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NEEMIAS 1-4 | TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS: SEMANA DE 1-7 DE 
FEVEREIRO 

 
NOSSA VIDA E MINISTÉRIO CRISTÃO — TEXTOS BÍBLICOS E REFERÊNCIAS 

 
TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS | NEEMIAS 1-4 

 
―NEEMIAS AMAVA A ADORAÇÃO VERDADEIRA‖: (10 MIN) 
 
455 AEC 

1. Nisã (mar./abr.) 
Ne 2:4-6 Neemias pede permissão para reconstruir Jerusalém, o centro 
da adoração verdadeira na época 

2. Íiar 
3. Sivã 
4. Tamuz (jun./jul.) 

Ne 2:11-15 Neemias chega mais ou menos nessa época e inspeciona as 
muralhas da cidade 

5. Ab (jul./ago.) 
Ne 3:1; 4:7-9 A reconstrução começa apesar da oposição 

6. Elul (ago./set.) 
Ne 6:15 52 dias depois, as muralhas ficam prontas 

7. Tisri 
 
[Apresente o vídeo Introdução a Neemias.] 
 
Ne 1:11–2:3 — O progresso da adoração verdadeira era o que realmente deixava 
Neemias feliz (w06 1/2 9 § 7) 
 

Neemias 1:11-2:3 Tradução do Novo Mundo 
11 Ó Jeová, por favor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu 
servo e às orações dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. Por 
favor, faz com que este teu servo seja bem-sucedido hoje e que esse homem 
tenha compaixão de mim.” 
Nessa época, eu era copeiro do rei. 
2 No mês de nisã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, colocou-se vinho diante 
dele, e, como de costume, peguei o vinho e o servi ao rei. Mas eu nunca tinha 
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estado abatido na presença dele. 2 Por isso o rei me disse: “Por que você está 
tão abatido se não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração.” Nisto 
fiquei com muito medo. 
3 Então eu disse ao rei: “Vida longa ao rei! Como eu poderia não estar abatido 
se a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e seus 
portões foram consumidos pelo fogo?”  

Destaques do livro de Neemias  
1:11-2:3. A principal fonte de alegria para Neemias não era sua influente 
posição de copeiro, mas sim o progresso da adoração verdadeira. Não 
deveria a adoração de Jeová e tudo o que a promove ser o alvo principal de 
nossa atenção e a mais importante fonte de nossa alegria? 

 
Ne 4:14 — Neemias venceu a oposição contra a adoração verdadeira por 
lembrar que Jeová estava ao seu lado (w06 1/2 10 § 3) 
 

Neemias 4:14 Tradução do Novo Mundo 
14 Quando percebi que estavam com medo, fui imediatamente dizer aos 
nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo: “Não tenham medo deles. 
Lembrem-se de Jeová, que é grande e inspira temor, e lutem por seus irmãos, 
seus filhos e suas filhas, suas esposas e seus lares.” 

Destaques do livro de Neemias  
4:14. Quando nos confrontamos com oposição, podemos também superar o 
medo se tivermos em mente ―o Grande e o Atemorizante‖. 

 
ENCONTRE JOIAS ESPIRITUAIS: (8 MIN) 
 
Ne 1:1; 2:1 — Por que podemos dizer que o ―vigésimo ano‖ mencionado em 
Neemias 1:1 e 2:1 é contado a partir do mesmo ponto de referência? (w06 1/2 8 
§ 5) 
 

Neemias 1:1 Tradução do Novo Mundo 
1 Palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, 
eu estava na fortaleza de Susã.  

Neemias 2:1 Tradução do Novo Mundo 
2 No mês de nisã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, colocou-se vinho diante 
dele, e, como de costume, peguei o vinho e o servi ao rei. Mas eu nunca tinha 
estado abatido na presença dele.  

