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NOTA  INTRODUTÓRIA 
    Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão 

ampliar  seus conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras.  

Além disso,através   delas, irá aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor 

adorá-lO e servi-lO. 

 

DIA 01   ESPERANÇA NAS ESCRITURAS  
 
Olhar as Escrituras nos traz esperança - pois ensina a lidar com nossa humanidade. 
     (com toda a sua mescla de discrepâncias e instabilidades emocionais). 
 
SALMOS TRAZEM ESPERANÇA, pois, ao relatar situações das mais diversas e 
complicadas  mostram como Deus intervém em auxílio dos que O temem. 
 
1.Salmos constituem verdadeiro ‘fastfood’ apresentando, de modo objetivo, respostas 
imediatas à necessidade que passamos naquele momento.Ensinam a orar quando nos faltam 
palavras ou é melhor não expressarmos o quenos vem à boca.  
 
2.Salmos dão esperança de acertar o caminho, e tomar a decisão acertada ao nos apresentar 
princípios espirituais que funcionam de modo tão inexorável como os físicos:  
cujas escolhas são conseqüentes.  Ex: põe açúcar, adoça! Se puser sal ficará salgado! 

•  Salmos apresentam, também, princípios com duas faces que precisam do SIM e do 
NÃO. Como moedas precisam ser cunhadas dos dois lados, para serem válidas.Como a 
eletricidade precisa dos pólos negativo e positivo para funcionar; ex:  

• ‘Bemaventurado quem NÂO ... (faz como todo mundo) Sl 1.1-2 
antes (SIM) tem seu prazer na Lei do Senhor e nela medita dia e noite’ 

 
3Salmos  trazem esperança   ao dar  direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou desânimo. 
 

 

DIA 02    A ESPERANÇA DO  CRISTÃO 

 
1.SALVOS DA CONDENAÇÃO, 
 
1.1-A esperança da vida eterna 
• ‘ na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,  

- prometeu antes dos tempos eternos’ Tt 1.2e    Tt 3.7 

• ‘justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeirossegundo a esperança da vida eterna  

• ‘na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança; pois o que 
alguém vê, como o espera? ‘Rm 8.24  

• Agora,pois, permanecem a fé, a esperança, o amor’ 1Co 13.13 
‘ esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da 
verdade doevangelho’ (boas novas da salvação) Cl 1.5 

• Naesperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos 
eternos’  Tt 1.2 
 

1.2-A ESPERANÇA DA VOLTA DE CRISTO: O ARREBATAMENTO. 
 
1.3-A ESPERANÇA DE SERMOS RESTITUÍDOS À GLÓRIA DE DEUS. 
(  da qual o homem foi destituído por causa do pecado, Rm 3.23 ) 

• Por(Jesus) obtivemos também...acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes 
     - e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. ’Rm 5.2 

• Deusquis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios,  
- que é Cristo em vós, a esperança da glória’  Cl 1.27 

• Tendo , pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar’ 2Co 3.12  
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• Benditoseja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua  grande 
misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,  
- pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos’ 1Pe 1.3 

• ‘Aguardandoa bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus 
e Salvador Cristo Jesus ‘ Tt 2.13 

• ‘ Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser 

• Massabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele;  
- porque assim como é, o veremos. 1 João 3.2  

• Nem olhos viram...nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as 
(coisas) que Deus preparou para os que o amam’ 1Co 2.9 

 
2-ESPERANÇA DA NOSSA VOCAÇÃO: Ef 1.18 e 4.4  

• Iluminados os olhos do vosso coração, e quais as riquezas daglória da sua herança nos 
santos’ Ef 1.18 -19 

• Háum só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da 
vossa vocação’ Ef 4.4 

 

2.1A esperança de glorificar a Cristo sempre !  
• ‘ Antes, com toda a ousadia, Cristo será,tanto agora como sempre, engrandecido no meu 

corpo,seja pela vida, seja pela morte ‘ Fp 1.20  
 
2.2A esperança do galardão  
• ‘ qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na 
sua vinda? Porventura não o sois vós? ’’ 1Ts 2.19 
 

2.3A esperança de reconhecimento do trabalho feito no Senhor 
• ‘tendo esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, 

- seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós,’2Co 10.1 
 

3-A ESPERANÇA DA CONSOLAÇÃO 

• ‘ nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que,... 2Co 1.7 
- como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação’ 

 

DIA 03   OUTROS TIPOS DE ESPERANÇA 

 
1 -A ESPERANÇA DA CRIAÇÃO 

‘na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da  
corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus’ Rm 8.21 
 

2 –A ESPERANÇA NÃO FRUSTRADA, Fp 1.20 
’ a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido; 
‘Pois o necessitado não será esquecido para sempre,  
- nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente’ Sl 9.18 
 
3 -A ESPERANÇA ILUSÓRIA _’manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, 
- nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos  
concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos ‘ 1Tm 6.17 
‘ a sua esperança será iludida’.Zc 9.5 
 

DIA 04   O QUE A ESPERANÇA FAZ? 
 
1-A ESPERANÇA MOTIVA A TRABALHAR PARA O SENHOR 

• Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus 
vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem’  1Tm 4.10 

• O quelavra deve debulhar com esperança de participar do fruto ‘  1Co 9.10 

• Corrigindocom mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento para conhecerem plenamente a verdade’ 2Tm 2.25 

 
2 -A ESPERANÇA CONSOLA 

• para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos 
poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. 
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3 -A ESPERANÇA ALEGRA, MESMO SEM NENHUM MOTIVO,NA VIDA 
• alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração’  Rm 12.12. 
 

4 -A ESPERANÇA PROTEGE...  
• mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e 

tendo por capacete a esperança da salvação’  1Ts 5.8 
 
5 -A ESPERANÇA FAZ CALAR, FAZ AQUIETAR O CORAÇÃO 
• Qual criança desmamada no colo de sua mãe, Salmo 131.2 
 
6 -A ESPERANÇA FAZ PURIFICAR-SE DO PECADO 

• E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo,  
- assim como ele é puro’  1Jo 3.3.  

 
7 -A ESPERANÇA FAZ SE PREPARAR PARA DAR TESTEMUNHO 

• antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sempre preparados para 
responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há 
em vós’ 1Pe 3.15 

 

DIA 05   O QUE TRAZ ESPERANÇA? 
 
1 -DEUS TRAZ ESPERANÇA, Sl 62.5    

• Ó minha alma, espera silenciosasomente em Deus:dEle vem a minha esperança’  

• Com prodígios nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, 
- a esperança de todas as extremidades da terra, e do mais remoto mar’Sl 65.5  e Sl 71.5  

• Tu ésa minha esperança, Senhor Deus; Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. 

• A fim de que pusessem em Deus a sua esperança,e não se esquecessem das obras de 
Deus, mas guardassem os seus mandamentos’ Sl 78.7 

• Bemaventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no 
Senhor seu Deus’ Sl 146.5 

 
2-JESUS TRAZ MELHOR ESPERANÇA DO QUE A LEI, Hb 7.19   

• A lei nenhuma coisa aperfeiçoou ...é introduzida uma melhor esperança,  
       - pela qual nos aproximamos de Deus. 

 

3 -O ESPÍRITO SANTO TRAZ ESPERANÇA, Gl 5.5 

• ‘Nós... pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé...‘ iluminados os 
olhos do vosso coração, para( saber) a esperança da sua vocação, e...as riquezas da glória 
da sua herança nos santos’ Ef 1.18  

• Háum só corpo e um só Espírito, como também  
- fostes chamados em uma só esperançada vossa vocação’  Ef 4.4 

 

4-A PALAVRA TRAZ ESPERANÇA Rm 15.4  

• Tudoque dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela 
consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. 

 
5-A EXPERIÊNCIA TRAZ ESPERANÇA 

• E a perseverança a experiência, e a experiência a esperança; Rm 5.4 

• E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado emnossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado’ Rm 5.5 

 
6-LEMBRAR O QUE DEUS JÁ FEZ TRAZ ESPERANÇA 
• Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança’Lm 3.21. 
 
7 -MANSIDÃO , CALAR ANTE A ADVERSIDADE , TRAZ ESPERANÇA! 
• Ponhaa sua boca no pó; talvez ainda haja esperança’  Lm 3.29. 

• o que for prudente guardará silêncionaquele tempo, porque o tempo será mau (Amós 5.13). 

• sobre esse tema acessar:http://ongrace.com/portal/?mensagem_missionario=tempos-maus 

 

http://ongrace.com/portal/index.php?page_id=12&bk=30-9&cp=5&vs=13&todosVs=13
http://ongrace.com/portal/?mensagem_missionario=tempos-maus
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DIA 06   PODE –SE  PERDER A ESPERANÇA ? 
 
1-SIM, PODE-SE PERDER A ESPERANÇA  
• ‘Digo, pois: Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor’ Lm 3.18 

• Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida... ’ Ez 19.5  

• Se é quepermaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do 
evangelho que ouvistes e ... pregado a toda criatura que há debaixo do céu,’Cl 1.23 
 

1,1Precisa cultivar a esperança 
• ‘Trarei à memória o que me pode dar, trazer esperança’ Lm 3.21 

• Lembrando sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza 
de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai’  1Ts 1.3 

 

1.2Precisa reter a esperança até o fim  
• - Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a 

promessa’Hb 10.23  

• E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim,para completa certeza da 
esperança ‘ Hb 6.11 

• Cristo, como Filho sobre a casa de Deus; a qual casa somos nós, se tão-somente 
conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança’ Hb 3.6  

 

1.3Confiar ( fé ) em Deus é o que faz reter a esperança 
• ' se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do 

evangelho que ouvistes, e... pregado a toda criatura que há debaixo do céu’  Cl 1.23  

• Paulo,apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo 
Jesus, esperança nossa’ 1Tm 1.1  

• Que por Jesuscredes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, 
de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus’1Pe 1.21 

 

• PIOR DE TUDO, É NÃO TER ESPERANÇA 
 ‘ como o mundo: estáveis naquele tempo sem  Cristo, separados da comunidade de Israel, e 
estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança  e sem Deus no mundo.’ 1Pe 1.21 

 
 

DIA 07   QUANDO FALTAM CONSOLADORES 
 
 
Muitas vezes,  não há esperança, pois  faltam consoladores 
 
1-No mundo não há consoladores 
Ec 4.1 Depois volvi-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis as 
lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham [consola]dor; do lado dos seus opressores havia 
poder; mas eles não tinham [consolador]. 
 

•  Mas, há CONSOLADOR QUE O MUNDO NÃO PODE RECEBER,João 14.17 
‘ a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; 
- porque não o vê, nem o conhece;  
- mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. 
 
2-Em situações pessoais extremas, como as de Jó _  
‘Afrontas quebrantaram-me o coração, e estou debilitado. _ Sl 69.20 
- Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum;  
- e por consoladores, mas não os achei. 
 
3-Pode haver consoladores molestos, Jó 16.2 e 21.34 
‘Tenho ouvido muitas coisas como essas; 
- todos vós sois consoladores molestos’ Jó 16. 2 
‘ Como, pois, me ofereceis consolações vãs, Jó 21.34 
- quando nas vossas respostas só resta falsidade? ’  
 
4-Pode haver situações de tal desolação, que não há consolo: 
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‘E há de ser todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída;  
- quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores?Na 3.7 
‘ No dia da minha angústia busco ao Senhor; de noite a minha mão fica estendida e não se 
cansa; a minha alma recusa ser consolada’ Sl 77.2 
 
5-Pode haver vãs consolações 
‘ os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos; em vão 
procuram consolar; por isso seguem o seu caminho como ovelhas; estão aflitos, porque não há 
pastor’ Zc 10.2 
 
6-Há consolações mentirosas, Jr 6.14 
’ se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, ’ Jr 6.16 
’ E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, 
- dizendo: Paz,paz quando não há paz’ Jr 8.11 
 
7-Há os que não conseguem ser consolados (por isso, não têm paz)  
‘Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus’ Is 57.21 
‘ O caminho da paz eles não o conhecem, nem há justiça nos seus passos;  
- fizeram para si veredas tortas;  
- todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz’ Is 59.8 
 

DIA 08     ESPERANÇA DE CONSOLO FINAL E DEFINITIVO 
 
Saber que um dia haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça traz esperança 
Ap 7.17 porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará  
- e os conduzirá às fontes das águas da vida;  
- e Deus lhes[enxugará dos olhos toda lágrima. 
Ap 21.4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte,  
- nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor;  
- porque já as primeiras coisas são passadas.    
 

 

DIA 09   ESPERANÇA  NOS   SALMOS, de A a  Z   letra A (alívio) 
Nos SALMOS encontramos esperança, pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. ...Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de 
ânimo que encontram direção e esperança nos salmos.  

➢  Confira.  E convém marcar na margem de sua Bíblia  
 
ALEGRIA – é sua necessidade? O mundo oferece prazer, mas só Deus dá alegria 

COMO OBTER ALEGRIA:Tu amas a justiça e odeias a impiedade; por isso Deus, 
- o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros’  
 
ALEGRIA, perde-se ao pecar  
•  ‘Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário’ Sl 51.12 
 

➢ Jesus exorta:‘deixaste o 1º. amor, lembra-te de onde caíste, Apoc  2.4  
  
   
ACEITA POR DEUS _ este É O ANSEIO DE SEU CORAÇÃO? 
• A atitude que faz diferença: quebrantamento!  ‘Os sacrifícios para Deus são o espírito 

quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus’ SL 51. 17 
 
➢ ‘não te estribes no teu próprio entendimento, não sejas sábio aos próprios olhos ‘ Pv 3 

o Princípio: Deus resiste aos soberbos ‘ Tg 4.6 
 
ALÍVIO   urgente? Eis a atitude que faz diferença:  Mt 11.28-30 
➔Vinde a MIM _ todos cansados, sobrecarregados, oprimidos: eu vos aliviarei!   

