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01/13: “Jeremias: Um profeta, seu Deus e seu mundo” – Jeremias 1 a 10
“Assim diz YAHU: Ponde-vos nos caminhos, vede; perguntai pelas veredas antigas (...) e achareis
descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele.” (Jeremias 6.16)
Olá Amado(a).
Em treze lições estudaremos o tema “Restauração, conforto e Esperança”, nas quais
comentaremos os Profetas Maiores Jeremias, Ezequiel e Daniel, e o Livro das “Lamentações de Jeremias”.
Para entendermos a motivação do tema, lembremos que DEUS ao escolher uma Nação e
denominá-la “Seu povo”, está dando continuidade ao plano de Restauração da Criação, promessa efetuada
ainda no Gênesis (3.15). No primeiro momento, DEUS resolve reconstituir a humanidade através do Dilúvio,
dando a Noé e a seus três filhos a responsabilidade da humanidade pósdiluviana, a de nossos dias. No
segundo momento, DEUS escolhe a Nação de Israel, originada dos 12 (doze) filhos de Jacó, conforme
relatos bem conhecidos. No fim do reinado de Salomão, esta Nação se divide em dois reinos distintos: 1) O
Reino do Norte, formado pela maioria das tribos, adota Samaria por Capital, mudando, já em seu início, o
local de adoração e a casta sacerdotal. Este Reino, conhecido por Israel, por seus desvios iniciais é levado
à completa idolatria e miscigenação cultual. O castigo de DEUS lhe sobrevém no reinado de Oséias, em
722 a.C., através de Salmanasser, Imperador Assírio, que deporta suas mulheres, elimina as castas
sacerdotal e política, e faz habitar a região por povos miscigenados de outras nações conquistadas; 2) O
Reino do Sul, é formado pelas tribos de Judá, Simeão e metade de Benjamim, onde se localizava sua
Capital Jerusalém. Teve por principais características o nome de Judá e manter todos os seus reis da
linhagem de Davi.
Passados 80 anos da queda de Samaria, havendo Isaías já profetizado em Judá, aparece Jeremias
profetizando por aproximadamente 65 anos, durante os reinados de Josias, Jeoiaquim, Joaquim e
Zedequias, quando igualmente DEUS impõe castigo a Judá, destruindo Jerusalém e o Templo, levando
diversos cativos para a Babilônia, através de Nabucodonosor, em 586 a.C.
Nabucodonosor é como um novo Dilúvio, mais restrito, aplicado agora a um povo seleto, cuja
reconstituição se dará exatamente no cativeiro Babilônico, onde DEUS levanta os Profetas Ezequiel e
Daniel para instrução e revelações dos tempos finais. Desta forma, esse resto será a nova origem do
Messias prometido no Gênesis. A Restauração do Seu povo, através do cativeiro babilônico é, assim,
instrumento para a maturação da Esperança nas Promessas do passado, pela antevisão do Messias.
Jeremias é benjamita, natural de Anatote (1.1). Como Profeta, é predestinado (1.5), já tendo em seu
nome a correspondência da obra que executaria. Seu nome significa “YAHU é exaltado”, apontando para a
ousadia da Obra que realizaria a mando de DEUS. Sua mensagem principal é a de apresentar o juízo de
YAHU sobre Judá, à semelhança do ocorrido com Samaria (Israel), incluindo a destruição completa do
Templo de Jerusalém. Sintam a ousadia e coragem por tal mensagem! Afinal, o Templo era a representação
materializada de DEUS entre o seu povo. A adoração e o louvor eram direcionados para a presença de
YAHU entre o seu povo. O “Santo dos santos”, local restrito no Templo, apontava para esta realidade –
YAHU está no Templo. O Todo Poderoso não permitiria tamanha afronta a Seu Nome. Essa crença
tornava os habitantes de Jerusalém como que indestrutíveis, para com as nações.
A mensagem de Jeremias toma por foco a constante exortação de YAHU para que os ídolos fossem
abandonados. A exemplo de sua irmã Samaria, o fim se aproximava. A mensagem contra a idolatria é forte!