Destaques do livro de Neemias  
1:1; 2:1 — O ―vigésimo ano‖ mencionado nesses dois versículos são 
contados a partir do mesmo ponto de referência? Sim. O 20.° ano se 
refere ao reinado de Artaxerxes, o rei. No entanto, o método de contagem 
usado nesses dois versículos é diferente. A evidência histórica aponta para 
475 AEC como o ano em que Artaxerxes subiu ao trono. Visto que os 
escribas babilônios tinham o costume de contar os anos de um rei persa 
começando no mês de nisã (março/abril) até o nisã seguinte, o primeiro ano 
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de reinado de Artaxerxes começou em nisã de 474 AEC. Portanto, o 20.° ano 
de reinado mencionado em Neemias 2:1 começou em nisã de 455 AEC. O 
mês de quisleu (novembro/dezembro) mencionado em Neemias 1:1 era 
obviamente o mês de quisleu do ano precedente, ou seja, 456 AEC. Neemias 
se refere a esse mês como também sendo o 20.° ano de reinado de 
Artaxerxes. Talvez nesse caso, ele estivesse contando os anos a partir da 
ascensão do monarca. Pode ser também que Neemias estivesse contando o 
tempo usando o que os judeus chamam hoje de ano civil, que começa no 
mês de tisri, que corresponde a setembro/outubro. De qualquer forma, o ano 
em que saiu a palavra para se restaurar Jerusalém foi 455 AEC. 

 
Ne 4:17, 18 — Como era possível um homem trabalhar na reconstrução das 
muralhas usando apenas uma das mãos? (w06 1/2 9 § 1) 
 

Neemias 4:17, 18 Tradução do Novo Mundo 
17 que reconstruíam a muralha. Os carregadores faziam o trabalho com uma 
das mãos, e com a outra seguravam uma arma. 18 Cada um dos construtores 
tinha uma espada na cintura enquanto trabalhava, e o homem que tocava a 
buzina ficava ao meu lado. 

Destaques do livro de Neemias  
4:17, 18 — De que forma um homem podia trabalhar na reconstrução 
com apenas uma mão? Isso não seria problema para os carregadores. Eles 
levavam o fardo na cabeça ou nos ombros, ficando fácil de equilibrá-lo com 
uma mão, ―ao passo que a outra agarrava a arma de arremesso‖. Os 
construtores, que precisavam das duas mãos para fazer o trabalho, ―estavam 
cingidos, cada um com a sua espada sobre o quadril enquanto construíam‖. 
Estavam prontos para agir caso houvesse um ataque inimigo. 

 
O que a leitura da semana me ensinou sobre Jeová? 
 
 
Que pontos da leitura posso usar no ministério? 
 
 
LEITURA DA BÍBLIA: NE 3:1-14 (4 MIN OU MENOS) 
 

Neemias 3:1-14 Tradução do Novo Mundo 
3 Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, começaram a 
reconstruir o Portão das Ovelhas. Eles o santificaram e colocaram suas portas; 
santificaram o trecho até a Torre de Meá e até a Torre de Hananel. 2 Os 
homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte; e Zacur, filho de Inri, 
reconstruiu o trecho seguinte. 
3 Os filhos de Hassenaá reconstruíram o Portão do Peixe; eles colocaram o 
madeiramento e então puseram as portas, os ferrolhos e as trancas. 
4 Meremote, filho de Urias, filho de Hacoz, fez consertos no trecho seguinte; 
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Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, fez consertos no trecho 
seguinte; Zadoque, filho de Baana, fez consertos no trecho seguinte. 5 E os 
tecoítas fizeram consertos no trecho seguinte, mas seus homens de destaque 
não quiseram se rebaixar a trabalhar sob as ordens dos encarregados da obra. 
6 Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodeias, consertaram o Portão 
da Cidade Antiga; eles colocaram o madeiramento e então puseram as portas, 
os ferrolhos e as trancas. 7 Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, 
homens de Gibeão e de Mispá que estavam sob a autoridade do governador 
da região ao oeste do rio Eufrates, fizeram consertos no trecho seguinte. 
8 Uziel, um dos ourives, filho de Haraías, fez consertos no trecho seguinte; 
Hananias, um dos fabricantes de óleos perfumados, fez consertos no trecho 
seguinte; e eles pavimentaram Jerusalém até a Muralha Larga. 9 Refaías, filho 
de Hur, príncipe de metade do distrito de Jerusalém, fez consertos no trecho 
seguinte. 10 Jedaías, filho de Harumafe, fez consertos no trecho seguinte, em 
frente à sua própria casa; e Hatus, filho de Hasabneias, fez consertos no trecho 
seguinte. 
11 Malquias, filho de Harim, e Hassube, filho de Paate-Moabe, consertaram 
outro trecho, e também a Torre dos Fornos. 12 E Salum, filho de Haloés e 
príncipe de metade do distrito de Jerusalém, fez consertos no trecho seguinte, 
junto com suas filhas. 
13 Hanum e os habitantes de Zanoa consertaram o Portão do Vale; eles o 
reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. Também 
consertaram 1.000 côvados da muralha, até o Portão dos Montes de Cinzas. 
14 Malquias, filho de Recabe e príncipe do distrito de Bete-Haquerém, 
consertou o Portão dos Montes de Cinzas; ele o reconstruiu e colocou as 
portas, os ferrolhos e as trancas. 

