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ESDRAS 6-10 | TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS: SEMANA DE 25-31 DE 
JANEIRO 

 
NOSSA VIDA E MINISTÉRIO CRISTÃO — TEXTOS BÍBLICOS E REFERÊNCIAS  

 
TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS 

 
“JEOVÁ QUER SERVOS DISPOSTOS”: (10 MIN) 
 
Esdras fez preparativos para voltar a Jerusalém 
Esd 7:6, 22; 8:26, 27 

Esdras 7:6 Tradução do Novo Mundo 
6 Esse Esdras veio de Babilônia. Ele era um copista* que tinha grande 
conhecimento* da Lei de Moisés,+ dada por Jeová, o Deus de Israel. A mão de 
Jeová, seu Deus, estava sobre ele, de modo que o rei lhe concedeu tudo o que 
tinha pedido. 

Esdras 7:22 Tradução do Novo Mundo 
22 até 100 talentos* de prata, 100 coros* de trigo, 100 batos* de vinho,+ 
100 batos de azeite+ e sal+ à vontade.  

Esdras 8:26, 27 Tradução do Novo Mundo 
26 Pesei e lhes entreguei 650 talentos* de prata, 100 utensílios de prata que 
valiam 2 talentos, 100 talentos de ouro, 27 além de 20 tigelinhas de ouro que 
valiam 1.000 daricos* e dois utensílios de cobre refinado, com brilho vermelho, 
preciosos como o ouro. 

 O rei Artaxerxes autorizou Esdras a voltar para Jerusalém e promover a adoração 
a Jeová ali 

 O rei concedeu a Esdras “tudo o que tinha pedido” para a casa de Jeová: ouro, 
prata, trigo, vinho, azeite e sal, que hoje valeriam bem mais de 100 milhões de 
dólares 

Esdras confiou que Jeová protegeria Seus servos 
Esd 7:13; 8:21-23 

Esdras 7:13 Tradução do Novo Mundo 
13 Emiti uma ordem autorizando todos no meu reino que forem do povo de 
Israel, incluindo seus sacerdotes e levitas, a ir com você a Jerusalém, se assim 
desejarem.+  
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Esdras 8:21-23 Tradução do Novo Mundo 
21 Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Aava, para nos humilharmos 
diante do nosso Deus e pedirmos a ele orientação para a viagem que faríamos 
com os nossos filhos e com todos os nossos bens. 22 Fiquei com vergonha de 
pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, 
visto que tínhamos dito ao rei: “A boa mão do nosso Deus está sobre todos os 
que o buscam,+ mas sua força e sua ira são contra todos os que o 
abandonam.”+ 23 Por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao 
nosso Deus, e ele ouviu as nossas súplicas.+ 

 A volta para Jerusalém seria difícil 

 É possível que tenham percorrido um caminho de quase 1.600 km, passando por 
regiões perigosas 

 A viagem levou cerca de quatro meses 

 Os que voltaram precisaram ter forte fé, zelo pela adoração verdadeira e coragem 
ESDRAS VIAJOU COM . . . 

Ouro e prata que pesavam 750 talentos (mais de 25 mil quilos) 
Mais ou menos o peso de três elefantes africanos adultos! 

DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS QUE VOLTARAM: 
Bandos de saqueadores, o deserto, animais perigosos 
 
Esd 7:10 — Esdras preparou seu coração 
 

Esdras 7:10 Tradução do Novo Mundo 
10 Esdras havia preparado seu coração para* consultar a Lei de Jeová e para 
praticá-la,+ e para ensinar seus decretos e decisões judiciais em Israel.+ 

