cativeiro, e apiedar-me-ei deles. 

101.  Jeremiah 42: 10-12  Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e 

não vos derrubarei; e vos plantarei, e não vos arrancarei; porque estou arrependido do mal 

que vos tenho feito.  11 Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis; não o temais, diz 

o SENHOR, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão.  12 E 

vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à 

vossa terra. 

102.  Jeremiah 46: 16  Multiplicou os que tropeçavam; também caíram uns sobre os 

outros, e disseram: Levanta-te, e voltemos ao nosso povo, e à terra do nosso nascimento, 

por causa da espada que oprime. 

103.  Jeremiah 46: 27-28  Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó 

Israel; porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da 

terra do seu cativeiro; e Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o 

atemorize.  28 Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o SENHOR, porque estou contigo; 

porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei; mas a ti não darei fim, mas 

castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. 

104. Jeremiah 50: 3-5  Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua 

terra uma solidão, e não haverá quem nela habite; tanto os homens como os animais 

fugiram, e se foram.  4 Naqueles dias, e naquele tempo, diz o SENHOR, os filhos de Israel 

virão, eles e os filhos de Judá juntamente; andando e chorando virão, e buscarão ao 

SENHOR seu Deus.  5 Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, 

dizendo: Vinde, e unamo-nos ao SENHOR, numa aliança eterna que nunca será 

esquecida. 

105.  Jeremiah 50: 19-20 E farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no 

Carmelo e em Basã; e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade.  20 

Naqueles dias, e naquele tempo, diz o SENHOR, buscar-se-á a maldade de Israel, e não 

será achada; e os pecados de Judá, mas não se acharão; porque perdoarei os 

remanescentes que eu deixar. 

106.  Jeremiah 50: 33-34 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Os filhos de Israel e os 

filhos de Judá foram oprimidos juntamente; e todos os que os levaram cativos os 

retiveram, não os quiseram soltar.  34 Mas o seu Redentor é forte, o SENHOR dos 

Exércitos é o seu nome; certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, e 

inquietar os moradores de Babilônia. 
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107. Jeremiah 51:5-6 5 Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do 

SENHOR dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de 

Israel.  6 Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na 

sua maldade; porque este é o tempo da vingança do SENHOR; que lhe dará a sua 

recompensa. 

108.  Jeremiah 51:45,50  45 Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma 

do ardor da ira do SENHOR. 50 Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis; de 

longe lembrai-vos do SENHOR, e suba Jerusalém a vossa mente. 

109.  Lamentations 4: 22  O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião; 

ele nunca mais te levará para o cativeiro; ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, 

descobrirá os teus pecados. 

110.  Ezekiel 11: 14-20  14 Então veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo:  15 Filho 

do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de 

Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos 

para longe do SENHOR; esta terra nos foi dada em possessão.  16 Portanto, dize: Assim 

diz o Senhor DEUS: Ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os 

espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário, nas terras para onde 

forem.  17 Portanto, dize: Assim diz o Senhor DEUS: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, 

e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel.  18 E 

virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações.  19 

E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e tirarei da sua carne o 

coração de pedra, e lhes darei um coração de carne;  20 Para que andem nos meus 

estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram; e eles me serão por povo, e eu lhes 

serei por Deus. 

111.  Ezekiel 20: 34-38  E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas 

quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação 

derramada.  35 E vos levarei ao deserto dos povos; e ali face a face entrarei em juízo 

convosco;  36 Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim 

entrarei em juízo convosco, diz o Senhor DEUS.  37 Também vos farei passar debaixo da 

vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança.  38 E separarei dentre vós os rebeldes, e os 

que transgrediram contra mim; da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de 

Israel não voltarão; e sabereis que eu sou o SENHOR. 

112.  Ezekiel 20: 40-44  Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o 

Senhor DEUS, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra; ali me deleitarei 

neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com 

todas as vossas coisas santas;  41 Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos 

tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados; e serei 

santificado em vós perante os olhos dos gentios.  42 E sabereis que eu sou o SENHOR, 

quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la 
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a vossos pais.  43 E ali vos lembrareis de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com 

que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas 

maldades que tendes cometido.  44 E sabereis que eu sou o SENHOR, quando eu 

proceder para convosco por amor do meu nome; não conforme os vossos maus caminhos, 

nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor DEUS. 