“Indo após ídolos vãos, se tornaram, eles mesmos, sem nenhum valor” (2.5). “Meu povo fez duas
maldades: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas... rotas, que não
retêm as águas” (2.13). “Contudo tu tens a testa de prostituta, e não queres ter vergonha” (3.3).
“Como mulher infiel a seu marido, assim foste comigo” (3.20). Ademais, o abandono do Caminho de
YAHU levara Judá à prática da injustiça para com os seus necessitados, jurando falsamente (5.1-2).
- Seja YAHU louvado e exaltado por sua Soberania e seu eterno Poder!
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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02/13: “Enfrentando tempos difíceis” – Jeremias 11 a 20
“Diz YAHU: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel” (Jr 18.6).
Olá Amado(a).
O título deste estudo está direcionado à situação de Jeremias ante o povo que, havendo se
afastado dos preceitos de YAHU seu DEUS, agora tem o seu pecado revelado e sua punição decretada. Ao
exaltar a Soberania de DEUS ante um povo comprometido com a idolatria, (confiança em pessoas e ídolos
tomados por deuses), Jeremias, ao tempo em que é desdenhado e perseguido, sofre na pele e na alma,
pois, antevendo a intensidade da destruição que lhe é revelada, seu sofrimento é projetado para a realidade
que se anuncia.
Embora esteja escrito ter o seu ministério iniciado em tempos do Rei Josias (1.1), é certo que tais
palavras são anunciadas nos reinados subsequentes. Josias foi um dos poucos reis de Judá que andaram
conforme a Vontade de DEUS, sendo dito em 2Re 22.2: “Fez o que era reto aos olhos de YAHU”. Josias
promoveu uma ampla reforma religiosa derrubando altares de diversos deuses e cultos em Judá,
celebrando a Páscoa e guardando os sábados. Na ocasião em que empreendia uma reforma no Templo,
promoveu uma grande assembléia do povo para que fosse lido o Livro da Aliança que fora encontrado,
como que perdido entre os diversos apetrechos no Templo.
Desde os tempos de Manassés que sucedera o rei Ezequias, seu pai, Judá mergulhara em
profunda idolatria. Apesar da ação do Rei Josias os cultos e ritos idólatras tornaram a fazer parte da vida de
Judá, provocando o DEUS que sempre fora lembrado por seus grandes feitos quando livrou Israel da
escravidão do Egito dando-lhes Canaã, a terra das Promessas a Abraão, Isaque e Jacó.
Agora, através de Jeremias, YAHU se exalta diante do povo renegando-o e levando-o à uma nova
escravidão. Do Norte viria a Babilônia e os escravizaria. Mais uma vez o povo se dobrara aos feitiços da
mentira e aos apelos da carnalidade. Esqueceram que “Conhecer a YAHU é mais que sabedoria
humana, força e riquezas” (9.23-24). Seus ídolos, suas imagens de escultura são como “espantalho em
pepinal, não podem falar, necessitam de quem os leve (...) não podem fazer o mal nem fazer o bem”
(10.5). Jeremias os faz lembrar que “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso”
(17.9). “Assim diz YAHU: maldito o homem que confia no homem (...) e cujo coração se aparta de
YAHU (...); bendito o homem que confia em YAHU e cuja esperança é YAHU” (17.5-7).
Através de duas comparações com obras de um oleiro, DEUS chama Jeremias a expor a real
situação do povo diante de Seu poder imutável e incomparável: (1) Ante a visão de um vaso que ao estar
sendo feito quebrou-se e logo o oleiro fez dele um outro vaso, afirma: “Não posso fazer de vós como fez
este oleiro, ó casa de Israel? Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa
de Israel” (18.1-6); (2) Ordenando Jeremias a tomar uma botija pronta do oleiro, enviou-o a quebrá-la
diante dos anciãos e sacerdotes, dizendo: “Deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como
se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se. (...) Assim farei a este lugar, diz YAHU, e
aos seus moradores” (19.1,11-12).