Como? – tomai  sobre vós  o meu jugo  
▪ aceita o senhorio de Jesus em sua vida: Ele é o Senhor, Rm 14.9  
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- aprende de Mim  
▪ precisa ser  ensinável,  pessoa disposta a  aprender com Jesus 
▪ mansidão e humildade de coração 

 
➢  ‘ quem crê em Mim como diz a Escritura! João 7.38 

 
1º) você crê? Não apenas na mente, mas o fundo do seu ser?  
‘ Sem fé é impossível agradar a Deus’ Hb 11.1,6  
‘Não pense...que obterá do Senhor coisa alguma’ Tg 1.7 
 
2º.) você vai a Jesus?Amigas, atividades, orações, ajudam,  
    mas só Jesus resolve de fato! 
 
3º.) você faz como diz a Escritura? 
 
3.1          você aceita o senhorio de Jesus?Tomai sobre vós o Meu jugo  
          ‘ ao ímpio não há paz‘ Is 57.21 ☺ ímpio é o religioso que não dá a mínima à Palavra  
Marcar na sua Bíblia Salmo 50.16-21‘Quem se endureceu contra ele e teve paz? ’Jó 9.4 
 
3.2)você é ensinável? Aprendei de Mim ... ‘ nelas não há nenhuma mudança’ 
☺ não se conferem com a Palavra para se acertarem, COMO antigamente mulheres  
- se olhavam no espelho para acertar a costura da meia, antes de sair.  
‘Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade (Selá),  
-porque não há neles nenhuma mudança, e, portanto, não temem a Deus. ’Sl 55. 19 
 
3.3 Você é maleável nas mãos de Deus?Aceita a direção da Palavra?‘Sl 32.8Instruir-te-ei, e 
ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não 
sejas como o cavalo e a mula que precisam de cabresto ☺ de rédea curta 
para que não se atirem a ti Sl 32.9 ☺revoltado contra a direção de Deus. 
 
3.4 Você olha para Jesus ? a Palavra Ap 19.13 
Jesus se apresenta como : manso e humilde de coração  

a) manso _ não briga com as circunstâncias:encara como desafios: e ora: - Senhor,  
dá-me coragem para mudar o erro, serenidade para aceitar o que não posso mudar,  
e SABEDORIA para reconhecer a diferença !  

b) humilde _ não briga com as pessoas: não precisa pisar nelas para se sobressair  
não precisa se opor a elas provando ser mais...que elas  
não precisa desprezar quem não é igual a você.  
 
O humilde não é capacho de ninguém: aceita a si mesmo e aos outros COMO SÃO.  
Sabe falar com brandura, pois ‘ a ira se abriga no coração dos tolos’ Ec 7. 9 
‘ é glória sua passar por cima da ofensa’ Pv 19.11 
 
Sabe que Deus é por ele: ‘Deus resiste aos soberbos...dá graça aos humildes’ Tg 4.6  

- se Deus é por nós, quem será contra nós? ’Rm 8.31☺ 
 
 

DIA 10   ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z  _ letra A 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. ...Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de 
ânimo que encontram direção e esperança nos SALMOS.Confira!➔ Convém marcar na margem 
de sua Bíblia  
 

AMEAÇADA, em perigo? O Sl 91 fala da proteção de Deus ao que ... ( só para estes) 
1- HABITA NO ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO, ver perfil  no  Sl 15 e Sl 24 
 
2-‘ Porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei’ Sl 91.14 
 
3- O Senhor é teu Deus _ Não há ídolos em sua vida?  

                  - ver ídolos do homem moderno, - do coração 
 
ALIANÇA DE DEUS EXPRESSA A FIDELIDADE DE DEUS À SUA PALAVRA, Sl 89 
 
ALEGRIA PELA SALVAÇÃO:  Deus não nos trata como merecemos!    Sl 65.3  
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‘ Prevalecem as iniqüidades contra mim; porém tu limpas as nossas transgressões. 
  As misericórdias do Senhor se renovam a  cada manhã  
  - são a razão de não sermos consumidos, Lm 3.22-23 
 
AGONIADA?  Sl 70 1- 2 _ ORAR (conversa com Deus) TRAZ ESPERANÇA  
 
Ora:- APRESSA-TE, ó Deus, em me livrar; SENHOR,  Apressa-te em ajudar-me. 
 
Xô!  Fiquem envergonhados/ confundidos os que procuram a minha alma;  

-voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal.  
        -  Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!  
 
Faz a diferença : a comunhão com irmãos, Sl 133  
*  Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e os que amam a tua salvação digam 
continuamente: Engrandecido seja Deus. 
 
*Pessoas ajudam mas não resolvem:  

Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus 
 
* Reafirma, declara sua confiança em Deus 
   . Tu és o meu auxílio e o meu libertador; SENHOR,  não te detenhas. 
 
ASSOLADA? Sl 74 e 79. 7 (S) devoraram a Jacó, e assolaram as suas moradas. 
 
ORA :Não te lembres das nossas iniqüidades passadas; venham ao nosso encontro  
depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos.9 Ajuda-nos, ó Deus dá-nos 
a salvação, pela glória do teu nome; livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu 
nome. Porque diriam os gentios: Onde está o seu Deus? Seja (Deus) conhecido entre os 
gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado.    
 

DIA 11   ESPERANÇA  NOS  SALMOS, de A a  Z   letra  A 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
ACOLHIDA NO TEMPLO DO SENHOR _ quem anseia estar lá? ...Sl 84. 
  Salmos trazem as condições para sermos aceitas por Deus 

➢  Deus aceita a todos que se achegam a Ele em verdade e  coração quebrantado 
o Por Justiça, Deus  não aceita a todos indiscriminadamente 

➢ ‘Buscar-e0eis e Me achareis quando Me buscardes de todo vosso coração’ Jr 29.13 
 
84. 1-2     QUÃO amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!  

2. minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do SENHOR; 
meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo’ 
☺ o salmista reconhece ser Deus o Único Deus verdadeiro 
 - não há lugar ara ídolos em sua vida e seu coração 

 
Sl 84. 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si... (e) seus filhos, até 
mesmo nos teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei meu e Deus meu   ☺ o salmista 
reconhece a soberania de Deus,   Seu senhorio (O obedece )  e seu  Deus ( O adora) 

4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente. (Selá). 
 

5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os 
caminhos aplanados ( anda em retidão) . 6. Que, passando pelo vale de Baca, faz 
dele uma fonte; a chuva também enche os tanques  
7. Vão indo de força em força; cada um deles em Sião aparece perante Deus. 
  ☺ anda na presença do Senhor em santidade e justiça 
 
ORA:  8. SENHOR Deus dos Exércitos, escuta a minha oração; inclina os ouvidos, ó Deus de   
  Jacó! (Selá.) 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido  
10.Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil; 
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Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. 
 
11.O SENHOR Deus é um sol e escudo; 

o SENHOR dará graça e glória; não retirará bem algum aos que andam na retidão.  
 
12. SENHOR dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. 
 
ADOREMOS! _ Adorar ao Senhor traz esperança: Ele é maior do que qualquer situação. 

             Ante as injustiças do mundo, traz esperança saber que Deus julga  justamente                                                   
 
Sl 96 1. CANTAI ao SENHOR um cântico novo,  
         6. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. 
        9. Adorai ao SENHOR na beleza da santidade; tremei diante dele toda a terra. 
     10. Dizei entre os gentios que o SENHOR Reina.  
             O mundo também se firmará para que se não abale; - julgará os povos com retidão. 
      11-12. Alegrem-se ... 13. Ante a face do SENHOR, porque vem, porque vem a julgar a terra; 

             julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. (Eqüidade) 
 
ASSOLADO O SANTUÁRIO _ Sl 102   ☺ Muitas vezes, nós, santuário do Espírito Santo somos 
assolados por causa de rebeldias e dura cerviz ante o Senhor... 

➢ O motivo de terem ido ao cativeiro foi a apostasia ( deixaram os caminhos do Senhor) 
➢ Há um princípio básico: o Senhor está convosco enquanto vós estais com Ele’ 2 Cr 15.2 

o Se O deixardes, Ele vos deixará . 
➢ Deus não quer  ninguém  que se sinta obrigado a estar com Ele:quer o amor dos Seus. 

 

DIA 12     ESPERANÇA  NOS  SALMOS, de A a  Z  - angustiada  

 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois hádireções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS.Confira!➔ Convém marcar na margem de sua 
Bíblia  
 
ANGUSTIADA_ Sl 120.1. NA minha angústia clamei ao SENHOR, e Ele me ouviu. 
 
ANGUSTIADA MUITAS VEZES, mas não destruída! Sl 129 _ ler ...antecipando a vitória 
 

 1 MUITAS vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel; 
2. Muitas vezes me angustiaram desde  minha mocidade; todavia não prevaleceram contra mim. 
 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas; compridos fizeram os seus sulcos  
   ☺ é uma referência a  Jesus chicoteado, antes da crucificação.  

. 4. O SENHOR é justo; cortou as cordas dos ímpios. _ ☺Aleluia! 
Xô!   5. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião... 

6. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem.  
☺ e vira NADA! Nem são abençoados! 

8b. _ nós vos abençoamos em nome do SENHOR _ (esses que são indestrutíveis!) 
 
ANGUSTIADA DEMAIS  ! Sl 143 - Meu espírito se angustia em mim;  
                                                         - meu coração em mim está desolado. 
 
GABARITO     5. Lembro-me dos dias antigos; considero todos os teus feitos;  medito ... 
                        

Sl 143. 6-10 - LER EM VOZ ALTA em momentos de angústia 
  
ORAÇÃO_11. Vivifica-me, ó SENHOR, por amor do teu nome;  

por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. 
12. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos,  

e destrói a todos os que angustiam a minha alma; pois sou teu servo. (É, MESMO?). 
 
 

DIA 11  ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z  _  letra B e C 
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Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. ... Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de 
ânimo que encontram direção e esperança nos SALMOS.Confira!➔ Convém marcar na margem 
de sua Bíblia 
 
* BENDIZEI AO SENHOR _ o motivo de se bendizer a Deus é reconhecê-Lo  como  Criador  
 
Sl 134.1 .bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR,  
                > que assistis na casa do SENHOR todas as noites. 
2 Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao SENHOR...que fez o céu e a terra.  

O SENHOR que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. 
 
* CONFUSA? Atitude que faz a diferença   ‘ Olharam para Ele e não ficaram confundidos’  
                             Sl 75 76 93 97 99 103 104 135.1-14 146 e 147 
 

➢ Salmos messiânicos: revelam o Messias que viria, e o que faria por nós:  
Salmo 2_  Sl 22-23-24 _  Sl 40 _   69 _  72 _ 110  (entre outros, ver no Google)  

 
CHOROSA?  Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Sl 59.8 
 Sl 56.9           -Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos:  
                         Declara com fé:   isto sei eu, porque Deus é por mim,  
                                                       >  ‘se Deus é por nós, quem será contra nós? ‘ Rm 8.31 
Toma posição:  
56.10. Em Deus louvarei a sua palavra;  no SENHOR louvarei a sua palavra. 
56.11. Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem. 
56.12.  Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças; 
 
Testifica:  
Sl 56. 13  -  Pois tu livraste a minha alma da morte   que é muito pior e mais difícil!) 
indaga:    -  Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes?  
 
  
CORAÇÃO ENDURECIDO? Sl 95  
 
CELEBRAI AO SENHOR - Sl 100.1. CELEBRAI com júbilo ao SENHOR, todas as terras 
2. Servi ao SENHOR com alegria; entrai diante dele com canto. 3 Sabei que o SENHOR é Deus; 
foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu,ovelhas do seu pasto. 
4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu 
nome.5. Porque o SENHOR é bom, e eterna a sua misericórdia;  
e a sua verdade dura de geração em geração.  
 

DIA 13   ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z   _  letra C  

 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois hádireções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS.Confira!➔ Convém marcar na margem de sua 
Bíblia.  
 
*CONFIANÇA EM DEUS _ Sl 125 
 

CAÍDA _ e abatida!    Sl 145   >  levanta seus olhos e adora o Senhor  
 
1. EU te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome ...para sempre.2. Cada dia te bendirei, 
e louvarei o teu nome ...para sempre.3. Grande é o SENHOR, e muito digno de louvor, e a sua 
grandeza inescrutável. 4-7.☺ Testemunha a vitória de geração em geração 
 
 8. Piedoso e benigno é o SENHOR, sofredor e de grande misericórdia. 
9. O SENHOR é bom para todos, suas misericórdias são sobre todas suas obras. 
13. O teu reino é um reino eterno; o teu domínio duro em todas as gerações. 
 
Sl 145. 14 -O SENHOR sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos (fé) 
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Ler também: ‘ uns se curvam e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Sl 20.8 
 
‘Sl   37.24-  ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão.  
>‘ sete vezes cai o justo, e se levanta; mas os ímpios são derribados pela calamidade. Pv 24. 16 
 
Sl 37 17  . Justo é o SENHOR em todos seus caminhos, e santo em todas as suas obras. 
      v 18.    Perto está o SENHOR de todos os que o invocam... em verdade, 1  Jo 1.7. 
         19     Ele cumprirá o desejo dos que o temem; ouvirá seu clamor, e os salvará.  
         20.    O SENHOR guarda a todos os que o amam...  

 todos os ímpios serão destruídos. 
.21.Minha boca falará o louvor do SENHOR, toda carne louvará seu santo nome... para sempre. 
 
* CORAÇÃO  DERRAMADO  PERANTE O SENHOR_ Sl 88 
Olha para o Senhor: 1-2 SENHOR Deus da minha salvação,  
Clama ao Senhor: diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue minha oração  
- perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor; 
 
A Situação: 3-9minha alma está cheia de angústia, minha vida se aproxima da sepultura... 
*Clama ao Senhor... tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. 
 
*Traz suas razões: 10 -12 - Mostrarás, tu, maravilhas aos mortos ...?  
 
* Clama ao Senhor: tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. 
 
*Diz como se sente:14. porque rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face?  
15. Estou aflito, prestes... a morrer desde a minha mocidade... sofro os teus terrores, estou 
perturbado. 16. tua ardente indignação sobre mim... teus terrores me têm retalhado. 
 
* SITUAÇÃO: 17. Eles me rodeiam todo o dia como água; eles juntos me sitiam. Desviaste para 
longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas.  
 

☺Parece ser este o único salmo que não ‘ termina bem’: em que o salmista não tem 

seu  estado de espírito mudado pelo toque do Senhor. Mas, faz tão bem fazer uma 

boa choradeira diante de Deus! ‘Certa vez, depois de uma dessas, abri a Bíblia 

para ler um salmo, e meus olhos bateram num verso que diz: Sl 56.8 

’ conheço tuas vagueações: não estão elas no meu livro? Pões minhas 

lágrimas no teu odre...’☺ Tal palavra me confortou e me animou a continuar. 