113.  Ezekiel 28: 25,26  Assim diz o Senhor DEUS: Quando EU congregar a casa de 

Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e EU Me santificar entre eles, 

perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a Meu servo, a Jacó.  26 

E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, 

quando EU executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam; e 

saberão que EU sou o SENHOR seu DEUS. 

114.  Ezekiel 34: 12-16  Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no 

meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as Minhas ovelhas; e livrá-las-Ei de 

todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão.  13 E tirá-las-

Ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as 

apascentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da Terra.  14 

Em bons pastos as apascentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco; ali se 

deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel.  15 EU mesmo 

apascentarei as Minhas ovelhas, e EU as farei repousar, diz o Senhor DEUS.  16 A perdida 

buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei; 

mas a gorda e a forte destruirei; apascentá-las-Ei com juízo. 

115.  Ezekiel 36: 7-12 Portanto, assim diz o Senhor DEUS: EU levantei a Minha mão, 

para que os gentios, que estão ao redor de vós, levem o seu opróbrio.  8 Mas vós, ó 

montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o Meu povo de 

Israel; porque estão prestes a vir.  9 Porque eis que EU estou convosco, e EU Me voltarei 

para vós, e sereis lavrados e semeados.  10 E multiplicarei homens sobre vós, a toda a 

Casa de Israel, a toda ela; e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão 

edificados.  11 E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e 

frutificarão. E farei com que sejais habitados como dantes e vos tratarei melhor que nos 

vossos princípios; e sabereis que EU sou o SENHOR.  12 E farei andar sobre vós homens, 

o Meu povo de Israel; eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os 

desfilharás. 

116.  Ezekiel 36: 22-38  Dize portanto à casa de Israel: Assim diz o Senhor DEUS: Não 

é por respeito a vós que EU faço isto, ó casa de Israel, mas pelo Meu Santo Nome, que 

profanastes entre as nações para onde fostes.  23 E EU santificarei o Meu grande nome, 

que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles; e os gentios saberão 

que EU Sou o SENHOR, diz o Senhor DEUS, quando EU for santificado aos seus olhos.  
24 E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para 

a vossa terra.  25 Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as 
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vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei.  26 E dar-vos-ei um coração 

novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, 

e vos darei um coração de carne.  27 E porei dentro de vós o Meu Espírito, e farei que 

andeis nos Meus estatutos, e guardeis os Meus juízos, e os observeis.  28 E habitareis na 

terra que EU dei a vossos pais e vós sereis o Meu povo, e EU serei o vosso DEUS.  29 E 

livrar-vos-Ei de todas as vossas imundícias; e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não 

trarei fome sobre vós.  30 E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para 

que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios.  31 Então vos lembrareis dos 

vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons; e tereis nojo em vós 

mesmos das vossas iniqüidades e das vossas abominações.  32 Não é por amor de vós 

que EU faço isto, diz o Senhor DEUS; notório vos seja; envergonhai-vos, e confundi-vos 

por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel.  33 Assim diz o Senhor DEUS: No dia 

em que EU vos purificar de todas as vossas iniqüidades, então farei com que sejam 

habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados.  34 E a terra assolada será 

lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam.  35 E dirão: Esta 

terra assolada ficou como jardim do Éden: e as cidades solitárias, e assoladas, e 

destruídas, estão fortalecidas e habitadas.  36 Então saberão os gentios, que tiverem 

ficado ao redor de vós, que EU, o SENHOR, tenho reedificado as cidades destruídas, e 

plantado o que estava devastado. EU, o SENHOR, o disse e o farei.  37 Assim diz o 

Senhor DEUS: Ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lho faça; multiplicar-

lhes-Ei os homens, como a um rebanho.  38 Como o rebanho santificado, como o rebanho 

de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos 

de homens; e saberão que EU sou o SENHOR. 