Tempos difíceis, sim, para Jeremias por ter que ser o portador de tão grande juízo, e para o próprio
povo que, apesar da incredulidade diante das palavras do profeta, teria de suportar a ira de DEUS em Seu
Juízo. Para poupar o seu servo do sofrimento que adviria pelo reino babilônico, DEUS ordena a Jeremias:
“Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar” (16.1).
Tempos difíceis, sim! Todos os feitos de DEUS foram previamente anunciados e executados. A
Humanidade tem conhecimento de todos os relatos. Igualmente, conhece da programação de um Juízo
Final, bem como da Proposta Graciosa de Vida Eterna por Cristo. Entretanto, a incredulidade e o descaso
continuam balizando as sociedades. Tempos difíceis, sim... também, os nossos dias!
“Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós
fazer o bem, acostumados que estais a fazer o mal” (13.23).
- Seja YAHU louvado e exaltado por sua Soberania e seu eterno Poder! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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03/13: “Sentenças e promessas” – Jeremias 21 a 30
“E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou YAHU” (Jr 24.7).
Olá Amado(a).
Comentaremos o estudo desta semana na visão única do que está ocorrendo no Reino de Judá,
nos dias do profeta Jeremias, em acordo com a Vontade exclusiva de DEUS. Não buscaremos particularizar
ou individualizar tais ocorrências no sentido de apresentarmos uma mensagem de auto-ajuda, tão preferidas
nas análises atuais.
Já mostramos anteriormente o desvio de Judá ante a Vontade de YAHU, expressa nas Escrituras
deixadas por Moisés, bem como nas diversas mensagens dos profetas anteriores. O exemplo de Samaria
(Israel) não causou nenhuma tomada de posição diferente, em relação à mudança de comportamento
diante das mensagens diversas dos profetas menores que, mesmo em Judá, anunciaram a queda de Israel.
Só para lembrar citamos Amós 3.3: “Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?”.
Nos capítulos desta semana destacamos as sentenças específicas aos reis de Judá que sucederam
Josias. “Assim diz YAHU: Desce à casa do rei de Judá, anuncia ali esta palavra, e dize: Ouve a
palavra de YAHU, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, e os teus servos, o teu povo,
que entrais por estas portas” (...) “Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo
tenho jurado, diz YAHU, que esta casa se tornará em assolação” (...) “Porque assim diz YAHU acerca
de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar:
Nunca mais ali tornará” (...) “Portanto assim diz YAHU acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de
Judá: Não o lamentarão, dizendo: Ai, meu irmão, ou ai, minha irmã!”. “Vivo eu, diz YAHU, que ainda
que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali
te arrancaria. Entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, (...) de quem tu temes, a saber, na
mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus” (Jr 22.1,2,5,11,18,24,25).
Para melhor entendimento das passagens acima, lembramos que após a morte de Josias, pelo
Faraó Neco, Jeoacaz (Salum) filho de Josias é feito Rei o qual, três meses após, foi exilado não retornando
do Egito. O Faraó põe seu irmão Jeoiaquim por Rei, reinando por 11 anos. Sendo o Faraó Neco vencido por
Nabucodonosor, o domínio babilônico se estende até ao Egito. Nabucodonosor muda o nome de Jeoiaquim
para Eliaquim e leva cativos de Judá por duas vezes, incluindo o próprio Eliaquim na segunda leva. Seu
filho Joaquim (Conias) o substitui, mas é deposto em apenas três meses por Nabucodonosor, que coloca
Zedequias em seu lugar, lhe mudando o nome para Matanias, que reina por 11 anos. Nas lições
subsequentes veremos o reinado de Zedequias, no qual se dará a destruição de Jerusalém.
A convicção de DEUS pela impossibilidade de arrependimento de Judá, naquelas circunstâncias,
está registrada em 13.23: “Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas?
Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estais a fazer o mal”.