 
FAÇA SEU MELHOR NO MINISTÉRIO 

 
Prepare as apresentações deste mês: (15 min)  
 
Consideração. Mostre os vídeos das apresentações e considere os pontos 
práticos. Destaque como o publicador deixou um assunto para considerar na 
revisita. Incentive os publicadores a criar sua própria apresentação. 
 
 

NOSSA VIDA CRISTÃ 
 
Faça planos para servir como pioneiro auxiliar em março ou abril: (15 min)  
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Consideração. Considere alguns pontos práticos do artigo ―Sinta mais alegria 
na época da Celebração!‖. (km 2/14 2) Lembre os irmãos do quanto é 
importante se programar com antecedência. (Pr 21:5) Entreviste dois 
publicadores que já serviram como pioneiros auxiliares. Que desafios tiveram 
que superar? Como esse serviço aumentou sua alegria? 
 

Sinta mais alegria na época da Celebração! 
1. Como você pode aumentar sua alegria durante a época da Celebração? 
1 
Gostaria de sentir mais alegria durante os meses de março, abril e maio? Então, que 

tal aumentar sua participação na pregação e, se possível, ser pioneiro auxiliar? Isso 
pode contribuir para aumentar sua alegria. 
2. Por que uma participação maior na pregação aumenta a alegria? 
2 
Sinta mais alegria: Jeová nos criou com a capacidade de sentir alegria, 

especialmente quando o adoramos e satisfazemos nossas necessidades espirituais, 
e quando somos generosos com outros. (Mat. 5:3; Atos 20:35) Participar na pregação 
nos permite as duas coisas: adorar a Deus e ajudar pessoas. Então, fica claro que 
quanto mais pregamos, mais alegria sentimos. Além disso, ganhamos mais 
experiência no campo, ficamos mais confiantes e menos nervosos. Teremos também 
mais oportunidades para dar testemunho e iniciar estudos bíblicos. Tudo isso torna 
nossa obra de pregação ainda mais agradável. 
3. Por que os meses de março e abril serão ótimas oportunidades para sermos 
pioneiros auxiliares? 
3 
Os meses de março e abril serão ótimas oportunidades para sermos pioneiros 

auxiliares. Podemos escolher cumprir o requisito de 30 ou o de 50 horas. E a partir de 
22 de março, sábado, até o dia da Celebração, que será em 14 de abril, segunda-
feira, participaremos em uma campanha animada para convidar outros para esse 
importante evento. Trabalhar ―ombro a ombro‖ para cobrir a maior parte do território 
dentro do tempo programado permitirá que um espírito alegre tome conta da 
congregação. — Sof. 3:9. 
4. O que seria bom fazer, se quiser ser pioneiro auxiliar? 
4 
Prepare-se desde já: Caso não tenha feito isso ainda, tire um tempo para analisar 