117.  Ezekiel 37: 1-14  Veio sobre mim a mão do SENHOR, e ELE me fez sair no 

Espírito do SENHOR, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.  2 E me 

fez passar em volta deles; e eis que eram mui numerosos sobre a face do vale, e eis que 

estavam sequíssimos.  3 E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E 

eu disse: Senhor DEUS, TU o sabes.  4 Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e 

dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do SENHOR.  5 Assim diz o Senhor DEUS a estes 

ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis.  6 E porei nervos sobre vós e farei 

crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, 

e sabereis que EU Sou o SENHOR.  7 Então profetizei como se me deu ordem. E houve 

um ruído, enquanto eu profetizava; e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se 

achegaram, cada osso ao seu osso.  8 E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e 

cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima; mas não havia neles espírito.  
9 E ELE me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: 

Assim diz o Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes 

mortos, para que vivam.  10 E profetizei como ELE me deu ordem; então o Espírito entrou 

neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo.  11 Então me 
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disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos 

ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança; nós mesmos estamos cortados.  12 

Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que EU abrirei os vossos 

sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo Meu, e vos trarei à terra de 

Israel.  13 E sabereis que EU Sou o SENHOR, quando EU abrir os vossos sepulcros, e vos 

fizer subir das vossas sepulturas, ó povo Meu.  14 E porei em vós o Meu Espírito, e 

vivereis, e vos porei na vossa terra; e sabereis que EU, o SENHOR, disse isto, e o fiz, diz 

o SENHOR. 

118.  Ezekiel 37: 21-28  Dize-lhes pois: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que EU tomarei 

os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as 

partes, e os levarei à sua terra.  22 E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, 

e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações; nunca mais para o futuro 

se dividirão em dois reinos. 23 E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem 

com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas 

habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o Meu povo, e EU serei o 

seu Deus.  24 E Meu servo David será rei sobre eles, e todos eles terão um só Pastor; e 

andarão nos Meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão.  25 E habitarão 

na terra que dei a Meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais; e habitarão nela, eles e 

seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e David, Meu servo, será seu Príncipe 

eternamente.  26 E farei com eles uma aliança de paz; e será uma aliança perpétua. E os 

estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o Meu santuário no meio deles para sempre.  27 E 

o Meu tabernáculo estará com eles, e EU serei o seu Deus e eles serão o Meu povo.  28 E 

os gentios saberão que EU Sou o SENHOR que santifico a Israel, quando estiver o Meu 

santuário no meio deles para sempre. 

119.  Ezekiel 38: 8,12,16  8 Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás 

à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos 

montes de Israel, que sempre se faziam desertos; mas aquela terra foi tirada dentre as 

nações, e todas elas habitarão seguramente. 12 A fim de tomar o despojo, e para arrebatar 

a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e 

contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita 

no meio da terra. 16 E subirás contra o Meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a 

terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a Minha terra, para que os 

gentios Me conheçam a Mim, quando EU Me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos 

seus olhos. 

120.  Ezekiel 39: 25-29  Portanto assim diz o Senhor DEUS: Agora tornarei a trazer os 

cativos de Jacó, e Me compadecerei de toda a casa de Israel; zelarei pelo Meu Santo 

Nome.  26 E levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram 

contra Mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante.  27 

Quando EU os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus 
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inimigos, e EU for santificado neles aos olhos de muitas nações,  28 então saberão que EU 

Sou o SENHOR seu Deus, vendo que EU os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os 

ajuntarei para voltarem a sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles.  29 Nem lhes 

esconderei mais a Minha face, pois derramarei o Meu Espírito sobre a casa de Israel, 

diz o Senhor DEUS. 

121.  Ezequiel 45-48 – divisão da terra, ofertas e dias santos, limites territoriais, portões 

da cidade 

122.  Daniel 12:1,10-12  E naquele tempo se levantará Michael, o grande príncipe, que 

se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca 

houve, desde que houve nação até aquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu 

povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 10 Muitos serão purificados, e 

embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos 

ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.  11 E desde o tempo em que o sacrifício 

contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias.  
12 Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. 