Entretanto, a situação de Judá não impede DEUS de continuar seu Plano de Restauração predito
ainda no Gênesis, continuado no Dilúvio, na escolha de Abraão e na formação do Povo de Israel. Agora,
uma nova etapa tem início. Parte deste povo será resgatada para o exílio babilônico. Ali, será reeducado
diante das novas Promessas:
(1) – “E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas (...) e levantarei sobre elas pastores que
as apascentem” (23:3,4);
(2) - “Eis que vêm dias, diz YHWH, em que levantarei a Davi um Renovo de justiça” (23.5);
(3) - “E dar-lhe-ei coração para que conheçam que eu sou YHWH; e eles serão o meu povo, e eu serei
o seu Deus; pois se voltarão para mim de todo o seu coração” (24.7).
Necessitamos valorizar o Plano de DEUS ao longo de toda História. Nós somos o remanescente
vitorioso em todas as Promessas e Ações de DEUS. Em Cristo esta História culmina!
- Seja YAHU louvado e exaltado por sua Soberania e sua Fidelidade!
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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04/13: “Entre lutas e vitórias” – Jeremias 31 a 40
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes” (Jr 33.3).
Olá Amado(a).
Continuaremos a analisar os textos desta lição sem particularizar ou individualizar as ocorrências ali
narradas. Não apoiamos o uso destes textos para mensagens de auto-ajuda, tão em moda nos dias atuais.
Afinal, DEUS está apresentando seu Juízo para uma Nação. Todos sofreram. Ou por morte violenta ou pela
fome, ou foram exilados ou, os mais pobres, ficaram nos campos de Judá sob o domínio babilônico e
distantes de estruturas desenvolvidas. Como Nação, as promessas de restauração foram integralmente
cumpridas e, até em nossos dias, temos presenciado a Fidelidade de DEUS para com o povo que ele tomou
por seu – o Povo de Israel. Não podemos negar todo o cuidado de DEUS para com o povo de Israel, apesar
dos sofrimentos pelos quais, ao longo de diversos episódios, muitos tiveram de passar. Como Nação, este
povo é vitorioso, porém à custa de muito sofrimento dos seus antepassados.
O título pode ser aplicado ao próprio Jeremias, pois, tendo sido perseguido, preso e ameaçado de
morte, foi liberto nas diversas ocasiões, tendo sido, inclusive, poupado por ordem do próprio
Nabucodonosor durante a destruição de Jerusalém.
Entretanto, queremos direcionar este estudo para as Bênçãos advindas do anúncio pelo profeta
conforme inseridas no texto áureo acima: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e ocultas que não sabes”. A luta é de DEUS. Toda a ação de DEUS ao longo da História da
Humanidade visa um final predito no Gênesis e confirmado em diversas ocasiões pelos profetas. A vinda do
Cristo anunciado não encerra a ação de DEUS na consumação de Seu ideal inicial, reafirmado no
Apocalipse por Jesus: - Novo Céu e Nova Terra. É claro que vivemos o tempo do Cristo, ainda, mas
também é verdade que os prognósticos para os tempos do fim, previstos, estão cada vez mais visíveis e
facilmente confirmados pela leitura das Escrituras. A posição ascendente de Israel, seu isolamento diante
da política Mundial, o crescimento do Iníquo através de suas ações contrárias aos ideais Bíblicos,
estrategicamente impostas às sociedades, o visível desenvolvimento científico e, principalmente, o
esfriamento espiritual pela busca do Verdadeiro, são, sim, características apontadas como prenúncio do
Fim. Reafirmamos, a luta é de DEUS e, visivelmente, temos constatado sua continuidade.