sua rotina e ver o que poderá fazer para aumentar sua participação no ministério por 
um ou mais meses. Ore a Jeová sobre isso. (Pro. 15:22) Você verá que, mesmo se 
tiver problemas de saúde ou uma agenda cheia, poderá sentir a alegria de ser 
pioneiro auxiliar. 
5. Quais são os resultados de participar mais no ministério na época da Celebração? 
5 
Jeová quer que seus servos sejam alegres. (Sal. 32:11) Se você se esforçar em 

participar mais no ministério na época da Celebração, aumentará não apenas sua 
alegria, mas também a de nosso Pai celestial. — Pro. 23:24; 27:11. 

Provérbios 21:5 Tradução do Novo Mundo 
 5 Os planos do diligente certamente dão bons resultados, 
Mas todos os precipitados acabarão na pobreza. 

 
ESTUDO BÍBLICO DE CONGREGAÇÃO: IA CAP. 8 §§ 1-16 (30 MIN) 
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CAPÍTULO OITO 
Ele perseverou apesar de desapontamentos 
 

     parágrafo 1 1 Sam. 4:1, 2 E a palavra de Samuel se espalhou por todo o 
Israel. Então Israel saiu para enfrentar os filisteus em batalha; os israelitas se 
acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus estavam acampados em 
Afeque. 

2 
Os filisteus se puseram em formação de batalha para enfrentar Israel. 

Mas a batalha foi difícil, e Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca 
de 4.000 homens no campo de batalha. 
     parágrafo 1 1 Sam. 4:10 Assim, os filisteus lutaram e derrotaram os 
israelitas, que fugiram cada um para a sua tenda. A matança foi muito grande, 
caíram 30.000 soldados de Israel. 

Ou: ―soldados a pé‖. 
     parágrafo 2 1 Sam. 4:3-11 Quando os soldados voltaram ao acampamento, 
os anciãos de Israel disseram: “Por que Jeová permitiu que fôssemos 
derrotados hoje pelos filisteus? Vamos trazer a Arca do Pacto de Jeová de Silo, 
para que ela esteja conosco e nos salve das mãos dos nossos 
inimigos.” 

4 
Portanto, enviaram mensageiros a Silo e trouxeram de lá a Arca do 

Pacto de Jeová dos exércitos, que está sentado em seu trono acima dos 
querubins. E Hofni e Fineias, os dois filhos de Eli, acompanharam a Arca do 
Pacto do verdadeiro Deus. 

5 
Assim que a Arca do Pacto de Jeová entrou no 

acampamento, todos os israelitas começaram a gritar, de modo que a terra 
tremeu.

6 
Quando os filisteus ouviram a gritaria, disseram: “Que gritaria é essa 

no acampamento dos hebreus?” Por fim, ficaram sabendo que a Arca de Jeová 
tinha chegado ao acampamento. 

7 
Os filisteus ficaram com medo e disseram: 

“Deus chegou ao acampamento!” Também disseram: “Ai de nós, pois algo 
assim nunca aconteceu antes!

8 
Ai de nós! Quem nos salvará das mãos desse 

Deus majestoso? Esse é o Deus que golpeou o Egito com todo tipo de pragas 
no deserto. 

9 
Tenham coragem, sejam homens, ó filisteus, para que vocês não 

sirvam aos hebreus assim como eles serviram a vocês. Sejam homens e 
lutem!” 

10 
Assim, os filisteus lutaram e derrotaram os israelitas, que fugiram 

cada um para a sua tenda. A matança foi muito grande, caíram 30.000 
soldados de Israel. 