 

DIA 14      ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z  _ Letra D  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
*DESMAIADO? Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado; 
Atitude que faz diferença: lembrar o que Deus faz: o que Deus tem feito a você? Peça-Lhe que 
mostre ‘tens sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo’ Sl 62.2-3 
4. Habitarei no teu tabernáculo para sempre; abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. 
(Selá).☺Decide, daqui pra frente... vejaquem habita em Deus: Sl 15 e 24 
5. tu, ó Deus, ouviste os meus votos; deste-me a herança dos que temem o teu nome.  
☺ Deus já ouviu você alguma vez, lembra? Procure conhecer sua herança como cristã! 
6.(longevidade e vida eterna) prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. 
8.cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. 
☺ Cristianismo não é religião: NÃO É um meio de aplacar consciência pesada, e obter favores 
dos céus. Mas _ andar com Deus é relacionamento pessoal, momento a momento 
 
*DECEPCIONADO_ até com os irmãos?   
Sl 55.12 - não era um inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; nem era o que me 
odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. 13. Mas eras tu, homem 
meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em 
companhia na casa de Deus. 
              Xô! . 15.ATITUDE QUE FAZ DIFERENÇA: eu, porém... Sl 55.16 em diante 
                     ( ver revista  no link devocionais : eu porém...) 
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* DERROTADO? Pode acontecer: com qualquer pessoa.  Sl 60 

Aconteceu com guerreiros experientes como Davi e seus homens... 
 Atitude que faz diferença: Sl 60 4.Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem 
no alto, por causa da verdade. (Selá.)  
Sl 60.5 > Para que os teus amados sejam livres,  salva-nos com a tua destra, e ouve-nos; 
 
6. Deus falou na sua santidade; eu me regozijarei ...9. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem 
me guiará até Edom? 10. Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado?  
> Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos?  ☺De alguma forma, por algum motivo, 
Deus não saíra com eles naquela batalha... Fora uma batalha travada ‘na carne’ (força e recurso 
natural do homem, independente de Deus) A carne’ pode fazer maravilhas como a abertura das 
Olimpíadas... por exemplo. O mundo está no seu elemento, mas o cristão é um corpo estranho 
no mundo. As regras de sua luta são diferentes das do mundo,  
 
Sl 60.11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. 
Sl 60.12. Em Deus faremos proezas (sem Deus, não!) ;Ele é que pisará os nossos inimigos. 
 
*DESPREZADO!  Sl 123. 3  Ora:  Tem piedade de nós, ó SENHOR, tem piedade de nós,  
- pois estamos assaz fartos de desprezo. 4. noss’alma está extremamente farta da zombaria ... 
do desprezo dos soberbos. 
 
 

DIA 15      ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z   _letra E  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia. 
 
ENSINO_ Sl 78   ( o atuar de Deus) 
➔ESCUTAI a minha lei, povo meu; inclinai os vossos ouvidos 

a) pensa nas gerações futuras: 4 – 7 -Não os encobriremos aos filhos... à geração futura  
 
b) exorta: v 7que pusessem em Deus sua esperança ev 8não fossem como seus pais, 

geração contumaz e rebelde que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. 
 

c) fidelidade de Deus apesar da infidelidade do povo:histórico 78. 8- 40,72 (fim)  
*Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão! Sl 78.40,72 
Os apascentou, segundo a integridade do seu coração, guiou-os pela perícia de suas mãos’ 
 
*ESPREMIDA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS?Sl 86 - (para ser lido em voz alta!) 
 
ORA      1 INCLINA, SENHOR, os teus ouvidos, e ouve-me, porque  estou necessitado e aflito. 
               2 Guarda Minh’ alma.. >  sou santo  (  fez com Deus pacto com sacrifício, Sl 50.5: 
                  - Salva o teu servo,   >  que em ti confia. 

 3.Tem misericórdia de mim, ó Senhor,    (Atitude ) pois a ti clamo todo o dia. 
 4.Alegra a alma do teu servo,                   (A)  pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. 

 
86.5   Tu... és bom, pronto a perdoar, abundante em benignidade para todos os que te invocam. 
86. 6  Dá ouvidos, SENHOR, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. 
 
Atitude:  
7. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto  me respondes. (declara com fé)  
 
Declara:  
Sl  86.8   Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. 
9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o 
teu nome  .10. Porque tu és grande e fazes maravilhas; só tu és Deus. 
 
ORA: 86.11   Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; 
                             >  une o meu coração ao temor do teu nome. 
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86.12  Atitude:    Louvar-te-ei... com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre.  
86.13 Testifica:   pois grande é a tua misericórdia para comigo;  
 
SITUAÇÃO (S) livraste minha alma do inferno mais profundo...soberbos se levantaram...  
 
OLHA PARA O Senhor: 15.És Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, 

- grande em benignidade e em verdade. 
ORA: 16. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim; dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva 
ao filho da tua serva.17. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me 
odeiam, e se confundam; porque tu, SENHOR, ( testifica)  me ajudaste e me consolaste. 
 
*EXALTA A DEUS _ olharam para Ele e não foram confundidos ... 
 

 

DIA 16  ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z  _ letra F, G,  H  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
* FERIDAS, somos levadas a ‘ meter a boca’ contra quem nos feriu: CUIDADO! 
Sl 109. 22-estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. 
☺ Deus permitiu tais imprecações: mostram a justiça de Deus sendo executada por Deus 
26. Ajuda-me, ó SENHOR meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia.27. Para que saibam 
que esta é a tua mão, e que tu, SENHOR, o fizeste.28. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu; 
quando se levantarem fiquem confundidos; e alegre-se o teu servo. 
30. Louvarei grandemente ao SENHOR com a minha boca; louvá-lo-ei entre a multidão. 
109. 31. Pois(Ele) se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. 
 
*FAMÍLIA FELIZ _ Sl 128   
 
*FORTALEZA NA BATALHA!  Sl 144. 1   -BENDITO seja o SENHOR, minha rocha,  
- que ensina  ( adestra)  as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra 
 
(A)2. Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu;  

 - escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. 
 

Reconhece: 3-4 -SENHOR, que é o homem, para que o conheças, o filho do homem, para que o 
estimes? O homem é semelhante à vaidade; seus dias são como sombra que passa 
 
- é GUERRA!  5. Abaixa, ó SENHOR, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão. 

6. Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os. 
7. Estende tuas mãos desde o alto; livra-me, arrebata-me das muitas águas  

- e das mãos dos filhos estranhos8 e 11.☺ VAIDOSOS E FALSOS 
Louvor pela vitória :9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo ( musical) que dás a salvação aos 
reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. 11.Livra-me ...  
Alvos para a paz_ 12.Que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para 
que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio;13. que as 
nossas dispensas se encham de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a 
milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. 
14. que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem 
saídas, nem gritos nas nossas ruas.15. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece;  
- bem-aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR. 
 
** FUGIR DE TUDO _ é a sua vontade?Sl 55. 6 - eu disse: Oh! Quem me dera asas como de 
pomba! Então voaria, e estaria em descanso. 7. Eis que fugiria para longe, e pernoita-ria no 
deserto. (Selá). 8. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade 
 
* GUARDADA!  Sl 140. 6    Eu disse ao SENHOR: Tu és o meu Deus;  
ORA: ouve a voz das minhas súplicas, ó SENHOR. 7. Ó DEUS o Senhor, fortaleza da minha 

salvação,   - tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha.  
 
*HISTÓRICOS _ salmos históricos narram feitos do Senhor, lembram a História de israel 
   Salmos 78 ,  105, 106, 107  135 e 136.  
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Saiba+ http://www.bibliaeapocrifos.com.br/primeiro-testamento/ler/54/historia-como-motivo-
de-oracao-nos-salmos   
 
Sl 78 - ‘ Quantas vezes...? Assim só o Senhor os guiou... 107,108. 
 
Sl 107 _ 1.LOUVAI ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para 
sempre.2-5 - Digam-no os remidos...os que remiu da mão do inimigo... e os que congregou 
 
v  6-7.13,19 - clamaram ao SENHOR na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades 
v 8.Louvem ao SENHOR pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos 
homens.  Sl 107.9-14 - Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta.  
 

Sl 107.20 - Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da sua destruição. 
 
→ 22- 28 - Então clamam ao SENHOR na sua angústia; e ele os livra das suas dificuldades. 
30-31- Louvem ao SENHOR pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos 
homens. 42. Os retos o verão, e se alegrarão, e toda a iniqüidade tapará a boca. 
 
Sl107.43 - o ‘ sábio observará estas coisas: compreenderão as benignidades do Senhor’. 
 

DIA 17     ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z   _letra I  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
*INCONSOLÁVEL _ Sl 77. 2-3 - No dia da minha angústia busquei ao Senhor; minha mão 
se estendeu de noite, e não cessava; a minha alma recusava ser consolada.  
(A)Lembrava-me de Deus, e me perturbei; queixava-me, e o meu espírito desfalecia (Selá). 
Faz diferença:1 CLAMEI...a Deus levantei minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos  
Expôs seus questionamentos... Sl 77.4- 9 
Detectou a qualidade deles: isto é enfermidade minha!(Xô!) 77.10 
➔Trouxe à memória o que pode dar esperança, Lm3.21? 
(A) 12.Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. 77.11- 20. 
Olha para o Senhor: 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas’  
 
* INJUSTIÇADA?  LER SL 43.FAZE-ME justiça, ó Deus, pleiteia minha causa...  
                              - Livra-me do homem fraudulento e injusto.  
*INVEJOSA?Sl 73 ‘ AO VER A PROSPERIDADE DOS ÍMPIOS...’  
 
* ÌDOLOS_ Sl 115. 1.NÃO a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor  
da tua benignidade e da tua verdade. 2. Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus?  
3.Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou. 
4.Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens - ver tbSl 135.15-20  
8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam 
Exorta a confiar no Senhor :9. Israel...10. Casa de Arão...11. Vós,que temeis ao SENHOR,  
→ confiai no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo. 
O Senhor abençoa_ 12. O SENHOR se lembrou de nós; ele nos abençoará...Israel... Arão. 
13...os que temem ao SENHOR, tanto pequenos como grandes. 
14. O SENHOR vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos 
15. Sois benditos do SENHOR, que fez os céus e a terra. 
(P)16. Os céus são os céus do SENHOR; mas a terra a deu aos filhos dos homens. 
Fato:17. Os mortos não louvam ao Senhor... (A) 18. Mas nós bendiremos ao SENHOR,  
desde agora e para sempre. Louvai ao SE17 
 
IGREJA_    FILHAS DO REI _ Sl 45 9 ...estavam entre as tuas ilustres mulheres; 

        à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir.  
➔10.Ouve, filha, olha,inclina os teus ouvidos;esquece-te do teu povo e da casa do teu pai.  
                      >   e do mundo ( 1 Pe 1.18-19)   
 

➢ Este texto refere-se à IGREJA, a esposa   Ap 22,17 
 

➢ Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor; adora-o. 12. 

☺ será honrada! v13 -15 toda ilustre lá dentro; veste entretecido de ouro 

http://www.bibliaeapocrifos.com.br/primeiro-testamento/ler/54/historia-como-motivo-de-oracao-nos-salmos
http://www.bibliaeapocrifos.com.br/primeiro-testamento/ler/54/historia-como-motivo-de-oracao-nos-salmos
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o  (glória de Deus) 
16 Em lugar de teus pais estarão teus filhos; deles farás príncipes sobre toda a terra. 
        ☺ troca a herança natural do pecado, que recebeu dos pais (não olha para trás) 
           - pelos frutos que o Senhor quer produzir em sua vida: consagra-se ao Senhor! 
 

Sl 45.17. Farei lembrado o teu nome de geração em geração... 

- os povos te louvarão eternamente.   
 
 

DIA18    ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z  _ letra J , L  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
*JUIZ_ Deus é o Juiz Sl 75e JUÍZES INJUSTOS: Sl 82. 
 
*JUSTOS LOUVAM AO SENHOR, Sl 92.1-5 -BOM é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao 
teu nome, ó Altíssimo... de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade 
... tu, SENHOR, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. Quão 
grandes são, SENHOR, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos 
8. Tu, SENHOR, és o Altíssimo para sempre. 9.’ Teus inimigos... perecerão; serão dispersos 
todos os que praticam a iniqüidade.10. Porém tu exaltarás o meu poder.... Serei ungido com óleo 
fresco.11.Meus olhos verão o meu desejo sobre meus inimigos (Pv 16.7 Quando os caminhos do 
homem agradam ao Senhor, faz que até seus inimigos tenham paz com ele). 
’meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. 
12.O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano.  ... plantados na casa 
do SENHOR florescerão nos átrios do nosso Deus.14.Na velhice ainda darão frutos; serão 
viçosos e florescentes, 15.Para anunciar que o SENHOR é reto. 
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. 
 
* JUSTOS ...agem assim: Sl 112 _ é Gabarito!    
 
* LOUVOR _ pela misericórdia e justiça de Deus, Sl 67 
a misericórdia de Deus proveu um substituto para nós : Jesus, homem sem ser pecador  
a justiça de Deus fez ‘cair sobre Ele a iniqüidade de nós todos’ Isaías 53.4-7. 
 
* LIVRES DO JUGO 
 
Sl 81.6-7 - Tirei de seus ombros a carga; as suas mãos foram livres dos cestos. 

 Clamaste na angústia, te livrei; respondi-te... provei-te nas águas de Meribá (Selá). 
 
Deus clama : 8.Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei: Ah, Israel, se me ouvires! 

→ 9. Não haverá entre ti deus alheio, nem te prostrarás ante um deus estranho.  
10. Eu sou o SENHOR teu Deus, que te tirei da terra do Egito;  

>  abre bem a tua boca, e ta encherei. 
 
Situação: 11-12 - Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. 
(~)eu os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram nos seus próprios conselhos. 
 
Deus clama: 13.Oh! Se meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus 
caminhos! 14. Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus 
adversários.  
15. Os que odeiam ao SENHOR ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. 16. E o 
sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. 

 

* LIVRES!  Sl 108.6    Ora por libertação  

> Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. 