 
Esd 7:12-28 — Esdras fez preparativos para voltar a Jerusalém 
 

Esdras 7:12-28 Tradução do Novo Mundo 
12 * “Artaxerxes,+ rei dos reis, a Esdras, o sacerdote e copista* da Lei do Deus 
dos céus: Que a paz perfeita esteja com você. 13 Emiti uma ordem autorizando 
todos no meu reino que forem do povo de Israel, incluindo seus sacerdotes e 
levitas, a ir com você a Jerusalém, se assim desejarem.+ 14 Pois você está 
sendo enviado pelo rei e seus sete conselheiros para investigar se a Lei do seu 
Deus, que você tem em mãos, está sendo cumprida em Judá e Jerusalém. 
15 Você também deve levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros 
deram voluntariamente ao Deus de Israel, que reside em Jerusalém, 16 junto 
com toda a prata e o ouro que você receber* em toda a província* de Babilônia, 
e também a dádiva que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente à casa 
do seu Deus em Jerusalém.+ 17 E com esse dinheiro você deverá comprar 
prontamente touros,+ carneiros+ e cordeiros,+ e as correspondentes ofertas de 
cereais+ e de bebida,+ e deverá apresentá-los no altar da casa do seu Deus 
em Jerusalém. 
18 “E, com o restante da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o 
que acharem melhor, de acordo com a vontade do seu Deus. 19 Você deve 
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entregar perante Deus em Jerusalém todos os utensílios que lhe forem dados 
para o serviço da casa do seu Deus.+ 20 E todas as outras coisas necessárias 
que você tiver de fornecer à casa do seu Deus, você pagará com os recursos 
do tesouro real.+ 
21 “Eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da região ao oeste do rio 
Eufrates* que atendam prontamente a todos os pedidos de Esdras,+ o 
sacerdote e copista* da Lei do Deus dos céus, 22 até 100 talentos* de prata, 
100 coros* de trigo, 100 batos* de vinho,+ 100 batos de azeite+ e sal+ à 
vontade. 23 Que tudo o que o Deus dos céus ordenar a respeito da casa do 
Deus dos céus seja feito com zelo,+ para que não haja ira contra os domínios 
do rei e contra os seus filhos.+ 24 Saibam também que não é permitido cobrar 
imposto, tributo+ nem pedágio de nenhum dos sacerdotes, dos levitas, dos 
músicos,+ dos porteiros, dos servos do templo*+ ou dos trabalhadores daquela 
casa de Deus. 
25 “E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu,* designe 
magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região ao oeste do rio 
Eufrates,* isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus; e vocês devem 
ensiná-las a todos os que não as conhecem.+ 26 E todo aquele que não 
obedecer à Lei do seu Deus e à lei do rei deve ser prontamente julgado e 
punido com a morte, com o banimento, com multa ou com prisão.” 
27 Louvado seja Jeová, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração 
do rei o desejo de embelezar a casa de Jeová em Jerusalém!+ 28 No seu amor 
leal por mim, ele me concedeu o favor do rei,+ dos seus conselheiros+ e dos 
poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Jeová, meu Deus, 
estava sobre mim, tomei coragem* e reuni os líderes* de Israel para que 
partissem comigo. 

 
Esd 8:21-23 — Esdras confiou que Jeová protegeria Seus servos 
 

Esdras 8:21-23 Tradução do Novo Mundo 
21 Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Aava, para nos humilharmos 
diante do nosso Deus e pedirmos a ele orientação para a viagem que faríamos 
com os nossos filhos e com todos os nossos bens. 22 Fiquei com vergonha de 
pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, 
visto que tínhamos dito ao rei: “A boa mão do nosso Deus está sobre todos os 
que o buscam,+ mas sua força e sua ira são contra todos os que o 
abandonam.”+ 23 Por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao 
nosso Deus, e ele ouviu as nossas súplicas.+ 

 
ENCONTRE JOIAS ESPIRITUAIS: (8 MIN) 
 
Esd 9:1, 2 — Por que se casar com os “povos das terras” era uma séria 
ameaça? (w06 15/1 20 § 1) 
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Esdras 9:1, 2 Tradução do Novo Mundo 
9 Assim que essas coisas foram feitas, os príncipes se dirigiram a mim e 
disseram: “O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos 
povos das terras ao redor e das suas práticas detestáveis,+ as práticas dos 
cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, 
dos egípcios+ e dos amorreus.+ 2 Eles tomaram algumas das filhas deles 
como esposas para si e para os seus filhos.+ Agora eles, a descendência* 
santa,+ se misturaram com os povos das terras ao redor.+ Os príncipes e os 
subgovernadores foram os que mais praticaram essa infidelidade.” 

Destaques do livro de Esdras  
9:1, 2 — Por que se casar com o povo da terra era uma ameaça séria? A 
nação restaurada devia proteger a adoração de Jeová até a chegada do 
Messias. Casar-se com outros habitantes era uma ameaça real à verdadeira 
adoração. Visto que alguns haviam se casado com pessoas que adoravam 
ídolos, a nação inteira, por fim, poderia se misturar às nações pagãs. A 
adoração pura poderia ter desaparecido da face da Terra. Então, para quem 
viria o Messias? Não é de admirar que Esdras tenha ficado espantado ao ver 
o que tinha acontecido! 