123.  Hosea 1: 10-11  Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, 

que não pode medir-se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós 

não sois Meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo (b’nei EL CHAI).  11 E os 

filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só 

cabeça, e subirão da terra; porque grande será o dia de Jizreel. 

124.  Hosea 3: 4-5  Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem 

príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim.  5 Depois tornarão os 

filhos de Israel, e buscarão ao SENHOR seu DEUS, e a David, seu rei; e temerão ao 

SENHOR, e à sua bondade, no fim dos dias. 

125.  Hosea 5:15 - 6:3  15 Irei e voltarei ao Meu lugar, até que se reconheçam 

culpados e busquem a Minha face; estando eles angustiados, de madrugada Me 

buscarão. 1 Vinde, e tornemos ao SENHOR, porque ELE despedaçou, e nos sarará; feriu, 

e nos atará a ferida.  2 Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos 

ressuscitará, e viveremos diante dELE.  3 Então conheçamos, e prossigamos em conhecer 

ao SENHOR; a Sua saída, como a alva, é certa; e ELE a nós virá como a chuva, como 

chuva serôdia que rega a terra. 

126.  Hosea 6: 11  Também para ti, ó Judá, está assinada uma sega, quando EU 

trouxer o cativeiro do Meu povo. 

127.  Hosea 8: 10  10 Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, EU os 

congregarei; e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. 

128.  Hosea 11: 8-12  8 Como Te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? 

Como te faria como Admá? Te poria como Zeboim? Está comovido em Mim o Meu 

coração, as Minhas compaixões à uma se acendem.  9 Não executarei o furor da Minha 

ira; não voltarei para destruir a Efraim, porque EU Sou Deus e não homem, o Santo no 
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meio de ti; EU não entrarei na cidade.  10 Andarão após o SENHOR; ELE rugirá como leão; 

rugindo, pois, ELE, os filhos do ocidente tremerão.  11 Tremendo virão como um 

passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em 

suas casas, diz o SENHOR.  12 Efraim Me cercou com mentira, e a casa de Israel com 

engano; mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. 

129.  Hosea 14: 1,2,4-7 Converte-te, ó Israel, ao SENHOR teu Deus; porque pelos teus 

pecados tens caído. 2 Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao SENHOR; dizei-LHE: 

Tira toda a iniqüidade, e aceita o que é bom; e ofereceremos como novilhos os sacrifícios 

dos nossos lábios. EU sararei a sua infidelidade, EU voluntariamente os amarei; porque a 

Minha ira se apartou deles.  5 EU serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o 

lírio e lançará as suas raízes como o Líbano.  6 Estender-se-ão os seus galhos, e a sua 

glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano.  7 Voltarão os que 

habitam debaixo da sua sombra; serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide; 

a sua memória será como o vinho do Líbano. 

130.  Joel 2:17-19  17 Chorem os sacerdotes, ministros do SENHOR, entre o alpendre e 

o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó SENHOR, e não entregues a tua herança ao 

opróbrio, para que os gentios o dominem; porque diriam entre os povos: Onde está o seu 

Deus?  18 Então o SENHOR se mostrou zeloso da Sua terra, e compadeceu-Se do Seu 

povo.  19 E o SENHOR, respondendo, disse ao Seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o 

mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os 

gentios. 

131.  Joel 2: 23-27,32  23 E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no SENHOR 

vosso Deus, porque ELE vos dará em justa medida a chuva temporã; fará descer a chuva 

no primeiro mês, a temporã e a serôdia.  24 E as eiras se encherão de trigo, e os lagares 

transbordarão de mosto e de azeite.  25 E restituir-vos-Ei os anos que comeu o gafanhoto, 

a locusta, e o pulgão e a lagarta, o Meu grande exército que enviei contra vós.  26 E 

comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do SENHOR vosso Deus, 

que procedeu para convosco maravilhosamente; e o Meu povo nunca mais será 

envergonhado.  27 E vós sabereis que EU estou no meio de Israel, e que EU Sou o 

SENHOR vosso Deus, e que não há outro; e o Meu povo nunca mais será envergonhado. 
32 E há de ser que todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo; porque no 

monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o SENHOR, e entre os 

sobreviventes, aqueles que o SENHOR chamar. 