 

12. Dá-nos auxílio para sair da angústia: vão é o socorro da parte do homem.  

13. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. 

 

DIA19    ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z  _ letra L, M, O 
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Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
* LOUVAI AO SENHOR_ Sl 98 105 111 113 117 136 138 148 149 e 150(fim)  
 
* LEI DOS SENHOR, ou Sua PALAVRA - Sl 119 -é conjunto de salmos com apenas  
oito versos cada um; é ACRÓSTICO _ cada ‘salminho’ começa com uma letrado alfabeto 
hebraico.Algumas Bíblias anotam essas divisões.  
Mostram relacionamento pessoal com Deus através da Sua Palavra. 
 
* LEVADOS CATIVOS _ Sl 137.3. Os que nos levaram cativos nos pediam uma canção; 
os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma das canções de Sião 
4.Como cantaremos a canção do SENHOR em terra estranha? 
 
* LIVRE DA TENTAÇÃO_ Sl !41. 3. Põe, ó SENHOR, uma guarda à minha boca; guarda a porta 
dos meus lábios.4. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com os que 
praticam a iniqüidade; e não coma das suas delícias...5- 7☺ outras tentações! 
8. Mas os meus olhos te contemplam, ó DEUS o Senhor; em ti confio; não desnudes a minha 
alma. 9.Guarda-me dos laços que me armaram; e dos laços corrediços dos que praticam a 
iniqüidade.10. Caiam os ímpios nas suas próprias redes,  
- até que eu tenha escapado inteiramente. - ver Sl 124 
 
*MEDO_ o que assombra você?   Sl 56.3. quando eu temer, hei de confiar em TI. 
                                                       Sl 56, 4. Em Deus louvarei a sua palavra - 
 

➢ em Deus pus a minha confiança;  não temerei o que me possa fazer a carne. 
 
*OPRIMIDA PELO INIMIGO? Sl 42. 9. Direi a Deus, minha rocha: 
     - Por que te esqueceste de mim?  
     - Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? 
 
* ONIPRESENÇA E ONIPOTÊNCIA DE DEUS _ Sl 139  
 
 

DIA 20   ESPERANÇA  NOS  SALMOS, de A a  Z _ letra P  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
*PECOU?  Fez o que Deus disse para não fazer?   Ler Sl 25, 32, 51 e 130. 
 
 
*PERSEGUIDA, sem causa? Sl 59. 3 -‘Põem ciladas à minha alma; os fortes se ajuntam contra 
mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó SENHOR. 
ORA 59.1-2 - LIVRA-ME, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam 
contra mim...desperta para me ajudares, e olha…5. Tu, pois, ó SENHOR, Deus dos Exércitos, 
Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios e fazer justiça; 
              (A)Julgue o Senhor entre mim e ti, Gn 16.5 e 1 Sm 24.12. 
8-9, Mas tu, SENHOR, te rirás deles; zombarás de todos os gentios; Por causa da sua força eu 
te aguardarei; pois Deus é a minha alta defesa.10. O Deus da minha misericórdia virá ao meu 
encontro; Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos 
. ☺Qual seu desejo sobre seus inimigos? ‘ Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, 
faz até que - seus inimigos tenham paz com ele’.Pv16.7. 
(A) 16.Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia; 
porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. 17. A ti, ó fortaleza 
minha, cantarei salmos; Deus é minha defesa, o Deus da minha misericórdia. 
 
* PRESENÇA ESPANTOSA DO SENHOR _ Sl 114. 7  
‘ Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó.  
‘ Os montes se derretem...’  
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* PRIVILÉGIO DE SER FILHOS DE DEUS, POVO DE DEUS _ Sl 87. 
1. O SEU fundamento está nos montes santos. 2.O SENHOR ama as portas de Sião, mais do 
que todas as habitações de Jacó. 3. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. (Selá). 
4. ... se dirá: Este...nasceu ali .... Este e aquele homem nasceram ali; 
e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. 
6.O SENHOR contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. (Selá). 
7. cantores... tocadores de instrumentos estarão lá; todas as minhas fontes estão em ti.  
☺Haverá regozijo, pois, confiam completamente em Deus e Seu suprimento nunca falta! 
 
* PROVADOS? Sl 66.10 -12. tu, ó Deus, nos provaste; tu nos afinaste como se afina a prata. Tu 
nos puseste na rede; afligiste os nossos lombos, Fizeste com que os homens cavalgassem 
sobre as nossas cabeças; passamos pelo fogo e pela água; 
 mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. ☺ Toda prova tem uma finalidade! 
‘ Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha...’ 1 Pe 4.12. 
 
(A):1. CELEBRAI com júbilo a Deus...2. Cantai a glória do seu nome;Sl 66.8. 
      - dai glória ao seu louvor. 3.Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras!  
      - Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 
     4. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.) 
     5. Vinde, e vede as obras de Deus: é tremendo nos seus feitos aos filhos dos homens. 
 
- Exalta o que Deus faz e é... Sl 66.6-7, 9→ não se exaltem os rebeldes. (Selá). 
(A)Sl 66. 13-15 - Entrarei em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei meus votos os quais 
pronunciaram meus lábios... falou minha boca, quando estava na angústia.15. Oferecer-te-ei 
holocaustos gordurosos com incenso de carneiros; oferecerei novilhos, cabritos. (Selá). 
 
16.Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. 
17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. 
(P) -18. Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá; 
19. Mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração (ele fugiu do pecado) 
 

DIA 21    ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z  _   letra P, Q, R  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
* PERSEGUIÇÃO TENAZ AO POVO DE DEUS_ Sl 83.1-15  
ORA – 16. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, SENHOR. 
17. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente; envergonhem-se, e pereçam, 
18. Para que saibam que 
tu, a quem só pertence o nome de SENHOR, és o Altíssimo sobre toda a terra. 
 
* PAZ em JERUSALÉM _ Sl 122  
 
* QUEIXOSA! _ Sl 142 2 Derramei a minha queixa perante a sua face;  
                         - expus-lhe a minha angústia. 
 
* RESTAURA-NOS! _ clamam: Sl 80. 1- 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... 
‘Tu nos pões em contendas com nossos vizinhos, nossos inimigos zombam de nós entre si. 
Faze-nos voltar, ó Deus dos Exércitos, faze resplandecer teu rosto, e seremos salvos’ v. 6-7 
14. Oh! Deus dos Exércitos, volta-te, te rogamos, atende dos céus, vê, e visita esta vide 
(ver João 15). 
17-19 - Seja tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para 
ti (Jesus) assim não te viraremos as costas; guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. 
Faze-nos voltar, SENHOR Deus dos Exércitos;  
- faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. 
 
* ‘tá REBELDE? _ Saul foi rejeitado como rei devido rebeldia no coração, 1 Sm 15.23. 
- Foi atormentado pelo inimigo (perdeu a comunhão com Deus)  
‘Como pecado de feitiçaria’ a própria essência do diabo!  
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* REINA O SENHOR, SL 93 e 97 5Os montes derretem como cera  
- na presença do SENHOR, na presença do Senhor de toda a terra.Naum 1.5 
 
 
* REVOLTADA COM OS ÍMPIOS? Sl 58.10 -O justo se alegrará quando vir a vingança. 
(Minha é a vingança...eu retribuirei, diz o senhor  
☺ e a retribuição do Senhor é JUSTA! O que semeia, colhe! Gl 
- Lavará os seus pés no sangue do ímpio (tinha sentido na época) 
11. Então dirá o homem: Deveras há uma recompensa para o justo; deveras há um Deus 
que julga na terra.  ‘ VEREIS outra vez a diferença entre o justo e o ímpio,  
                                    - o que serve a Deus e o que não serve’ Ml 3.18. 
 

DIA 22     ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z  _ letra R 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. .Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de 
ânimo que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na 
margem de sua Bíblia.  
 
RESTAURAÇÃO  COMPLETA _ só pela cruz! Sl 85 
 
O povo havia voltado do cativeiro, o salmista reconhece o feito do Senhor  
Sl  85,1-3 – 1. 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. 
 
☺ No entanto, a questão do coração pecador só seria resolvida de fato, PELA CRUZ!  
 
O salmista ora  pedindo  RESTAURAÇÃO: 4, Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e 
faze cessar a tua ira de sobre nós.5. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua 
ira a todas as gerações? 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti?  
Sl 85. 7. Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. 

☺ o salmista reconhece a necessidade de ser restaurado o coração deles 
 
Gabarito  8.Escutarei o que Deus, o SENHOR, falar;   falará de paz ao seu povo, e aos santos, 
para que não voltem à loucura. 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o 
temem, para que a glória habite na nossa terra. 

Sl 85.10  A misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e a paz se beijaram   
> remete à obra realizada na cruz 

11. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus.  
12. Também o SENHOR dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. 

13. A justiça irá adiante dele , e nos porá no caminho das suas pisadas ☺Amém 
 
 
 
*ROUBADA?   Sl 90 _ clame ao Senhor: RESTITUI... Is 42 .22 e Joel 2.25. 
*Olha para o Deus eterno:1-2 - SENHOR, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração        
                                         Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo,  
                                          mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. 
o homem é efêmero: 3. Tu reduzes o homem à destruição; e dizes: Tornai-vos, filhos dos 
homens... mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. 
Tu os levas como uma corrente de água; são como um sono; de manhã são como a erva que 
cresce. 6. De madrugada floresce e cresce; à tarde corta-se e seca.  
 
* e pecador: 7-8 - somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. 
Diante de ti puseste as nossas iniqüidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. 
9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação; passam nossos anos como um 
conto...10. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se uns.… pela sua robustez 
chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado... 
 
11. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. 
ORA12-17. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações 
sábios. 13. Volta-te para nós, SENHOR; até quando? Aplaca-te para com os teus servos. 
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14. Farta-nos de madrugada com tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos 
todos os nossos dias. 
15.Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal.  
16. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos.17. E seja sobre nós a 
formosura do SENHOR nosso Deus, e 
- confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas mãos.  
☺ ‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos que edificam’. Sl 127.1-2. 
 

DIA 23   ESPERANÇA  NOS  SALMOS, de A a  Z  _ letra S, T  
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
* SOCORRIDO!  Sl 121   
 
*SOLAPADA _ pelo mal, e pelos maus?  Salmo 63 
 
Sl 63. 3 - Até quando maquinareis o mal contra um homem? 
Xô!        Sereis mortos todos vós, sereis como parede encurvada e uma sebe prestes a cair. 
 
Situação: Sl  63.4. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência;  
  >   deleitam-se em mentiras; com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá. 
 
Atitude:    1. A MINHA alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação. 
                 2. Só ele é a minha rocha e a minha salvação  
                     -  é a minha defesa >  não serei grandemente abalado.. 
 
.5.Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.  
6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; > não serei abalado. 
7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio 
estão em Deus. 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos;  
 

➢ derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. (Selá). 
 
Critério: 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade.. 
                   .os de ordem elevada são mentira;  
                      pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. 
 
→10.Não confieis (no que eles confiam) na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina;  

                 - se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. 
(P) 11. Deus falou uma vez; duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus.  
      1 2. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia;  

➢ pois retribuirás a cada um segundo a sua obra 
   - de Deus não se zomba! Gálatas  6.6 . 

 
 
*SE NÃO FORA O SENHOR... Sl 124(a gente estaria ‘ferrada’!)  
Para ler em voz alta, antecipando a vitória! 
 
*SOSSEGA! Sl 130.1. SENHOR, o meu coração não se elevou nem os meus olhos se 
levantaram; não e exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. 
2. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe; a 
minha alma está como uma criança desmamada. 3. Espere Israel no SENHOR, desde agora e 
para sempre. 
 
*TEMENDO O INIMIGO? 64.1. Guarda a minha vida do temor do inimigo 2. Esconde-me do  
secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniqüidade. 
Perfil: línguas afiadas, palavras amargas, traiçoeiros, mal intencionados, xeretas, 64.3-6 
(A) crê e espera o justo atuar de Deus:7. Deus atirará sobre eles uma seta,  
e de repente ficarão feridos…suas línguas...contra si mesmos 
A justiça de Deus serve de exemplo: todos aqueles que os virem, fugirão. 9. E todos os homens 
temerão, e anunciarão a obra de Deus; considerarão prudentemente os feitos dele. 
10.O justo se alegrará no SENHOR, confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. 
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* TOMANDO POSIÇÃO _ Sl 101. 2 -Portar-me-ei com inteligência no caminho reto.  
Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. 
Sl 101. 3 - Não porei coisa má diante dos meus olhos. Etc... 
 
TESTEMUNHO DE GRANDE LIVRAMENTO _ Sl 116 _  
 
TRABALHO PRODUTIVO _ Sl 127 
 

DIA 24   ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z  _ letra U, V  
 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo.Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de ânimo 
que encontram direção e esperança nos SALMOS. Confira! ➔ Convém marcar na margem de 
sua Bíblia.  
 
* UNIÃO ENTRE OS IRMÃOS! Sl 133 1. OH! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 
união. 2-3 ...porque ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre.  
 
 
Até na VELHICE _ após uma vida toda de sofrimentos: Sl 71  
(A) 1. EM ti, SENHOR, confio;(mesmo estando confuso!) nunca seja eu confundido. 
Mas eu esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais, _ 71.14-15  
minha boca _ manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número 
delas.16. Sairei na força do Senhor DEUS, farei menção da tua justiça, e só dela. 
ORA 2-4 Livra-me na tua justiça, e faze-me escapar; inclina os teus ouvidos para mim, 
3. Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente.  
Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. 
5. Pois tu és a minha esperança, Senhor DEUS; tu és a minha confiança desde a minha 
mocidade.6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre; tu és aquele que me tiraste das 
entranhas de minha mãe; 6 b _ o meu louvor será para ti constantemente. 
7. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. 
8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. 
9. Não me rejeites no tempo da velhice;  
não me desampares, quando se for acabando a minha força. 
(S) 10. meus inimigos falam contra mim... espiam a minha alma consultam juntos, 
11. Dizendo: Deus o desamparou; persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. 
ORA 12. Ó Deus, não te alongues de mim; meu Deus, apressa-te em ajudar-me. 
Xô!13. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma;  
- cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. 
17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade; e até aqui tenho anunciado as tuas 
maravilhas.18. Agora... velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha 
anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. 
( cuidado com a próxima geração) 
19. a tua justiça, ó Deus, está muito alta...fizeste grandes coisas...quem é semelhante a ti? 
20.Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos 
abismos da terra, Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. 22-23 
(A) eu te louvarei...bem como à tua verdade, ó meu Deus; cantarei ...a ti, ó Santo de Israel. 
,,,meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste. 
24. A minha língua falará da tua justiça todo o dia; 
Xô! - pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. 
 