 
Esd 10:3 — Por que os filhos também foram mandados embora com as 
esposas? (w06 15/1 20 § 2) 
 

Esdras 10:3 Tradução do Novo Mundo 
3 Agora, façamos um pacto com o nosso Deus+ para mandar embora todas as 
esposas e os filhos delas, conforme a orientação de Jeová e dos que temem o* 
mandamento do nosso Deus.+ Vamos agir de acordo com a Lei.  

Destaques do livro de Esdras  
10:3, 44 — Por que os filhos foram despedidos, ou mandados embora, 
com as esposas? Se os filhos tivessem ficado, a probabilidade de as 
esposas despedidas voltarem por causa deles teria sido maior. Além disso, 
os filhos pequenos geralmente precisam dos cuidados da mãe. 

 
O que a leitura da semana me ensinou sobre Jeová? 
 
 
Que pontos da leitura posso usar no ministério? 
 
 
LEITURA DA BÍBLIA: ESD 7:18-28 (4 MIN OU MENOS) 
 

Esdras 7:18-28 Tradução do Novo Mundo 
18 “E, com o restante da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o 
que acharem melhor, de acordo com a vontade do seu Deus. 19 Você deve 
entregar perante Deus em Jerusalém todos os utensílios que lhe forem dados 
para o serviço da casa do seu Deus.+ 20 E todas as outras coisas necessárias 
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que você tiver de fornecer à casa do seu Deus, você pagará com os recursos 
do tesouro real.+ 
21 “Eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da região ao oeste do rio 
Eufrates* que atendam prontamente a todos os pedidos de Esdras,+ o 
sacerdote e copista* da Lei do Deus dos céus, 22 até 100 talentos* de prata, 
100 coros* de trigo, 100 batos* de vinho,+ 100 batos de azeite+ e sal+ à 
vontade. 23 Que tudo o que o Deus dos céus ordenar a respeito da casa do 
Deus dos céus seja feito com zelo,+ para que não haja ira contra os domínios 
do rei e contra os seus filhos.+ 24 Saibam também que não é permitido cobrar 
imposto, tributo+ nem pedágio de nenhum dos sacerdotes, dos levitas, dos 
músicos,+ dos porteiros, dos servos do templo*+ ou dos trabalhadores daquela 
casa de Deus. 
25 “E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu,* designe 
magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região ao oeste do rio 
Eufrates,* isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus; e vocês devem 
ensiná-las a todos os que não as conhecem.+ 26 E todo aquele que não 
obedecer à Lei do seu Deus e à lei do rei deve ser prontamente julgado e 
punido com a morte, com o banimento, com multa ou com prisão.” 
27 Louvado seja Jeová, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração 
do rei o desejo de embelezar a casa de Jeová em Jerusalém!+ 28 No seu amor 
leal por mim, ele me concedeu o favor do rei,+ dos seus conselheiros+ e dos 
poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Jeová, meu Deus, 
estava sobre mim, tomei coragem* e reuni os líderes* de Israel para que 
partissem comigo. 

 
FAÇA SEU MELHOR NO MINISTÉRIO 

 
Primeira visita: (2 min ou menos) Apresente a brochura Boas Notícias e 
considere a lição 8, pergunta 1, parágrafo 1. Deixe um assunto para considerar 
na revisita. 
 
Por que Deus permite a maldade e o sofrimento?  

1. Como surgiu a maldade? 
A maldade começou na Terra quando Satanás contou a primeira mentira. No 
princípio, ele era um anjo perfeito, mas “não permaneceu na verdade”. (João 
8:44) Ele desenvolveu o desejo de ter a adoração que de direito pertence só 
a Deus. Satanás mentiu para a primeira mulher, Eva, e a convenceu a 
obedecer a ele em vez de obedecer a Deus. Adão se juntou a Eva em 
desobedecer a Deus. A decisão de Adão resultou em sofrimento e morte. —
 Leia Gênesis 3:1-6, 19. 