132.  Joel 3: 1,2  Porque, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que removerei o 

cativeiro de Judá e de Jerusalém,  2 congregarei todas as nações, e as farei descer ao 

vale de Yehoshafat (O SENHOR julgou/julga); e ali com elas entrarei em juízo, por causa 

do Meu povo, e da Minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e 

repartiram a Minha terra. 
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133.  Joel 3:16-17  16 E o SENHOR bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua 

voz; e os céus e a terra tremerão, mas o SENHOR será o refúgio do seu povo, e a 

fortaleza dos filhos de Israel.  17 E vós sabereis que eu sou o SENHOR vosso Deus, que 

habito em Sião, o meu santo monte; e Jerusalém será santa; estranhos não passarão mais 

por ela. 

134.  Joel 3:20-21  20 Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em 

geração.  21 E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado; porque o SENHOR 

habitará em Sião. 

135.  Amos 9: 14-15  14 E trarei do cativeiro Meu povo Israel, e eles reedificarão as 

cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão 

pomares, e lhes comerão o fruto.  15 E plantá-los-Ei na sua terra, e não serão mais 

arrancados da sua terra que lhes dei, diz o SENHOR teu Deus. 

136.  Obadiah 1: 17,19-21  17 Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo; e 

os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. 19 E os do sul possuirão o monte de 

Esaú, e os das planícies, os filisteus; possuirão também os campos de Efraim, e os 

campos de Samaria; e Benjamim possuirá a Gileade.  20 E os cativos deste exército, dos 

filhos de Israel, possuirão os cananeus, até Zarefate; e os cativos de Jerusalém, que estão 

em Sefarade, possuirão as cidades do Negev.  21 E subirão salvadores ao monte Sião, 

para julgarem o monte de Esaú; e o reino será do SENHOR. 

137.  Micah 2: 12-13  Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó; certamente congregarei o 

restante de Israel; pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bozra; como o rebanho no meio 

do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens.  13 Subirá diante deles O 

Que abrirá o caminho; eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela; e o REI irá 

adiante deles, e o SENHOR à testa deles. 

138.  Micah 4: 1,2  Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do SENHOR 

será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os 

povos.  2 E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do SENHOR, e à casa 

do Deus de Jacó, para que nos ensine os Seus caminhos, e andemos pelas Suas veredas; 

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do SENHOR. 

139.  Micah 4: 6-8  6 Naquele dia, diz o SENHOR, congregarei a que coxeava, e 

recolherei a que tinha sido expulsa, e a que EU tinha maltratado.  7 E da que coxeava farei 

um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa; e o 

SENHOR reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre.  8 E a ti, ó torre 

do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá; sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da 

filha de Jerusalém. 

140.  Micah 4: 10-13  10 Sofre dores, e trabalha, para dar à luz, ó filha de Sião, como a 

que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até 

Babilônia; ali, porém, serás livrada; ali te remirá o SENHOR da mão de teus inimigos.  11 

Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: Seja profanada, e vejam os 
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nossos olhos o seu desejo sobre Sião.  12 Mas não sabem os pensamentos do SENHOR, 

nem entendem o Seu conselho; porque as ajuntou como gavelas numa eira.  13 Levanta-te 

e trilha, ó filha de Sião; porque EU farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas; e 

esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao SENHOR, e os seus bens 

ao SENHOR de toda a terra. 

141.  Micah 5: 2-4  E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, 

de ti Me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, 

desde os dias da eternidade.  3 Portanto os entregará até o tempo em que a que está de 

parto tiver dado à luz; então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel.  4 E ELE 

permanecerá, e apascentará ao povo na força do SENHOR, na excelência do nome do 

SENHOR seu Deus; e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins 

da terra. 