* VISADA PELO INIMIGO? 63.9-10 - aqueles que procuram a minha alma para a destruir, 
Xô!Irão para as profundezas da terra, cairão à espada; serão uma ração para as raposas. 
(A)1. Ó DEUS, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a 
minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água;2. Para ver a tua 
força e a tua glória, como te vi no santuário.3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, 
os meus lábios te louvarão.4. Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome levantarei as 
minhas mãos.5. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura; e a minha boca te 
louvará com alegres lábios 6. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas 
vigílias da noite. 7. Porque tu tens sido o meu auxílio; então, à sombra das tuas asas me 
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regozijarei.8. A minha alma te segue de perto; a tua destra me sustenta...se regozijará em Deus 
‘porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei’ Sl 91.14. 
 

DIA  25    ESPERANÇA  NOS SALMOS, de A a  Z _ V (vingativa) 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. ...  Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de 
ânimo que encontram direção e esperança nos SALMOS  
     .Confira!➔ Convém marcar na margem de sua Bíblia  
 

* VINGATIVA? Leia em voz alta o Sl 94.1  
-Ó SENHOR Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence  
    >  mostra-te resplandecente. 2. Exalta-te, tu, que és juiz da terra; dá a paga aos soberbos. 
 
Sl  94.3.Até quando os ímpios, SENHOR, até quando os ímpios saltarão de prazer? 4 -6  
              Até quando proferirão, e falarão coisas duras,  

E  se gloriarão todos os que praticam a iniqüidade? 
 

Sl 94. 5- 6   ☺ PINTAM E BORDAM 
 7. Contudo dizem: O SENHOR não o verá; 
      nem para isso atenderá o Deus de Jacó. 

Estão muito enganados! 
 

Sl 94.8   Atendei, ó brutais dentre o povo; e vós, loucos, quando sereis sábios?  
         9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho, não verá? 
       10. Aquele que argüi os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento, 
não saberá? 11. O SENHOR conhece os pensamentos do homem (todos) que são vaidade 
 
94.12  Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó SENHOR, e a quem ensinas a tua lei; 
       ☺ Muitas coisas acontecem para nos ensinar a andar com Deus e corrigir nossos caminhos 
13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. 
      ☺   um certo salmista disse: ‘ Foi-me bom ter sido afligido...’ Sl 119.71 
       & Vendido pelos irmãos, traído pela patroa, esquecido na prisão,   Gn 50 

no fim, Jose disse aos irmãos;‘  vós intentastes mal, mas Deus transformou em bem’   
                                        ☺ Ele pode! Aleluia!  

Sl 94.14  .o SENHOR não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança 
         15   Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. 
 
*Conclama a tomar posição:16. Quem será por mim contra os malfeitores?  

Quem se porá por mim contra os que praticam a iniqüidade? 
Testemunho:  
94.17   Se o SENHOR não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no 
silêncio. 18. Quando eu disse: O meu pé vacila; tua benignidade, SENHOR, me susteve. 

94.19. Multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados, 
tuas consolações recrearam a minha alma. 

* Arrazoa: 94.20. Porventura o trono de iniqüidade te acompanha,  
                            o qual forja o mal tendo por pretexto uma lei? 
 
*Situação:  94.21. Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. 
 

☺ Parece que o salmista está querendo se convencer a não ser vingativo,  
> a deixar o caso com Deus! 

94.22.   Mas o SENHOR é a minha defesa; e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. 
      23.   E trará sobre eles a sua própria iniqüidade; e os destruirá na sua própria malícia;  
                                    > o SENHOR nosso Deus os destruirá  (declara com fé) 
 

DIA 26    ESPERANÇANOS SALMOS, de A a  Z   _  letra  V, X,Z 

 
Nos SALMOS encontramos ESPERANÇA pois há direções de Deus para todo tipo de ânimo, ou 
desânimo. ...Até o fim deste mês vamos conhecer inúmeros tipos de situações e estados de 
ânimo que encontram direção e esperança nos SALMOS.  
   Confira! ➔ Convém marcar na margem de sua Bíblia.  
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_ VITORIOSAS! Sl 118 _ ler em voz alta, antecipando a vitória! 
 
- VOLTA DO CATIVEIRO _ Sl 126 
 
  Xeretas :   fazem indagações maliciosas ( com más intenções) Sl 64.6 
- inquirem tudo o que se pode inquirir; até o íntimo de cada um, e o profundo do coração’  
 
* ZANZANDO, como ‘ barata tonta’?  Sl 56.8 – ‘Tu contas as minhas vagueações’ 
 
☺ todos passam  por situações confusas nas quais não se sabem onde ir, nem com quem falar 
    O salmista estava zanzando sem achar resposta, nem solução. 
    Estava com medo. Ele afirmou:  ‘quando eu temer, hei de confiar em Ti’ sl  56.3 
    Em desespero, deve ter chorado, pois logo diz: 
     Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Sl 59.8 
 Sl 56.9           -Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos:  
                         Declara com fé:   isto sei eu, porque Deus é por mim,  
                                                       >  ‘se Deus é por nós, quem será contra nós? ‘ Rm 8.31 
Toma posição:  
56.10. Em Deus louvarei a sua palavra;  no SENHOR louvarei a sua palavra. 
56.11. Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem. 
56.12.  Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças; 
 
Testifica:  
Sl 56. 13  -  Pois tu livraste a minha alma da morte   que é muito pior e mais difícil!) 
indaga:    -  Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes?  
 
* ZELO PELA CASA DO SENHOR_ Sl 132  
 

DIA 27   PROMESSAS INCONDICIONAIS    ENCHEM    DE    ESPERANÇA   
                    Isaías 4 a 14   

 
PROMESSAS INCONDICIONAIS DE DEUS  enchem de ESPERANÇA aos que as lêem, crêem 
e se firmam na Palavra de Deus.  Elas tratam da restauração de Israel e da vinda do Messias.  
* Por estarem firmadas única e exclusivamente na misericórdia do Senhor que ‘não tem prazer 
na morte do ímpio, mas em que este se converta e viva! Ezequiel 18.32 
* Imagine como as promessas de Deus encheram de esperança os que foram levados para o 
cativeiro, quase cem anos depois de Isaías tê-lo profetizado. Eles tiveram certeza de que tão 
certo como se cumprira o inacreditado  juízo, as promessas de restauração se realizariam. 
                  E as do Messias também. Afinal, eles creram na Palavra de Deus.   
                   Convém marcar o número do verso com giz de cera amarelo 
 
Is 4.2-6Naquele dia o Renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória 
 
Is 7.14o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, 
e será o seu  nome Emanuel. 
 
mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. 
Is 9.2O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam na terra de 
profunda escuridão resplandeceu a luz ...4Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão 
do seu ombro, que é o cetro do seu opressor... 
Is 9.6Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 
Is 9.7Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, 
para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre; o zelo do 
Senhor dos exércitos fará isso. 
 
Is 10.27E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço; e o 
jugo será quebrado por causa da unção. 
 
Is 11.1-2brotará um rebento do toco de Jessé... E repousará sobre ele o Espírito do Senhor 
Is 11.10Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, à qual recorrerão as 
nações  
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Is 12.1Dirás, pois, naquele dia: Graças te dou, ó Senhor; porque, ainda que te iraste contra mim, 
a tua ira se retirou, e tu me confortaste..2Eis que Deus é a minha salvação; eu confiarei e não 
temerei porque o Senhor, sim o Senhor é a minha força e o meu cântico; e se tornou a minha 
salvação..3Portanto com alegria tirareis águas das fontes da salvação..4E direis naquele dia: Dai 
graças ao Senhor, invocai o seu nome 
 
Is 14.1Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua 
própria terra 
Is 14.3No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura 
servidão com que te fizeram servir....24O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: Como pensei, 
assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará...27Pois o Senhor dos exércitos o 
determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? 
 
 

DIA 28   Promessas incondicionais: Isaías 16 -32 
 
Is 16.5então um trono será estabelecido em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se 
assentará em verdade um que julgue, e que procure a justiça e se apresse a praticar a retidão. 
 
Is 17.7Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo 
de Israel. 
 
Is 22.22Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro; ele abrirá, e ninguém fechará; 
fechará, e ninguém abrirá, Apocalipse 3.7 
 
Is 24.23 Então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará 
no monte Sião e em Jerusalém; e perante os seus anciãos manifestará a sua glória( no Milênio)  
 
Is 25.4tens sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra 
a tempestade, e sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade 
contra o muro...Is 25.8Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as 
lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo; porque o Senhor o 
disse,  Apocalipse 7.17 e 21.4 
 
Is 27.1Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o leviatã, a 
serpente fugitiva, e o leviatã, a serpente tortuosa; e matará o dragão, que está no mar , 
Apocalipse  
Is 27.2 Naquele dia haverá uma vinha deliciosa; cantai a seu respeito .3Eu, o Senhor, a guardo, 
e a cada momento a regarei; para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a guardarei. 
 
Is 28.16Eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, uma pedra provada, pedra preciosa 
de esquina, de firme fundamento; aquele que crer não se apressará, Efésios 2.20  
Is 28.26Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. 
 
Is 30.20Embora vos dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão 
mais os teus mestres; antes os teus olhos os verão;.21e os teus ouvidos ouvirão a palavra do 
que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele; quando vos desviardes para a 
direita ou para a esquerda. 
 
Is 31.5Como aves quando adejam, assim o Senhor dos exércitos protegerá a Jerusalém; ele a 
protegerá e a livrará, e, passando, a salvará’   Apocalipse  19.11-16 
 
Is 32.1Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. .2um varão 
servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em 
lugares secos, e como a sombra duma grande penha em terra sedenta.  Apocalipse 20.1-6 
Milênio  
Is 32.15até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto ( Atos 2)  e o deserto se torne em 
campo fértil 
Obs.: esta promessa já se cumpriu pois em Israel há um sistema de irrigação que fez o deserto 
florescer. 
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DIA 29    Promessas incondicionais: Isaías 34 -44 

 
Is 34.16Buscai no livro do Senhor, e lede: nenhuma destas coisas faltará, nem uma nem outra 
faltará  porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou’  Que segurança: 
a Palavra  não falha. 
 
Is 35.3   Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes..4Dizei aos turbados de 
coração: Sede fortes, não temais; eis o vosso Deus! com vingança virá, sim com a recompensa 
de Deus; ele virá, e vos salvará. .5Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos 
surdos se desimpedirão. 
 
Is 40.10Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele; eis que o seu 
galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. .11Como pastor ele apascentará o seu 
rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que 
amamentam, ele as guiará mansamente. 
 
Is 41.10não 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..11Eis que envergonhados e 
confundidos serão todos os que se irritam contra ti; tornar-se-ão em nada; e os que contenderem 
contigo perecerão..12Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-ás, mas não os acharás; e os 
que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão..13Porque eu, o Senhor teu Deus, te 
seguro pela tua mão direita, e te digo: Não temas; eu te ajudarei. .14Não temas, ó bichinho de 
Jacó, nem vós, povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de 
Israel.  
 
Is 42.1Eis aquimeu servo, a quem sustenho;  meu escolhido, em quem se compraz a minha 
alma; pus o meu espírito sobre ele. ele trará justiça às nações..2Não clamará, não se exaltará, 
nem fará ouvir a sua voz na rua..3A cana trilhada, não a quebrará, nem apagará o pavio que 
fumega  em verdade trará a justiçaMt 12.20 
 
Is 43.1Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, 
porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu..2Quando passares pelas águas, eu serei 
contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te 
queimarás, nem a chama arderá em ti. .3Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o 
teu Salvador....4Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra e eu te 
amo....5Não temas, pois, porque eu sou contigo...’.11 Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há 
salvador.... .13Eu sou Deus; também de hoje em diante, eu o sou; e ninguém há que possa fazer 
escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá?  25Eu, eu mesmo, sou o que apago as 
tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 
 
Is 44.2 Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará: Não temas, 
ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi;.3 Porque derramarei água sobre o sedento, e 
correntes sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha 
bênção sobre a tua descendência; 
 
Is 44.6Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o 
primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. .7Quem há como eu? Que o proclame e 
o exponha perante mim! Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras? 
Que nos anuncie as que ainda hão de vir. .8Não vos assombreis, nem temais; porventura não 
vo-lo declarei há muito tempo, e não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas! Acaso há 
outro Deus além de mim? Não, não há Rocha; não conheço nenhuma.  ☺por Deus ser Deus e 
ser quem Ele é, podemos ter esperança. .22Apago as tuas transgressões como a névoa, e os 
teus pecados como a nuvem; torna-te para mim, porque eu te remi. 

DIA 30    Promessas incondicionais: Isaías 45 - 51 

 
Is 45.17Israel será salvo pelo Senhor, com  salvação eterna; pelo que não sereis jamais 
envergonhados   nem confundidos em toda a eternidade... .22Olhai para mim, e sereis salvos, 
vós, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e não há outro..23Por mim mesmo jurei; já 
saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo 
joelho, e jurará toda língua.  Fp 2.10-11 
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Is 46.4Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei; eu vos criei, e 
vos levarei; sim, eu vos carregarei e vos livrarei....9Lembrai-vos das coisas passadas desde a 
antigüidade; que eu sou Deus, e não há outro; eu sou Deus, e não há outro semelhante a 
mim;.10que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antigüidade as coisas que ainda não 
sucederam; que digo: O meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade;  ☺ como enche 
de esperança constatar que Deus faz acontecer o que diz.  
 
Is 47.4Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. 
               ‘eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha mão’ 
Jo 10.28 
☺ Podemos cantar como diz um hino antigo: QUE SEGURANÇA, SOU DE JESUS...   
Is 48.2-3 ....9Por amor do meu nome retardo a minha ira, e por causa do meu louvor me 
contenho para contigo, para que eu não te extermine..10Eis que te purifiquei, mas não como a 
prata; provei-te na fornalha da aflição,.11Por amor de mim, por amor de mim o faço; porque 
como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem,  .12Escuta-me, ó Jacó, 
e tu, ó Israel, a quem chamei; eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último.  Apocalipse 
1.8,21.6,   22.13 
 
Is 49.1-3...8-10....15pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se 
compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me 
esquecerei de ti. 
.16Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus muros estão continuamente diante 
de mim. 
 