 
Revisita: (4 min ou menos) Demonstre como revisitar alguém que aceitou a 
brochura Boas Notícias e considere a lição 8, pergunta 1, parágrafo 2. Deixe um 
assunto para considerar na próxima visita. 
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Por que Deus permite a maldade e o sofrimento?  
Quando Satanás induziu Eva a desobedecer a Deus, ele estava começando 
uma rebelião contra a soberania de Deus, ou seja, sua posição como o 
Altíssimo. Assim como Satanás, a maior parte da humanidade rejeitou a Deus 
como Governante. Dessa forma, Satanás se tornou “o governante do mundo”. 
— Leia João 14:30; 1 João 5:19. 

 
Estudo bíblico: (6 min ou menos) Demonstre um estudo bíblico na brochura 
Boas Notícias, lição 8, pergunta 2. 
 
Por que Deus permite a maldade e o sofrimento?  

2. Será que a criação de Deus tinha algum defeito? 
Todas as obras de Deus são perfeitas. Os humanos e os anjos que Deus 
criou eram capazes de obedecê-lo perfeitamente. (Deuteronômio 32:4, 5) Ele 
nos criou com liberdade para escolher entre fazer o bem ou o mal. Essa 
liberdade permite que mostremos amor a Deus. — Leia Tiago 1:13-15; 1 João 
5:3. 

 
NOSSA VIDA CRISTÃ 

 
“Como Ser um Publicador Melhor — Deixe um assunto para considerar na 
revisita”: (7 min) Consideração. Apresente o vídeo Como Fazer – Janeiro, em 
que publicadores demonstram como deixar um assunto para considerar na 
revisita quando o morador aceita a revista A Sentinela ou a brochura Boas 
Notícias. 
 
Como Ser um Publicador Melhor — Deixe um assunto para considerar na 
revisita 

POR QUE É IMPORTANTE: 
Nós queremos regar as sementes da verdade que plantamos. (1Co 3:6) 
Quando encontramos alguém que mostra interesse, é bom deixar uma 
pergunta para considerar na próxima visita. Isso vai criar expectativa no 
morador e facilitar nossa preparação para a revisita. Então, quando 
voltarmos, poderemos dizer que estamos ali para responder a pergunta que 
fizemos na última vez. 

COMO FAZER: 

 Ao preparar sua apresentação, pense numa pergunta que você pode deixar para 
considerar na revisita. Ela pode ser sobre um assunto que está na publicação que 
você vai oferecer ou na publicação de estudo que você pretende usar na revisita. 

 No final da conversa com uma pessoa interessada, faça a pergunta que você 
preparou e diga que gostaria de voltar para conversarem sobre isso. Se possível, 
pegue as informações de contato do morador. 

 Se você marcar um dia e uma hora para voltar, cumpra sua palavra. — Mt 5:37. 
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Necessidades locais. (8 min) 
 
 
ESTUDO BÍBLICO DE CONGREGAÇÃO: IA CAP. 7 §§ 15-27, RECAPITULAÇÃO 
NA P. 66 (30 MIN) 
 
CAPÍTULO SETE 
Ele “continuava a crescer com Jeová” 
 

 parágrafo 16 1 Sam. 2:18 Mas Samuel prestava serviço perante Jeová 
vestindo um éfode de linho, embora fosse apenas um menino. 

Lit.: “cingido com”. 
 parágrafo 16 1 Sam. 2:21 Jeová voltou sua atenção para Ana, a fim de que ela 
pudesse engravidar; e ela deu à luz mais três filhos e duas filhas. E o menino 
Samuel continuava a crescer diante de Jeová. 
 parágrafo 18 1 Sam. 2:26 Enquanto isso, o menino Samuel continuava a 
crescer e se tornava cada vez mais estimado, tanto por Jeová como pelo povo. 
 parágrafo 19 1 Sam. 3:2-5 Certo dia, Eli estava deitado no lugar de costume, e 
sua vista já estava fraca; ele não conseguia enxergar. 

3 
A lâmpada de Deus 

ainda não tinha sido apagada, e Samuel estava deitado no templo de Jeová 
onde se encontrava a Arca de Deus. 

4 
Então Jeová chamou Samuel. Ele 

respondeu: “Estou aqui.” 
5 
Ele correu até Eli e disse: “Estou aqui; o senhor me 

chamou?” Ele disse: “Não o chamei. Volte a se deitar.” Portanto, ele foi e se 
deitou. 