142.  Micah 7: 14-15  14 Apascenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua 

herança, que habita a sós, no bosque, no meio do Carmelo; apascentem-se em Basã e 

Gileade, como nos dias do passado.  15 Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da 

tua saída da terra do Egito. 

143.  Micah 7: 18-20  18 Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade, e que 

passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para 

sempre, porque tem prazer na sua benignidade.  19 Tornará a apiedar-se de nós; sujeitará 

as nossas iniqüidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar.  20 

Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os 

dias antigos. 

144.  Nahum 1:15  15 Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que 

anuncia a paz! Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não 

tornará mais a passar por ti; ele é inteiramente exterminado. 

145.  Zephaniah 2: 7  E será a costa para o restante da casa de Judá; ali apascentarão 

os seus rebanhos; de tarde se deitarão nas casas de Ascalom; porque o SENHOR seu 

Deus os visitará, e os fará tornar do seu cativeiro. 

146.  Zephaniah 2:9-11  9 Portanto, tão certo como eu vivo, diz o SENHOR dos 

Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amom como 

Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua; o restante do meu povo 

os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá.  10 Isso terão em recompensa da sua 

soberba, porque escarneceram, e se engrandeceram contra o povo do SENHOR dos 

Exércitos.  11 O SENHOR será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da 

terra; e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. 

147.  Zephaniah 3:12-17  12 Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e eles 

confiarão no nome do SENHOR.  13 O remanescente de Israel não cometerá iniqüidade, 

nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa; mas serão 

apascentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante.  14 Canta alegremente, ó 



 
 

 
www.mevasseret.com  
info@mevassert.com  

 

filha de Sião; rejubila, ó Israel; regozija-te, e exulta de todo o coração, ó filha de 

Jerusalém.  15 O SENHOR afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo; o SENHOR, o 

rei de Israel, está no meio de ti; tu não verás mais mal algum.  16 Naquele dia se dirá a 

Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos.  17 O SENHOR teu 

Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará; ele se deleitará em ti com alegria; calar-

se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. 

148.  Zephaniah 3: 19,20  Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te 

afligem, e salvarei a que coxeia, e recolherei a que foi expulsa; e deles farei um louvor e 

um nome em toda a terra em que foram envergonhados.  20 Naquele tempo vos farei 

voltar, naquele tempo vos recolherei; certamente farei de vós um nome e um louvor entre 

todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz 

o SENHOR. 

149.  Haggai 2:5-9 5 Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do 

Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós; não temais.  6 Porque assim diz o 

SENHOR dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o 

mar e a terra seca;  7 E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as 

nações, e encherei esta casa de glória, diz o SENHOR dos Exércitos.  8 Minha é a prata, e 

meu é o ouro, disse o SENHOR dos Exércitos.  9 A glória desta última casa será maior do 

que a da primeira, diz o SENHOR dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o SENHOR 

dos Exércitos. 

150.  Zechariah 1:14-17  E o anjo que falava comigo disse-me: Clama, dizendo: Assim 

diz o SENHOR dos Exércitos: Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião.  
15 E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso; porque eu estava 

pouco indignado, mas eles agravaram o mal.  16 Portanto, assim diz o SENHOR: Voltei-me 

para Jerusalém com misericórdia; nela será edificada a minha casa, diz o SENHOR dos 

Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém:  17 Clama outra vez, dizendo: Assim 

diz o SENHOR dos Exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão; porque 

o SENHOR ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. 

151.  Zechariah 2:2-5 Vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu 

comprimento.  3 E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro.  
4 E disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias 

sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela.  5 Pois eu, 

diz o SENHOR, serei para ela um muro de fogo em redor, e para glória estarei no meio 

dela. 

152.  Zechariah 2:6-8  6 Ah, ah! Fugi agora da terra do norte, diz o SENHOR, porque 

vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o SENHOR.  7 Ah! Sião! Escapa, tu, que 

habitas com a filha de Babilônia.  8 Porque assim diz o SENHOR dos Exércitos: Depois da 

glória ele me enviou às nações que vos despojaram; porque aquele que tocar em vós toca 

na menina do seu olho. 