 
Is 50.4-10Quem há entre vós que tema ao Senhor? ouça ele a voz do seu servo. Aquele que 
anda em trevas, e não tem luz, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus.  
 
Is 51.4‘...de mim sairá a lei, e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos....12Eu, eu sou 
aquele que vos consola; quem, pois, és tu, para teres medo dum homem, que é mortal, ou do 
filho do homem que se tornará como feno;.13e te esqueces do Senhor, o teu Criador, que 
estendeu os céus, e fundou a terra, e temes continuamente o dia todo por causa do furor do 
opressor, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor?  
 

DIA 31   Promessas incondicionais: Isaías 52 -4 

 
Is 52.3 ‘ assim diz o Senhor: Por nada fostes vendidos; e sem dinheiro sereis 
resgatados...9Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém; porque o Senhor 
consolou o seu povo, remiu a Jerusalém..10O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de 
todas as nações; e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. 
 
 
Is 52.13-15e  Is 53.1-12 _ profecia sobre o Messias, descreve a salvação pela cruz. 
 
Is 53.4Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas 
dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido..5Mas ele foi ferido por causa 
das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados..6Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre 
ele a iniqüidade de todos nós. 
 
Is 54.4Não temas, porque não serás envergonhada; e não te envergonhes, porque não sofrerás 
afrontas; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do 
opróbrio da tua viuvez..5Pois o teu Criador é o teu marido; o Senhor dos exércitos é o seu nome; 
e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra..6Porque o Senhor 
te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito; como a mulher da mocidade, que 
fora repudiada, diz o teu Deus:.7Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te 
recolherei;....17 nenhuma arma forjada contra ti prosperará ; e toda língua que se levantar contra 
ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de 
mim procede, diz o Senhor  
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Is 55.3Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco 
farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi..4 Eis que eu o 
dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos..5 Eis que chamarás a 
uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do 
Senhor teu Deus, e do Santo de Israel ( a Igreja)  porque ele te glorificou....11assim será a 
palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e 
prosperará naquilo para que a enviei.  
 
Is 56.5Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do 
que o de filhos e filhas; um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. 
 
Is 57.15Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo: Num 
alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito 
dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. 
 
Is 58   é gabarito para ter orações respondidas. Leia com atenção, várias vezes! 
 

‘ESTICAMOS’ O MÊS PARA COMPLETAR AS PROMESSAS EM ISAÍAS  

DIA 32   Promessas incondicionais: Isaías 59 – 63   
 
Is 59.1Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o 
seu ouvido, para que não possa ouvir;.2 mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e 
o vosso Deus; e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos 
ouça..15 -17 ...maravilhou-se de 
 que não houvesse um intercessor; pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação... .20E 
virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. 
.21Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor: o meu Espírito, que está sobre ti, 
e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus 
filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre 
 
 
Is 60   narra a glória futura de Jerusalém 
 

Is 60  .22... eu, o Senhor, a seu tempo  o farei prontamente 
 
Is 61 profecia sobre o Messias  
 
Is 61.1O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-
novas...6Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso 
Deus....8 ...fielmente lhes darei sua recompensa, e farei com eles um pacto eterno. .9 todos 
quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. .10Regozijar-me-ei 
muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, > orque me vestiu de vestes de 
salvação, cobriu-me com o manto de justiça 
 
Is 62.2E as nações 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... .11Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da 
terra: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador; eis que com ele vem o seu galardão, e a 
sua recompensa diante dele..12E chamar-lhes-ão: Povo santo, remidos do Senhor; e tu serás 
chamada Procurada, cidade não desamparada. 
 
Is 63  o preço de nossa redenção 
Is 63.3  E u sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo; eu os pisei na 
minha ira, e os esmaguei no meu furor, 

➢  e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. 
Remete ao Apocalipse19..13 Estava vestido de um manto salpicado de  sangue ; e o nome pelo 
qual se chama é o Verbo de Deus. 
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DIA 33      Promessas incondicionais: Isaías  65 -66     
Is 65.1 Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim; fui achado daqueles que não me 
buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. 
☺profecia sobre a Igreja, a inclusão dos gentios na aliança com Deus no tempo da graça    
 
Is 65.17   Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das coisas 
passadas, nem mais se recordarão’,  Apocalipse 21 e 22  
.24   E acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei; e estando eles ainda falando, 
eu os ouvirei. 
 
Is 66.8   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?  
 
☺ Essa profecia se cumpriu em 1948quand a ONU decretou a formação do Estado de Israel e os 
judeus  que quisessem podiam voltar à sua terra..... 
 
Is 66. 22   Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de 
mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome.  Apocalipse21 e 22-
x- 
 
Conclusão: conhecer as Escrituras traz esperança. Conhecer Deus traz esperança. Ficar 
ciente do amor de Deus e o preço de nossa redenção trazem esperança. A certeza de que a 
Palavra se cumpre nos mínimos detalhes traz esperança.  Esticar os olhos para a Eternidade 
com Deus traz esperança: ‘ como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos 
ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam’ 
1Co 2.9 
 
Que seja incentivo a garimparem as Escrituras em busca de mais promessas e de mais 
intimidade com  tal   MARAVILHOSO DEUS . –x-x-x- 
 
 
 

 

 

Fim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHONÃO POSTAR 
.*Anuncia a vinda do Messias- sofredor sobre O qual cairá a justa ira de Deus,  
Is 53.11 sobre o pecado da Humanidade, razão pela qual Deus poderá usar de misericórdia com 
o pecador a AINDA CONTINUAR SENDO JUSTO!  
- Anuncia que será Deus para todos os povos: traça o perfil de Jesus  
- Anuncia juízo aos idólatras, aos infiéis ao Senhor e aos que perseguiram a Israel 
- Anuncia o reino Milenar  
- Anuncia a criação de novos céus e nova Terra 
☺ MESMO QUE NÃO LEIA TODAS AS REFERÊNCIAS, pode imprimir e fim de 
- MARCAR NA SUA BÍBLIA _ para ler em tempo especial de consagração. 
- A sigla de promessa(xq)um ‘cheque’ de Deus a ser descontado pela fé na Palavra -  
Jesus, (J) jota maiúsculo é a sigla  
- o que se refere a Deus mesmo, marco de amarelo, com lápis de cor 
(marca texto aparece do outro lado da pág.) 
☺ SE QUISER TER UMA LIGEIRA IDÉIA, LER OS TEXTOS EM AZUL CLARO! 
(Mas é muito importante ler o texto no contexto, depois...) 
Is 40.1 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.  
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Is 40.2 Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua 
iniqüidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus 
pecados. 
Is40.5 A glória do Senhor se revelará; e toda a carne juntamente a verá; pois a boca do Senhor o 
disse  
Is 40.10 Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele; o seu galardão 
está com ele, e a sua recompensa diante dele. 
Is 40.11 Como pastor ele apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os 
cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que amamentam, ele as guiará mansamente. 
Is 40.27 Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está escondido ao Senhor, e o 
meu juízo passa despercebido ao meu Deus? 
Is 40.28 Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, 
não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento. 
29.Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. 
30.Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, 
Is 40.31,mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como 
águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão. 
 
DIA 27 
Promessas incondicionais de Deus trazem esperança 

 
Is 41.8,Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, 
Is 41.9,tomei desde os confins da terra, e te chamei desde os seus cantos, e te disse: Tu és o 
meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei;  
Is 41.10 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.  
Is 41.11 Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti; tornar-se-
ão em nada; e os que contenderem contigo perecerão.  
Is 41.12 Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-ás, mas não os acharás; e os que guerreiam 
contigo tornar-se-ão em nada e perecerão.  
Is 41.13 Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te digo: Não temas; eu 
te ajudarei. 

Is 41.14 Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel; eu te ajudo,  
diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel. 
Is 42.16 E guiarei os cegos por um caminho que não conhecem; fá-los-ei caminhar por veredas 
que não têm conhecido; tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanados os caminhos 
escabrosos. Estas coisas lhes farei; e não os desampararei. 

Is 43.1 -Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não 
temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu. 
Is 43.2 Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 
Is 43.3 Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; por teu resgate dei 
o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba.  
Is 43.4 Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra e eu te amo, portanto darei 
homens por ti, e es povos pela tua vida.  
Is 43.5 Não temas, pois, porque eu sou contigo 
Is 43.24 Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios 
me satisfizeste; mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas 
iniqüidades.  
Is 43.25 Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus 
pecados não me lembro. 
Is 44.1 Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. 
Is 44.2 Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará: Não temas, 
ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi.  
Is 44.3 Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca; derramarei o 
meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência ... 
Is 44.22 Apago as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem; ➔ 
torna-te para mim, porque eu te remi. 
 
DIA 28 
Promessas incondicionais de Deus trazem esperança 

 
Is 45.17Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna; pelo que não sereis jamais 
envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. 
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Is 45.22 Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e 
não há outro. 
Is 45.23 Por mim mesmo jurei; já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. 
Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. 
Is 46.4 Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei; eu vos criei, e 
vos levarei; sim, eu vos carregarei e vos livrarei 
Is 46.9 Lembrai-vos das coisas passadas desde a antigüidade; que eu sou Deus, e não há outro; 
eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim; 
Is 46.10 que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antigüidade as coisas que ainda não 
sucederam; que digo: - O meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade; 
Is 47. 4 - Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. 
Is 48. 9-11. Por amor do meu nome retardo a minha ira, e por causa do meu louvor me contenho 
para contigo, para que eu não te extermine.... Eis que te purifiquei, mas não como a prata; 
provei-te na fornalha da aflição.Por amor de mim, por amor de mim o faço; porque como seria 
profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem, 
Is 48.17 Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, 
que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. 
Is 48.18 Ah! Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! Então seria a tua paz como um 
rio, e a tua justiça como as ondas do mar;  
 
DIA 29 
Promessas incondicionais em Isaías trazem esperança 

 
Is 50.10→Quem há entre vós que tema ao Senhor? ouça ele a voz do seu servo. Aquele que 
anda em trevas, e não tem luz, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. 
Is 51.12Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu, para teres medo dum homem, que 
é mortal, ou do filho do homem que se tornará como feno;  
Is 51.13 e te esqueces do Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus, e fundou a terra, e 
temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor, quando se prepara para 
destruir? Onde está o furor do opressor? 
Is 51.22 -Assim diz o Senhor Deus e o teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo: Eis que eu 
tiro da tua mão a taça de atordoamento e o cálice do meu furor; nunca mais dele beberás;  
Is 51. 23 -Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te afligem, os quais te diziam: Abaixa-te, para que 
passemos sobre ti; e tu puseste as tuas costas como o chão, e como a rua para os que 
passavam.  
Is 52. 3-Porque assim diz o Senhor: Por nada fostes vendidos; e sem dinheiro sereis resgatados. 
Is 52.10-12O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações; e todos os confins 
da terra verão a salvação do nosso Deus.Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa 
imunda; saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Pois não saireis 
apressadamente, nem ireis em fuga; 
o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. 
Is 54.4-8 ➔Não temas, porque não serás envergonhada; ➔não te envergonhes, porque não 
sofrerás afrontas; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais 
do opróbrio da tua viuvez....*o teu Criador é o teu marido; o Senhor dos exércitos é o seu nome; 
e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra...Porque o Senhor 
te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito; como a mulher da mocidade, que 
fora repudiada, diz o teu Deus: Por um breve momento te deixei, mas *com grande compaixão te 
recolherei; num ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto; mas com* 
benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor.  
Is 54.13 -E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor; - e a paz de teus filhos será 
abundante. * 
Is 54.17 Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; e toda língua que se levantar contra ti 
em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de 
mim procede, diz o Senhor. 
 
DIA 30 
Promessas incondicionais em Isaías trazem esperança 

 
Is 55.1-Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, 
comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 
Is 55.2 -Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pãoe o produto do vosso trabalho naquilo 
que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a 
gordura. 
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Is 55.3 -Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco 
farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. 
Is 55.6➔Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 
Is 55.7 -Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao 
Senhor, que se compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. 
Is 55.8-Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 
caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 
9.Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos 
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 
10.Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a 
terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, 
Is 55.11 -assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes 
fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. 
12.Pois com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e os outeiros romperão em 
cânticos diante de vós, e todas as árvores de campo baterão palmas. 
Is 55.13 -Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta; o que 
será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. 
 
 
 
 
 
DIA 31 
Promessas incondicionais em Isaías trazem esperança 
Is 56.4 - Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e 
escolhem as coisas que me agradam, e abraçam o meu pacto: 
Is 56.5 - Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor 
do que o de filhos e filhas; um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Is 
56.6 -E aos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do 
Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e 
os que abraçarem o meu pacto,  
Is 56.7 - sim, a esses 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. 
Is 57.15 - Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo: 
Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o 
espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. 
Is 57.16 - Pois eu não contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado; porque de mim 
procede o espírito, bem como o fôlego da vida que eu criei. 
Is 57.17 Por causa da iniqüidade da sua avareza me indignei e o feri; escondi-me, e indignei-me; 
mas, rebelando-se, ele seguiu o caminho do seu coração.  
Is 57.18 -Tenho visto os seus caminhos, mas* eu o sararei; também o guiarei, e tornarei a dar-
lhe consolação, a ele e aos que o pranteiam.  
Is 57.19 - Eu crio o fruto dos lábios; paz, paz, para o que está longe, e para o que está perto diz 
o Senhor; e eu o sararei.  

 
DIA ___ 
Estas promessas são condicionais:  
 
Is 58.6 - acaso não é este o jejum que escolhi?  
I) que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo? e que deixes ir livres 
os oprimidos, e despedaces todo jugo? 
Is 58.7 Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os 
pobres desamparados? que vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? 
Is 58.8 (~) Entãoromperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. e a tua 
justiça irá adiante de ti; e a glória do Senhor será a tua retaguarda.  
Is 58.9 Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. 
II) se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente; 
Is 58.10 e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito; 
(~) então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio dia.  
Is 58.11 O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os 
teus ossos; serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham.  
.12 E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas;tu levantarás os fundamentos de 
muitas gerações; e serás chamado reparador da brecha, e restaurador de veredas para morar. 