Isto é, no tabernáculo. 
 parágrafo 20 1 Sam. 3:1 Enquanto isso, o menino Samuel servia a Jeová 
diante de Eli. Mas a palavra de Jeová havia ficado rara naqueles dias; as 
visões não eram frequentes. 
 parágrafo 20 1 Sam. 3:5-10 Ele correu até Eli e disse: “Estou aqui; o senhor 
me chamou?” Ele disse: “Não o chamei. Volte a se deitar.” Portanto, ele foi e se 
deitou.

6 
Jeová o chamou novamente: “Samuel!” Então Samuel se levantou e foi 

até Eli, e disse: “Estou aqui, pois o senhor me chamou.” Mas ele disse: “Não o 
chamei, meu filho. Volte a se deitar.” 

7 
(Samuel ainda não conhecia a Jeová, e 

a palavra de Jeová ainda não tinha sido revelada a ele.) 
8 
E Jeová chamou 

novamente, pela terceira vez: “Samuel!” Assim, ele se levantou, foi a Eli e 
disse: “Estou aqui, pois o senhor me chamou.” Então Eli se deu conta de que 
era Jeová quem estava chamando o menino. 

9 
Por isso, Eli disse a Samuel: “Vá 

se deitar; se ele o chamar de novo, diga: „Fala, Jeová, pois o teu servo está 
escutando.‟” E Samuel foi se deitar no seu lugar. 

10 
Jeová veio, ficou ali e o 

chamou como das outras vezes: “Samuel, Samuel!” E Samuel disse: “Podes 
falar, pois o teu servo está escutando.” 
 parágrafo 22 1 Sam. 3:10-18 Jeová veio, ficou ali e o chamou como das outras 
vezes: “Samuel, Samuel!” E Samuel disse: “Podes falar, pois o teu servo está 
escutando.”

11 
Jeová disse a Samuel: “Vou fazer algo em Israel que fará tinir os 

ouvidos de quem ouvir a respeito disso. 
12 

Naquele dia, trarei contra Eli tudo o 
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que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. 
13 

Diga-lhe que vou 
executar um julgamento definitivo contra a casa dele pelo erro que ele sabe 
bem qual é, pois os filhos dele estão amaldiçoando a Deus e ele não os 
repreende. 

14 
É por isso que jurei à casa de Eli que o erro da casa de Eli nunca 

será expiado com sacrifícios ou com ofertas.” 
15 

Samuel ficou deitado até a 
manhã; então abriu as portas da casa de Jeová. Samuel estava com medo de 
contar a Eli a visão que havia tido. 

16 
Mas Eli chamou Samuel: “Samuel, meu 

filho!” Ele respondeu: “Estou aqui.” 
17 

Eli perguntou: “O que foi que ele disse a 
você? Por favor, não esconda nada de mim. Que Deus o castigue, e que o faça 
severamente, se você esconder de mim uma só palavra de tudo o que ele 
falou.” 

18 
Portanto, Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. Eli disse: “É 

Jeová. Que ele faça o que for bom aos seus olhos.” 
 parágrafo 23 1 Sam. 3:19 Samuel continuou a crescer, e o próprio Jeová 
estava com ele e não deixou que nenhuma de todas as suas palavras ficasse 
sem se cumprir. 

Lit.: “caísse por terra”. 
 parágrafo 25 1 Sam. 12:17, 18 Não estamos na época da colheita do trigo? 
Clamarei a Jeová para que mande trovões e chuva; então vocês saberão e 
reconhecerão que fizeram um grande mal aos olhos de Jeová ao pedirem um 
rei para vocês.” 

18 
Então Samuel clamou a Jeová, e Jeová mandou trovões e 

chuva naquele dia, de modo que todo o povo ficou com muito medo de Jeová e 
de Samuel. 
 parágrafo 26 1 Sam. 12:18, 19 Então Samuel clamou a Jeová, e Jeová 
mandou trovões e chuva naquele dia, de modo que todo o povo ficou com 
muito medo de Jeová e de Samuel. 