11 
Além disso, a Arca de Deus foi tomada, e Hofni e Fineias, 

os dois filhos de Eli, morreram. 
Ou: ―o povo voltou‖. 
Lit.: ―Por que Jeová nos derrotou‖. 
Ou, possivelmente: ―entre os‖. 
Veja o Glossário. 
Ou: ―soldados a pé‖. 

     parágrafo 5 1 Sam. 7:2 Muito tempo se passou, 20 anos ao todo, desde que 
a Arca chegou a Quiriate-Jearim, e toda a casa de Israel começou a buscar a 
Jeová. 

Ou: ―lamentar diante de‖. 
     parágrafo 6 1 Sam. 4:1 E a palavra de Samuel se espalhou por todo o 
Israel. Então Israel saiu para enfrentar os filisteus em batalha; os israelitas se 
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acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus estavam acampados em Afeque. 
     parágrafo 6 1 Sam. 7:15-17 Samuel continuou a julgar Israel por toda a sua 
vida.

16 
Todo ano ele percorria o circuito de Betel, Gilgal e Mispá, julgando Israel 

em todos esses lugares. 
17 

Mas voltava a Ramá, porque era ali que ficava sua 
casa e ali ele também julgava Israel. E em Ramá ele construiu um altar a 
Jeová. 
     parágrafo 7 1 Sam. 7:3 Samuel disse então a toda a casa de Israel: “Se é 
de todo o coração que vocês voltam para Jeová, eliminem do seu meio os 
deuses estrangeiros e as imagens de Astorete; voltem firmemente seu coração 
para Jeová, servindo apenas a ele, e ele os livrará das mãos dos filisteus.” 
     parágrafo 8 1 Sam. 7:4-6 Assim, os israelitas se livraram das imagens de 
Baal e de Astorete, e serviram somente a Jeová. 

5 
Então Samuel disse: 

“Reúnam todo o Israel em Mispá, e eu vou orar a Jeová por vocês.” 
6 
Assim, 

eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante Jeová; 
também jejuaram naquele dia. Ali eles disseram: “Pecamos contra Jeová.” E 
Samuel começou a servir como juiz para os israelitas em Mispá. 
     parágrafo 9 1 Sam. 7:7-10 Quando os filisteus ficaram sabendo que os 
israelitas tinham se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus subiram 
contra Israel. Ao saberem disso, os israelitas ficaram com medo dos 
filisteus. 

8 
De modo que os israelitas disseram a Samuel: “Não pare de clamar a 

Jeová, nosso Deus, para que ele nos ajude e nos salve das mãos dos 
filisteus.” 

9 
Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu a 

Jeová como oferta queimada inteira; e Samuel clamou a Jeová por ajuda a 
favor de Israel, e Jeová lhe respondeu. 

10 
Enquanto Samuel fazia a oferta 

queimada, os filisteus avançaram para lutar contra Israel. Naquele dia Jeová 
mandou uma forte trovoada contra os filisteus e os lançou em confusão, e eles 
foram derrotados diante de Israel. 
     parágrafo 10 1 Sam. 7:11 Em vista disso, os homens de Israel saíram de 
Mispá e perseguiram os filisteus até a região ao sul de Bete-Car, matando-os 
pelo caminho. 
     parágrafo 11 1 Sam. 7:13, 14 Assim, os filisteus foram dominados e não 
invadiram mais o território de Israel; e a mão de Jeová continuou contra os 
filisteus todos os dias de Samuel. 

14 
Além disso, as cidades que os filisteus 

haviam tomado de Israel foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, e 
Israel recuperou o território delas das mãos dos filisteus. E também houve paz 
entre Israel e os amorreus. 
     parágrafo 12 Heb. 11:32, 33 E o que mais direi? Pois me faltaria tempo se 
eu falasse também sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, bem como 
Samuel e os outros profetas. 

33 
Pela fé, eles derrotaram reinos, estabeleceram 

a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, 
     parágrafo 12 1 Sam. 7:12 Samuel pegou então uma pedra e a pôs entre 
Mispá e Jesana, e a chamou de Ebenezer, dizendo: “Até agora Jeová nos 
ajudou.” 