31 
 

Is 58.13 
III). Se desviares do sábado o teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo 
dia; se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra; se o honrares, 
não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras 
vãs; 
Is 58.14 
(~) então te deleitarás no Senhor, e eu 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.  29 
 
DIA ____  
Promessas em Isaías que trazem esperança 
 
Is 59.20 E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o 
Senhor.  
Is 59.21 Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor: o meu Espírito, que está 
sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca 
dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o 
sempre. 
Is 60.1 Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do 
Senhor...  
Is 60.5 Então o verás, e estarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará; porque a 
abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão  
Is 60.15 Ao invés de seres abandonada e odiada como eras, de sorte que ninguém por ti 
passava, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração 
Is 62.10 Passai, passai pelas portas; preparai o caminho ao povo; aplanai, aplanai a estrada, 
limpai-a das pedras; arvorai a bandeira aos povos. 
Is 62.11 Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra: Dizei à filha de Sião: Eis que 
vem o teu Salvador; eis que com ele vem o seu galardão, e a sua recompensa diante dele. 
Is 62.12 E chamar-lhes-ão: Povo santo, remidos do Senhor; e tu serás chamada Procurada, 
cidade não desamparada. 
(J) Is 63.1 Quem é este, que vem de Edom, de Bozra, com vestiduras tintas de escarlate?  
Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em 
justiça, poderoso para salvar. 
Is 63.2 Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa no 
lagar?~ 
Is 63.3 Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo; eu os pisei na minha ira, 
e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha 
vestidura.  
Is 63.4 Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. 
Is 63.5 Olhei, mas não havia quem me ajudasse; e admirei-me de não haver quem me 
sustivesse; pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória; e o meu furor é que me susteve.  
Is 63.6 Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor; e derramei sobre a terra o seu 
sangue.  
Is 63.7 Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor, consoante tudo o que o 
Senhor nos tem concedido, e a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele 
lhes tem concedido segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas 
benignidades.~ 
(J) Is 63.9Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou; no 
seu amor, e na sua compaixão ele os remiu; e os tomou, e os carregou todos os dias da 
antigüidade.→ 
Is 64.4 Porque desde a antigüidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os 
olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera 
Is 65.8 Assim diz o Senhor: Como quando se acha mosto num cacho de uvas, e se diz: Não o 
desperdices, pois há bênção nele; assim farei por amor de meus servos, para que eu não os 
destrua a todos. 
Is 65.9 E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro dos meus montes; e os meus 
escolhidos herdarão a terra e os meus servos nela habitarão. 
Is 65.17 Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das coisas 
passadas, nem mais se recordarão:  
Is 65.18 -Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio; porque crio para 
Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo 
Is 66.8 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? 
☺Aconteceu em 1948: com o decreto da ONU criando o estado de Israel! 
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Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos... 
*Is 66.13Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei; e em Jerusalém vós 
sereis consolados.  
Is 66.14 Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a 
erva tenra; então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os 
seus inimigos... 
Is 66.22 Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o 
Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. 

 

Olhar para o Senhor e as promessas de Sua palavra elevam e enlevam nossas almas, 
enchendo-nos de ESPERANÇA tanto de Sua presença na aflição, como no Seu poder de enviar 
Seu filho para nos remir e também novos céus e nova terra em que habita a justiça 
 

 

 

DIA ____ 
No entanto, desde o início das profecias de Deus por intermédio de Isaías, era anunciada a 
vinda do Messias. 
Is 2.2 -4O futuro reino glorioso do Messias: Jesus reinará com justiça e vara de ferro  
Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como 
o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros; e concorrerão a ele todas as nações.- 
Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, 
para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, 
e de Jerusalém a palavra do Senhor. 
Jesus :  -E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as 
suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices; uma nação não levantará espada 
contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. 
Jesus Is 4.2Naquele dia o Renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, 
Jesus Is 10.17A Luz de Israel virá a ser um fogo e o seu Santo uma labareda ... 
Os dois aspectos do Messias são revelados no Salmo 2. 
Sl 2.6Eu tenho estabelecido o meu Rei sobre Sião, meu santo Monte. 
Sl 2.7 Falarei do decreto do Senhor; ele me disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. (1ª vinda)  
Sl 2.8 Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. 
Sl 2.9 Tu os quebrarás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 
Obs:2ª vinda:  o reino milenar, de justiça absoluta ,Ap 20.6. 
 
DIA____ 
Fala das duas vindas 
Is 9.1-1ª vinda: ministério na Galiléia 

para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulom, e a 

terra de Naftali; mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos 

gentios..2 O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam na terra de profunda 

escuridão resplandeceu a luz… 4 Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o 

cetro do seu opressor, como no dia de Midiã..5(a paz será estabelecida. Jesus disse : Deixo-vos a paz,  

minha paz vos dou....João 14.27)  

Is 9.6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o seu 

nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 

Obs:Jesus teria de nascer como homem da descendência de Davi ( 1ª vinda) para ter direito  legal ao trono 

de Israel que se manifestará no Milênio (2ª vinda)    

Is 9.7 Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o 

estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos exércitos 

fará isso. 

 
DIA ___ 
Fala das duas vindas:  
Is 11.1 _ 1ª vinda: descendente de Davi, da linhagem real, com direito ao trono de Israel  
- brotará um rebento do toco de Jessé,e das suas raízes um renovo frutificará. 
11.2 E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o 
espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 
11.3 deleitar-se-á no temor do Senhor; não julgará segundo a vista dos seus olhos,  
 - nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidosJo 5.30 Eu não posso de mim mesmo fazer 
coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha 
vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 
Is 11.4 _ 2ª vinda: reino milenar de Jesus, Ap 19. 11-16 e 20.6 
mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com eqüidade em defesa dos mansos da terra; e 
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ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. 
Is 11.5A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. 
Obs: o reino milenar será de justiça:findou o tempo da graça  
Salmo149.5 Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos (santos são os que fizeram com 

Deus um pacto com sacrifício (Salmo 50.5) isto é o Meu sangue, o sangue do novo testamento 

(Ou pacto, aliança) que é derramado por muitos para remissão de pecados’Mateus 26.28 

Sl 149.6Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de dois gumes 

(APalavra, Ef .6.17) .7 para exercerem vingança sobre as nações, e castigos sobre  

os povos;.8 para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro; 

Salmo 149.9 para executarem neles o juízo escrito; esta honra será para todos os santos. Louvai ao Senhor!   
Is 16.5 então um trono será estabelecido em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará 

em verdadeUM (Jesus) que julgue, e que procure a justiça e se apresse a praticar a retidão.  

 
DIA ___ 
Is 22.22 Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro; ele abrirá, e ninguém fechará; fechará, e 

ninguém abrirá Ap3.7 ‘ o que tem a‘ chave de Davi ; o que  abre , e ninguém fecha; fecha, e ninguém abre 

‘  
Isaías 24_fala profeticamente da desolação de Jerusalém por ocasião do cativeiro babilônico,  

2Rs 25.9-10 e aponta para o Apocalipse quando Jesus se manifestará em glória par reinar no Milênio. 

Is 24.5 Na verdade a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes; porquanto transgridem as leis, 

mudam os estatutos, e quebram o pacto eterno.6 Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela 

serão desolados. 

Is 24.13_     Haverá uns poucos, ‘como rabiscos quando acabada a vindima’:  um remanescente fiel   

Is 24.14 Estes alçarão a sua voz, bradando de alegria; por causa da majestade do Senhor clamarão desde o 

mar...  

Is 24.16 Dos confins da terra ouvimos cantar: Glória ao Justo 
Is 24.23 Então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará Ap 6.12, 8.12, 16.8   

pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém Ap 19.6, 15-16  

e perante os seus anciãos manifestará a Sua glória Ap 19.4 
Ap 19.6 ...voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes 
trovões, que dizia: Aleluia! Porquejá reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. 
Ap 19.11 E vi o céu aberto... e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga a peleja com 

justiça..12 Os seus olhos eram como chama de fogo; sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um 

nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo..13 Estava vestido de um manto salpicado de sangue; e o 

nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus....15Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as 

nações; ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus 

Todo-Poderoso..16 No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

 
DIA___ 
Jesus _Is28.16 -Portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, uma 

pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento; aquele que crer não se apressará 

 remete a: 

Mt 21.42 Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi 

posta como pedra angular; pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossosolhos? 
Nessa ocasião, Jesus avisa aos fariseus que ‘ o reino de Deus lhes será tirado e dado a uma 
outra ‘nação’ (referindo- se à IGREJA) que dará os seus frutos 
 
E,continuando a falar, volta a referir-Se a Si mesmo: ‘quem cair sobre esta pedra será 
despedaçado; mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó’ Mt21.44 . 
 
Obs: o tempo da graça tem embaçado a visão dos crentes quanto à autoridade, firmeza e 
gloriosa soberania de Jesusressurreto: 
‘sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando todas as 
coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, 
assentou-se à direita da Majestade nas alturas ‘Hb 1.3 
 
‘muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se 
nomeia, não só neste século, mas também no vindouro’Ef 1.21 
 
Fp 2.10-11 ‘para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, 
e debaixo da terra,.11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus 
Pai’. 
Obs: será um momento soleníssimoe incomparável, ao qual ninguémfaltará! 
 
DIA ____ 
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Jesus _ Is 30.29 um cântico haverá entre vós... e alegria de coração...para vir ao monte do Senhor, 
à Rocha de Israel. 
 
Esse texto remete ao êxodo, à saída do Egito, e suas peregrinações do deserto quando Deus 
disse a Moisés parabater   na rocha a fim de obter água para dessedentar umas 3 milhões de 
pessoas (Exodo 17.6) Após 40 anos, em situação parecida, Deus disse para Moisés falararocha, 
masMoisés bateu na rocha duas vezes... e por isso, não pode levar o povo à conquista da terra. 
(Números 20.11-12) mesmo depois de ter insistidomuitocom Deus para demovê-lO dessa 
sentença ( Dt 3.26-27 )  O motivo?   Ilustrava, profeticamente, o fato espiritual de Jesusser 
aRocha que, ferida, seria para nós a água da vida (João 4 .13-14). Jesus foi ferido uma única 
vez, um único sacrifício pelo pecado (Hb 10.12este, havendo oferecido um único sacrifício pelos 
pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus ) Por isso, temos  de  crer e obedecer 
confiando que Deus sabe melhor Meses depois, no seu cântico  após os discursos de 
despedida,  em Deuteronômio,  Moisés teve entendimento de Deus e disse Dt 32.4  
Ele é a Rocha; suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos; Deus é fiel 
e sem iniqüidade; justo e reto é ele.  ver  Dt 32. 4, 15, 18, 30-31 
Nos Salmos aparece é citado muitasvezes:‘a Rocha da minha salvação’Sl89.26 + 95.1  
Sl 19.14 Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a 
tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu!ver Is 30.29 e 44.8 +Hab 1.12 
 verSl 18.2 e 46 +28.1 +31.3 +42.9 +71.3 + 92.15 +144.1 
Sl 62.2,6 -  Só ele é a minha rocha, minha salvação; minha fortaleza; não serei muito  abalado.     
Sl 78.35 Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. 
No Novo Testamento, consta: ‘ beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da 
pedra espiritual que os acompanhava; e a pedra era Cristo’   1Co 10.4 
 
Dia ____ 
Jesus -Is 32.1 Eis que reinará um Rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. 
Is 32.2 um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como 
ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra duma grande rocha em terra sedenta’. 
Is 40.10-11 Eis que o Senhor Jeová virá com poder, e o seu braço dominará por ele; eis que o 
seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele.11 Como pastor ele apascentará o 
seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que 
amamentam, ele as guiará mansamente. remete ao sl 23 e a Jesus, o Bom pastor João 10 
Is 41.2 -3 Quem suscitou do Oriente Aquele cujos passos a vitória (1)acompanha?   Quem faz que as 

nações seLhe submetam e que ele domine sobre reis? Ele os entrega à sua espada como o pó, e ao seu arco 

como pragana arrebatada pelo vento .3 Ele os persegue, e passa adiante (2) em segurança, até por uma 

vereda (3) em que, com os seus pés, nunca tinha trilhado’   Esse texto nos remete a outros textos: 
(1) Ap 5.5   Jesus, ‘o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu...’  Ap 5.5 

(2)Sl110.4 -7 Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedeque. .5O Senhor, à tua direita, quebrantará reis no dia da sua ira. .6Julgará entre as nações; 

enchê-las-á de cadáveres; quebrantará os cabeças por toda a terra. .7Pelo caminho beberá da corrente, e 

prosseguirá de cabeça erguida. 
(3) Jesus, ’no princípio com Deus’ (Jo 1.1-3) o Messias prometido (Gên. 3.15), como homem, percorreu‘ 

uma vereda que nunca havia trilhado’: 

1-   experimentoutodas as limitações e tentações de um ser humano, Fp 2.5-11  

2-  ‘ainda que era Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu’    Hb 5.8 
3-enfrentou a morte da pior forma, Fp 2. 
4-  foi ao Hades (o lugar dos mortos no tempo da Lei)Lc 16,   
5-  foi ouvido quanto ao que temia( Hb 5.7): não foi deixado na Morte, ELE RESSUSCITOU !   
‘ Por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que O ressuscitou dentre os mortos’ Gl 1.1 
        ‘ Pela fé no poder de Deus, que O ressuscitoudentre os mortos’ Cl 2.12 
‘Seu Filho, a quem Ele (Deus) ressuscitou dentre os mortos’ 1Ts 1.10 
 
DIA ____ 
Is 42.1 – 9 Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma; 

pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. .2Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a 

sua voz na rua .3 A cana trilhada, não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega; em verdade trará a 

justiça; .4 não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça; e as ilhas aguardarão a sua lei. 

remete a Mt 12.20 

Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo; 

Is 42.5 Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela 

procede; que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. 

Is 42.6 Eu o Senhor Te chamei em justiça; tomei-Te pela mão, e Te guardei;  

e Te dei por pacto ao povo, remetea:Lucas 22.20 - ‘isto é o Meu sangue do novo pacto’  
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para luz das nações remete aIsaías 9.2e a João8.12 ‘Eu sou a luz do mundo...’  