19 
E todo o povo disse a Samuel: “Ore por 

seus servos a Jeová, seu Deus, pois não queremos morrer; porque 
acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de pedir um rei.” 
 Deu. 18:3 “Isto é o que os sacerdotes terão o direito de receber do povo, de 
quem fizer um sacrifício, quer um touro quer uma ovelha: a espádua, as 
mandíbulas e o bucho devem ser dados ao sacerdote. 
 Lev. 3:3-5 Ele apresentará parte do sacrifício de participação em comum como 
oferta feita por fogo a Jeová: a gordura que envolve os intestinos, toda a 
gordura que adere aos intestinos, 

4 
e os dois rins com a gordura que há sobre 

eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto 
com os rins. 

5 
Os filhos de Arão farão todas essas coisas fumegar no altar, por 

cima da oferta queimada colocada sobre a lenha que está no fogo; é uma 
oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. 

Ou: “apaziguador; calmante”. Lit.: “repousante”. 
 1 Sam. 2:13-17 Isto é o que eles faziam com as porções que os sacerdotes 
tinham direito de receber do povo: sempre que um homem oferecia um 
sacrifício, vinha um ajudante do sacerdote com um garfo de três pontas na 
mão, enquanto se cozinhava a carne, 

14 
e o enfiava na panela, no tacho, no 

caldeirão ou na caçarola. Tudo o que era tirado com o garfo, o sacerdote 
pegava para si. Era isso que faziam com todos os israelitas que iam a 
Silo. 

15 
Além disso, antes mesmo que o homem que oferecia o sacrifício fizesse 
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fumegar a gordura, vinha um ajudante do sacerdote e dizia a ele: “Dê carne 
para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente 
crua.”

16 
Quando o homem lhe respondia: “Primeiro, deixe que eles façam 

fumegar a gordura; depois pegue para você tudo que quiser”, o ajudante dizia: 
“Não, dê-me a carne agora; senão eu a tomarei à força!” 

17 
Assim, o pecado 

dos ajudantes veio a ser muito grande perante Jeová, pois os homens tratavam 
a oferta de Jeová com desrespeito. 

Ou: “que sua alma desejar”. 
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- 1 -  
(Mateus 12:34) 34  Descendência de víboras, como vocês podem falar coisas boas 
se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. 

- 2 -  
(1 Coríntios 15:6) 6  Depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, 
a maioria dos quais ainda está conosco, embora alguns já tenham adormecido na 
morte. 
(Mateus 28:19-20) 19  Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as 
nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do espírito santo, 20  ensinando-
as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês 
todos os dias, até o final do sistema de coisas.” 

- 3 -  
(Mateus 28:20) 20  ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E 
saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas.” 
(Hebreus 13:20-21) 20  Que o Deus de paz, que com o sangue de um pacto eterno 
levantou dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus, 21  os 
equipe com toda coisa boa para fazerem a Sua vontade, e realize em nós, por meio 
de Jesus Cristo, aquilo que é agradável aos Seus olhos; a ele seja dada a glória para 
todo o sempre. Amém. 

- 4 -  
(Mateus 13:18-19) 18  “Escutem agora a ilustração do homem que semeou. 
19  Quando alguém ouve a palavra do Reino, mas não a entende, vem o Maligno e 
arranca o que foi semeado no seu coração; essa é a que foi semeada à beira da 
estrada. 

- 8 -  
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(Êxodo 4:14-16) 14  Então a ira de Jeová se acendeu contra Moisés, e ele disse: “O 
que você me diz do seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala muito bem. E ele está 
vindo agora ao seu encontro. Ao ver você, o coração dele se alegrará. 15  Portanto, 
fale com ele e ponha-lhe as palavras na boca; e, quando vocês falarem, eu estarei 
com vocês e lhes ensinarei o que devem fazer. 16  Ele falará por você ao povo; ele 
será seu porta-voz, e você lhe servirá de Deus. 

- 10 -  
(Mateus 9:37) 37  Ele disse então aos seus discípulos: “A colheita, realmente, é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. 

- 12 -  
(2 Coríntios 12:9-10) 9  Mas ele me disse: “A minha bondade imerecida é suficiente 
para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza.” Com muita 
alegria, então, eu me gabarei das minhas fraquezas, para que o poder do Cristo 
permaneça sobre mim como uma tenda. 10  Assim, tenho prazer em fraquezas, em 
insultos, em privações, em perseguições e dificuldades, por Cristo. Pois, quando 
estou fraco, então é que sou poderoso. 

- 15 -  
(Salmos 32:8) 8  “Eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve 
andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. 
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