Que significa ―pedra de ajuda‖. 
     parágrafo 13 1 Ped. 5:6 Portanto, humilhem-se sob a mão poderosa de 
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Deus, para que ele os enalteça no tempo devido, 
     parágrafo 14 1 Sam. 8:1-3 Quando Samuel ficou idoso, designou seus filhos 
como juízes para Israel. 

2 
O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome 

do segundo, Abias; eles eram juízes em Berseba. 
3 
Mas os filhos dele não 

seguiam o seu exemplo; iam atrás de lucro desonesto, aceitavam suborno e 
pervertiam a justiça. 
     parágrafo 15 1 Sam. 8:4, 5 Com o tempo, todos os anciãos de Israel se 
reuniram e foram a Samuel, em Ramá. 

5 
Eles disseram: “Veja, o senhor já está 

idoso, e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora, designe um rei 
para nos julgar, como todas as outras nações.” 
     parágrafo 15 1 Sam. 2:27-29 Um homem de Deus veio até Eli e lhe disse: 
“Assim diz Jeová: „Por acaso não me revelei claramente à casa do seu pai, 
enquanto estavam no Egito como escravos da casa de Faraó? 

28 
Ele foi 

escolhido dentre todas as tribos de Israel para servir como meu sacerdote e 
para subir ao meu altar a fim de fazer sacrifícios, oferecer incenso e usar um 
éfode diante de mim; e eu dei à casa do seu antepassado todas as ofertas 
feitas por fogo apresentadas pelos israelitas. 

29 
Por que vocês desprezam o 

meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que fossem feitos no meu lugar de 
morada? Por que você persiste em honrar mais a seus filhos do que a mim, 
engordando a si mesmos com as melhores porções de toda oferta do meu 
povo Israel? 

Ou, possivelmente: ―fazer subir fumaça sacrificial‖. 
Lit.: ―filhos de Israel‖. 
Lit.: ―chutam‖. 

     parágrafo 16 2 Tim. 3:1-5 Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos 
críticos, difíceis de suportar. 

2 
Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão 

o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos 
pais, ingratos, desleais, 

3 
desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão 

caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, 
4 
traidores, 

teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus 
5 
e 

manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa 
devoção. Desses, afaste-se. 

 
Recapitulação da reunião e visão geral da próxima semana (3 min) 
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- 1 -  
(Salmos 36:9) 9  Contigo está a fonte da vida; Graças à tua luz podemos ver a luz. 
(1 Timóteo 1:11) 11  o qual está de acordo com as gloriosas boas novas do Deus 
feliz, que foram confiadas a mim. 
(João 1:1) 1  No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra 
era um deus. 
(Apocalipse 3:14) 14  ―Ao anjo da congregação em Laodiceia escreva: Estas coisas 
diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: 
(João 1:14) 14  De modo que a Palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós 
vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai; ele estava 
cheio de favor divino e de verdade. 
(João 1:17) 17  Porque a Lei foi dada por meio de Moisés; a bondade imerecida e a 
verdade vieram a existir por meio de Jesus Cristo. 
(Colossenses 1:15) 15  Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; 
(1 Coríntios 13:1) 13  Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver 
amor, sou um gongo que ressoa ou um címbalo que retine. 

- 2 -  
(Isaías 55:8-9) 8  ―Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, E os 
seus caminhos não são os meus caminhos‖, diz Jeová. 9  ―Pois, assim como os céus 
são mais altos do que a terra, Assim os meus caminhos são mais altos do que os 
seus caminhos, E os meus pensamentos, do que os seus pensamentos. 

- 4 -  
(Romanos 15:4) 4  Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a 
nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do 
consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. 