 

7. Paraabrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. 

remeteaMateus 11.5 ‘os cegos veem...’  

8.Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às 

imagens esculpidas.  

9.Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio;  

antes que venham à luz, vo-las faço ouvir.   

Obs.: Deus já anunciava a nova aliança em Cristo 

 
DIA ____ 
Is 43.10 - Vós sois as minhas testemunhas, do Senhor, e o meu Servo, a quem escolhi; para que o saibais, e 

me creiais e entendais que EU SOU o mesmo; antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim 

nenhum haverá .11.EU SOU  o Senhor, e fora de mim não háSalvador. 13.EU SOU Deus; também de hoje 

em diante, Eu o sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá? 

14.Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel… 15.EU SOU o Senhor, vosso Santo, o Criador 

de Israel, vosso Rei. 

Deusdavacaracterísticas do Messias para não haver dúvida de Quem seria quando Ele viesse. 
Servo obedece: Jesus foi enviado por Deus para cumprir toda a Sua vontade;+5.30 +6.38-39 
Fazer a vontade daquele que me enviou, e completar Sua obraestá consumado’Jo 4.34, 19.30 
Os judeus estremeciam quando Jesusatribuía a Si a forma verbal exclusiva de Deus: EU SOU... 
remete a  João 6.35, 48,51 +8.12  +10.7e 14 +11.25 +12.46  +14.6 e +15.1 
Eu o souremete a  João 4.26 quando Jesus afirmou à  samaritana ser o Messias 
Salvadorremete a  João 4.42 quando os samaritanos afirmaram ser Jesus o Salvador 
e a At 4.12  em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 

homens, em que devamos ser salvos’  

 

DIA ___ 
Is 45.22-23 -Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, 
e não há outro.23.Por mim mesmo jurei; já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não 
tornará atrás.  Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua’ 
todos os confins da terra  a salvação de Deus não está restrita aos judeus  mas é para   todos os 
que’ ‘com Deus fazem um pacto  com  sacrifício  ( Sl 50.5) 
- Pela fé no Seu sangue, Mt 26.28   eRm 3.25 ‘ a salvação vem do 
Mesmo no tempo da Lei, qualquer gentio poderia ter aliança com Deus desde que  
observasse os termos dados por Deus através de Moisés: circuncisão, seguir a Lei,  
guardar o sábado, sacrifícios e festas só em Jerusalém.  
A samaritana declarou o estabelecido: ‘a salvação vem dos judeus’ João 4.22 
Israel, depois chamado dejudeus, foi um povo escolhido por Deus por serem descendentes dos 
queescolheram ao Senhor como seu Deus para adorar e servir em meio aos muitos deuses 
pagãos dos gentios. Israel (depoisjudeus) foram depositários das Escrituras, receberam 
promessas especiais da parte de Deus, e Deus ainda cumprirá muito da História  
da Humanidade através do povo judeu (Israel).   
Gl4.4, mas, vindo a plenitudedos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 
debaixo de lei  
As genealogias são muito importantes pois evidenciam a origem e legalidade de Jesus como rei 
de Israel e, de certa forma, através dos magos, até as religiões orientais se prostram ante o rei 
Jesus: ‘Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do oriente vimos a sua estrela e 
viemos adorá-lo’Mt 2.2. 
A sentença pregada na cruz e que dava validade à condenação de Jesusé resumidana sigla: 
I N R I: IesusNazarenusRexIudeus 
Um dia, Jesus glorificado será reconhecido por todo o mundo como: Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, Ap 19.16 
 
DIA ____ 
Is 47.4 Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. 
Is 48.17 ‘Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: EU SOU o Senhor, o teu Deus, 
que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar ’ 
Jesus disse: ‘Eu e o Pai somos um’João10.30  
Apesar de já haver se manifestado em muitas ocasiões no Velho Testamento, os judeus não 
tinham a noção da Trindade e esse fato espiritual os confundia muito. 
A Trindade foi claramente manifesta no Novo Testamento  
1-  no batismo de Jesus,Mateus 3  
2-  na ordem de Jesus ao falar sobre o batismo, Mt 28.19 
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3-na doxologia ensinada no finalzinho de uma carta e que até uns anos atrás era declarada em 
cada final de culto, 
João 14.9 Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, 
Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 
Hb 1.3 sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, 
assentou-se à direita da Majestade nas alturas... 
           Jesus personificou todas as atribuições através das quais Deus Se manifestou pela 
revelação dos Seus diversos nomes. Tirinha... 
 
DIA _____ 
Is 49.1 Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe: O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as 

entranhas de minha mãe fez menção do meu nome.2 e fez a minha boca qual espada aguda; na sombra da 

sua mão me escondeu; fez-me qual uma flecha polida, e me encobriu na sua aljava;.3 e me disse: Tu és meu 

servo; és Israel, por quem hei de ser glorificado. 

Is 49.5 E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe 

Jacó, e para reunir Israel a ele (pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha 

força).6 Sim, diz ele: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer 

os preservados de Israel; também te porei para luz das nações, para seres a minha salvação até a 

extremidade da terra. 

Is 49.7 Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, e o seu Santo,ao que é desprezado dos homens, ao que é 

aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: Os reis O verão e se levantarão, como também os príncipes, e 

eles Te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que Te escolheu. 

Is 49.8 Assim diz o Senhor: No tempo aceitável Te ouvi, e no dia da salvação Te ajudei; e Te guardarei,  

eTe darei por pacto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas; 

Is 49.9 para dizeres aos presos: Saí; e aos que estão em trevas: Aparecei; 

Is 49.15 pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do 

seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 

Is 49.16 Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus muros estão continuamente diante de 

mim. 

Is49.25 -Mas assim diz o Senhor: Certamente os cativos serão tirados ao valente (Lc 11.21 -22), e a presa 

do tirano será libertada; porque Eu contenderei com os que contendem contigo, e os Teus filhos eu 

salvarei.26 E (Eu) sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se 

embriagarão, como com mosto; e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, 

o Poderoso de Jacó. 

 

DIA ___ 
Is 50.4 O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que 

está cansado; ele desperta-me todas as manhãs; desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. 

Is 50.5 O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. 

Is 50.6 Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba; não 

escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. 

Is 50.7 Pois o Senhor Deus me ajuda; portanto não me sinto confundido; por isso pus o meu rosto como um 

seixo, e sei que não serei envergonhado. 

Is 50.8 Perto está o que me justifica; quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos; quem é meu 

adversário? Chegue-se para mim. 

Is 50.9 Eis que o Senhor Deus me ajuda; quem há que me condene? 

Jesus disse:quem me convence de pecado?  

Is 51.4 Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim; porque de mim sairá a lei, e 

estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. 

Is 51.5 Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços governarão os povos; as 

ilhas me aguardam, e no meu braço esperam. 

Is 51.6 Levantai os vossos olhos para os céus (.......) e olhai para a terra em baixo; porque os céus 

desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido (.......) ; e os seus moradores 

morrerão semelhantemente; 

a minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. 

 
DIA ____ 
Is52.6 -Portanto o meu povo saberá o meu nome; portanto saberá naquele dia que sou eu o que falo; eis-me 

aqui. 

Is 52.7 -Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas-novas, que proclama a paz, que 

anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina! 

juntamente exultam; porque de perto contemplam a volta do Senhor a Sião. 

Is 52.9 -Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém; porque o Senhor consolou o seu povo, 

remiu a Jerusalém. 
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Is 52.10 -O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações; e todos os confins da terra verão 

a salvação do nosso Deus. 

Is 52.11 Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda; saí do meio dela, purificai-vos, os que 

levais os vasos do Senhor. 

Is 52.13 Eis que o meu servo procederá com prudência; será exaltado, e elevado, e mui sublime. 

Is 52.14 Como pasmaram muitos à vista dele (pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de 

um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens), 

Is 52.15 assim ele espantará muitas nações; por causa dele reis taparão a boca; pois verão aquilo que não se 

lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. 

 
DIA ____ 
Is 53.3Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, como 

um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 

Is 53.4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós 

o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 

Is 53.5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; 

o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Is 53.6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; mas o 

Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. 

Is 53.7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e 

como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. 

Is 53.8 Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado; e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora 

cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? 

Is 53.9 E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido 

injustiça, nem houvesse engano na sua boca. 

Is53.10 -Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; quando ele se puser como 

oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas 

suas mãos. 

Is 53.11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo 

justo justificará a muitos, e as iniqüidades deles levará sobre si. 

Is 53.12 Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo; 

porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o 

pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

 
DIA ____ 
Is 55.3 Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco farei um 

pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. 

Is 55.4 Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. 

Is 55.5 Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, 

por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel; porque ele te glorificou. 

Is 55.6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 

Is 55.7 Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao Senhor, que se 

compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. 

Is 55.8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 

caminhos, diz o Senhor. 

Is 55.9 Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que 

os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 

Is 55.11 assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me 

apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. 

Minhas palavras não hão de passar  

  Jesus, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, Ap19.13? 

 

DIA ____ 
Is 56.1 Assim diz o Senhor: Mantende a retidão, e fazei justiça; porque a minha salvação está prestes a vir, 

e a minha justiça a manifestar-se. 

Is 56.2 Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto: que se abstém 

de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer o mal. 

Is 56.3 E não fale o estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: Certamente o Senhor me separará 

do seu povo; nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca. 

Is 56.4 Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem as coisas 

que me agradam, e abraçam o meu pacto: 

Is 56.5 Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de 

filhos e filhas; um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. 
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Is 56.6 E aos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, 

sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o 

meu pacto, 

Is56.7 sim, a esses 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. 

Is 57.15 Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo: Num alto e 

santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e 

para vivificar o coração dos contritos. 

 
DIA ____ 
Is 59.15 Sim, a verdade desfalece; e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado; e o Senhor o viu, e 

desagradou-lhe o não haver justiça. 

Is 59.16 E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor; pelo que o seu 

próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve; 

Is 59.17 vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação; e por vestidura 

pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. 

Is 59.18 Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários, e 

recompensa aos seus inimigos; às ilhas dará ele a sua recompensa. 

Is 59.19 Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol; porque ele 

virá tal uma corrente impetuosa, que o assopro do Senhor impele. 

Is 59.20 E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. 

Is 59.21 Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor: o meu Espírito, que está sobre ti, e as 

minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da 

boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. 

 
DIA ____ 
JesusIs 61.1 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar 
boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade 
aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; Is 61.2 a apregoar o ano aceitável do Senhor e o 
dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes;  
Is 61.3 a ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê uma grinalda em vez de 
cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado; a fim 
de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. 
Is 61.4 E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as 
cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. 
... 

Is 61.6 Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso 
Deus; comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. 
Is 61.9 E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio 
dos povos; todos quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. 
Is 61.10 Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me 
vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com 
uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas jóias.  a IGREJA, a noiva, 
Mt 25 as dez virgens.  
Is 62.10 Passai, passai pelas portas; preparai o caminho ao povo; aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das 

pedras; arvorai a bandeira aos povos.11 Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra: Dizei à 

filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador; eis que com ele vem o seu galardão, e a sua recompensa diante 

dele..12 E chamar-lhes-ão: Povo santo, remidos do Senhor; e tu serás chamada Procurada, cidade não 

desamparada. 

 

DIA ____ 
Is 63.1 Quem é este, que vem de Edom, de Bozra, com vestiduras tintas de escarlate? Ap 19.13  

este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, 

poderoso para salvar. 

Is 63.2 Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? 

Is 63.3 Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo; eu os pisei na minha ira, e os 

esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. 

Is 63.4 Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. 

Is 63.5 Olhei, mas não havia quem me ajudasse; e admirei-me de não haver quem me sustivesse; pelo que o 

meu próprio braço me trouxe a vitória; e o meu furor é que me susteve. 

Is 63.6 Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor; e derramei sobre a terra o seu sangue. 

Is 63.7 Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos 

tem concedido, e a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele lhes tem concedido segundo 

as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. 
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Is 63.9 Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou; no seu amor, e na 

sua compaixão ele os remiu; 

 
DIA ____ 
Is 66.7 Antes que estivesse de parto, deu à luz; antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. 

Is 66.8 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 logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. 

 
DIA ____ 
6 - QUANDO FALTAM CONSOLADORES 
a) no mundo não há consoladores 
Ec 4.1 Depois volvi-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis as 
lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham consolador; do lado dos seus opressores havia poder;  
mas eles não tinham consolador. 
 CONSOLADOR QUE O MUNDO NÃO PODE RECEBER,João 14.17 
‘ a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; 
- porque não o vê, nem o conhece;  
- mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. 
b) em situações pessoais extremas, como as de Jó _ 
‘Afrontas quebrantaram-me o coração, e estou debilitado. _ Sl 69.20 
- Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum;  
- e por consoladores, mas não os achei. 
c) pode haver consoladores molestos, Jó 16.2 e 21.34 
‘Tenho ouvido muitas coisas como essas; 
- todos vós sois consoladores molestos’ Jó 16. 2 
‘ Como, pois, me ofereceis consolações vãs, Jó 21.34 
- quando nas vossas respostas só resta falsidade? ’  
d) pode haver situações de tal desolação, que não há consolo: 
‘E há de ser todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída;  
- quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Na 3.7 
‘ No dia da minha angústia busco ao Senhor; de noite a minha mão fica estendida e não se 
cansa; a minha alma recusa ser consolada’ Sl 77.2 
e) pode haver vãs consolações 
‘ os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos; em vão 
procuram consolar; por isso seguem o seu caminho como ovelhas; estão aflitos, porque não há 
pastor’ Zc 10.2 
f) há consolações mentirosas, Jr 6.14 
’ se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, ’ Jr 6.16 
’ E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, 
- dizendo: Paz,paz quando não há paz’ Jr 8.11 
g) há os que não conseguem ser consolados (por isso, não têm paz)  
‘Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus’ Is 57.21 
‘ O caminho da paz eles não o conhecem, nem há justiça nos seus passos;  
- fizeram para si veredas tortas;  
- todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz’ Is 59.8 
 
7 – HAVERÁ UM CONSOLO FINAL E DEFINITIVO 
Ap 7.17 porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará  
- e os conduzirá às fontes das águas da vida;  
- e Deus lhesenxugará dos olhos toda lágrima. 
Ap 21.4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte,  
- nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor;  
- porque já as primeiras coisas são passadas.    
 
 

 