 
 

 
www.mevasseret.com  
info@mevassert.com  

 

153.  Zechariah 2:10-13  10 Exulta, e alegra-te ó filha de Sião, porque eis que venho, e 

habitarei no meio de ti, diz o SENHOR.  11 E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao 

SENHOR, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti e saberás que o SENHOR dos 

Exércitos me enviou a ti.  12 Então o SENHOR herdará a Judá como sua porção na terra 

santa, e ainda escolherá a Jerusalém.  13 Cala-te, toda a carne, diante do SENHOR, 

porque ele se levantou da sua santa morada. 

154.  Zechariah 8:7-8  Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Eis que salvarei o meu 

povo da terra do oriente e da terra do ocidente;  8 E trá-los-ei, e habitarão no meio de 

Jerusalém; e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. 

155.  Zechariah 8:13  13 E há de suceder, ó casa de Judá, e casa de Israel, que, assim 

como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção; não 

temais, esforcem-se as vossas mãos. 

156.  Zechariah 8:20-23  Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Ainda sucederá que virão 

os povos e os habitantes de muitas cidades.  21 E os habitantes de uma cidade irão à 

outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do SENHOR, e buscar o SENHOR dos 

Exércitos; eu também irei.  22 Assim virão muitos povos e poderosas nações, a buscar em 

Jerusalém ao SENHOR dos Exércitos, e a suplicar o favor do SENHOR.  23 Assim diz o 

SENHOR dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas as 

línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos 

convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. 

157.  Zechariah 9:11-17  11 Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, 

libertei os teus presos da cova em que não havia água.  12 Voltai à fortaleza, ó presos de 

esperança; também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro.  13 Porque curvei Judá 

para mim, enchi com Efraim o arco; suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó 

Grécia! E pôr-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso.  14 E o SENHOR será visto 

sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago; e o Senhor DEUS fará soar a 

trombeta, e irá com os redemoinhos do sul.  15 O SENHOR dos Exércitos os amparará; 

eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda; também beberão e 

farão barulho como excitados pelo vinho; e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como 

os cantos do altar.  16 E o SENHOR seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do 

seu povo: porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra.  17 Porque, 

quão grande é a sua bondade! E quão grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os 

jovens e o mosto as virgens. 

158.  Zechariah 10:6 E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-

ei voltar, porque me compadeci deles; e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque 

eu sou o SENHOR seu Deus, e os ouvirei. 

159.  Zechariah 10:8-12  Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido; 

e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado.  9 Ainda que os espalhei por entre 

os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos; e viverão com seus filhos, e 
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voltarão.  10 Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria; e trá-

los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles.  11 E ele 

passará pelo mar da angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se 

secarão; então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará.  12 E eu 

os fortalecerei no SENHOR, e andarão no seu nome, diz o SENHOR. 

160.  Zechariah 12:5-8 Então os governadores de Judá dirão no seu coração: Os 

habitantes de Jerusalém são a minha força no SENHOR dos Exércitos, seu Deus. Naquele 

dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como 

um facho de fogo entre gavelas; e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em 

redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém;  7 E o SENHOR 

salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos 

habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá.  8 Naquele dia o SENHOR 

protegerá os habitantes de Jerusalém; e o mais fraco dentre eles naquele dia será como 

Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do SENHOR diante deles. 

161.  Hebrews 11:22  Pela fé Yosef, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos 

de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Exodus 13:19  E Moisés levou consigo os 

ossos de Yosef, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, 

dizendo: Certamente Deus vos visitará; fazei subir (aliyah, da palavra alah - ~t,óyli[]h;) 

daqui os meus ossos convosco. Joshua 24:32  Também os ossos de Yosef, que os filhos 

de Israel trouxeram (fizeram subir- aliyah, da palavra alah - Wl’[/h,) do Egito, foram 

enterrados em Shechem, naquela parte do campo que Yaacov comprara aos filhos de 

Hemor, pai de Shechem, por cem peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de 

Yosef. 