- 5 -  
(Esdras 4:8) 8   Reum, o principal oficial do governo, e Sinsai, o escrivão, 
escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, conforme segue: 
(Esdras 7:12) 12   ―Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, o sacerdote e copista da Lei do 
Deus dos céus: Que a paz perfeita esteja com você. 
(Jeremias 10:11) 11  Isto é o que vocês devem dizer a eles: ―Os deuses que não 
fizeram os céus e a terra Desaparecerão da terra e de debaixo dos céus.‖ 
(Daniel 2:4) 4  Os caldeus responderam ao rei na língua aramaica: ―Ó rei, viva para 
sempre! Conte aos seus servos o seu sonho, e nós diremos a interpretação.‖ 

- 7 -  
(João 19:20) 20  Muitos judeus leram essa inscrição, porque o lugar onde Jesus 
estava pregado na estaca era perto da cidade. E a inscrição foi feita em hebraico, em 
latim e em grego. 
(João 20:16) 16  Jesus lhe disse: ―Maria!‖ Voltando-se para ele, ela disse em 
hebraico: ―Rabôni!‖ (que significa: ―Instrutor!‖). 
(Atos 26:14) 14  Todos nós caímos no chão, e então ouvi uma voz me dizer em 
hebraico: ‗Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ao resistir às aguilhadas, você 
só faz mal a si mesmo.‘ 
(Lucas 4:17-19) 17  Assim, foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, e ele abriu o rolo 
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e achou o lugar onde estava escrito: 18  ―O espírito de Jeová está sobre mim, porque 
Ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar 
liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos 
esmagados, 19  para pregar o ano aceitável de Jeová.‖ 
(Lucas 24:44-45) 44  Ele lhes disse então: ―Estas são as minhas palavras, que lhes 
falei enquanto ainda estava com vocês, que todas as coisas escritas a meu respeito 
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos têm de se cumprir.‖ 45  Então ele abriu 
a mente deles para que compreendessem o significado das Escrituras 
(Atos 15:21) 21  Pois, desde os tempos antigos, Moisés tem os que o pregam em 
cada cidade, porque ele é lido em voz alta nas sinagogas todo sábado.‖ 

- 8 -  
(Atos 6:1) 6  Naqueles dias, ao aumentar o número de discípulos, os judeus que 
falavam grego começaram a reclamar dos judeus que falavam hebraico, porque as 
suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária. 

- 9 -  
(Atos 10:34) 34  Em vista disso, Pedro começou a falar; ele disse: ―Agora eu entendo 
claramente que Deus não é parcial, 

- 10 -  
(Zacarias 8:23) 23  ―Assim diz Jeová dos exércitos: ‗Naqueles dias, dez homens de 
todas as línguas das nações agarrarão, sim, agarrarão firmemente a túnica de um 
judeu, dizendo: ―Queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês.‖‘‖ 
(Apocalipse 7:9-10) 9  Depois disso eu vi uma grande multidão, que nenhum homem 
era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do 
trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de 
palmeiras nas suas mãos. 10  Clamavam em alta voz: ―Devemos a salvação ao nosso 
Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro.‖ 

- 11 -  
(Mateus 27:46) 46  Por volta da nona hora, Jesus clamou em alta voz: ―Eli, Eli, lama 
sabactâni?‖, isto é: ―Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?‖ 
(Marcos 5:41) 41  Então, pegando a mão da menina, disse-lhe: ―Talita cumi‖, que 
traduzido significa: ―Menina, digo-lhe: Levante-se!‖ 
(Marcos 7:34) 34  Olhando para o céu, suspirou profundamente e lhe disse: ―Efatá‖, 
isto é: ―Abra-se.‖ 
(Marcos 14:36) 36  E disse: ―Aba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti; afasta 
de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres.‖ 

- 12 -  
(2 Timóteo 2:9) 9  por causa delas sofro e estou acorrentado como um criminoso. 
Contudo, a palavra de Deus não está acorrentada. 

- 13 -  
(Isaías 40:8) 8  A relva seca, A flor murcha, Mas a palavra do nosso Deus permanece 
para sempre.‖ 

- 15 -  
(Mateus 24:45) 45  ―Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu 
senhor encarregou dos seus domésticos, para lhes dar o alimento no tempo 
apropriado? 
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