Os tempos de Jeremias em Judá chegam ao seu ápice diante da Palavra de YAHU que lhe é posta
em sua boca. Estamos agora no reinado de Zedequias. Jeremias reafirma que a duração do exílio dos
levados para a Babilônia é de 70 anos. Reafirma a destruição completa de Jerusalém e do Templo. Porém,
a beleza das palavras de Jeremias somente hoje, na época do Cristo, pode ser integralmente entendida. A
beleza das Promessas de YAHU é tamanha que emociona e dá entendimento da Obra do Cristo. Somos
ensinados, hoje, nos textos do passado, cujo sentido nos é realçado. Em sequência, vejamos algumas
dessas promessas feitas pela boca do profeta Jeremias: “Porque eu bem sei os planos que tenho a
vosso respeito, diz YAHU; planos de paz, e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Então
me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me
buscardes com todo o vosso coração; (...) Satisfarei à alma cansada, e a toda alma entristecida
saciarei; (...) Vêm dias, diz YAHU, em que farei uma Aliança nova com a casa de Israel e com a casa
de Judá; (...) Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; (...) Pois lhes perdoarei
a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados; (...) Dar-lhes-ei um mesmo coração, e
um mesmo Caminho, para que me temam todos os dias (...); Farei com eles uma Aliança Eterna;
jamais me desviarei de fazer-lhes o bem; (...) Purificá-los-ei de toda a sua maldade com que pecaram
contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim” (Jr 29.11-13; 31.25,31,33,34;
32.39,40; 33.8). Somente em Cristo o perdão de DEUS toma a forma dessas promessas!
Reconheçamos que os Planos de DEUS, ao longo de toda História, continuam se desenvolvendo!
- Seja YAHU louvado e exaltado por sua Soberania e sua Fidelidade!
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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05/13: “Profetizando às Nações” – Jeremias 41 a 52
“Naqueles dias, e naquele tempo, diz YAHU (...) virão, e buscarão a YAHU, seu Deus” (Jr 50.4).
Olá Amado(a).
Chegamos ao final do livro do Profeta Jeremias, em cujos capítulos ele descreve fatos ocorridos
após a queda de Jerusalém com os sobreviventes que permaneceram na região de Judá, os quais, tendo
fugido para o Egito foram, mais tarde, punidos por DEUS através dos mesmos babilônios quando tomaram
o Egito, juízo de DEUS também para aquela nação. Lemos: “Portanto ouvi a palavra de YAHU, todo o
Judá, que habitais na terra do Egito: Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz YAHU, que nunca
mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito
dizendo: Vive o meu Senhor YAHU!” (Jr 44:26).
A seguir, Jeremias cita palavras de juízo contra as demais nações do entorno de Judá; contra os
filisteus (Gaza, Ascalom, Tiro e Sidom), contra Moabe, contra Amom, contra Edom, Damasco e demais
regiões circunvizinhas. Dentre estes juízos, destacamos o juízo contra os Edomitas (descendentes de Esaú,
irmão de Israel-Jacó), por testemunharmos a ação contínua, ainda em nossos dias, desse povo contra
Israel. Lembramos que os chamados “palestinos”, em sua origem, são descendentes dos Edomitas (Edom),
vindos dos “idumeus” dos tempos de Cristo, aos quais pertenceu a dinastia dos Herodes. Os Edomitas
saquearam o povo de Judá em sua fuga dos exércitos babilônicos, de forma que DEUS não os perdoou,
como escrito: “Se vindimadores viessem a ti, não deixariam uvas? Se ladrões de noite viessem, não
te roubariam só o que lhes bastasse?” (Jr 49:9). O juízo a Edom é proferido: “Quanto à tua
terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que
ocupas as alturas dos outeiros; ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz
YAHU. Assim servirá Edom de desolação; todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará
por causa de todas as suas pragas” (Jr 49:16,17). Recentemente, Petra (suas ruínas) foi eleita uma das
sete maravilhas do Mundo, sem ser lembrada como reduto e habitação antiga do povo Edomita.
A seguir Jeremias cita palavras de juízo contra a própria Babilônia, com a libertação do povo Judeu,
como escrito: “Portanto, assim diz YAHU dos Exércitos, DEUS de Israel: Eis que castigarei o rei de
babilônia, e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Mas farei tornar Israel à sua morada, ... e
fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade” (Jr 50:18-19).
Neste juízo contra a Babilônia, também DEUS a condena por sua idolatria. É de pasmar o fato de,
mesmo diante de tantos exemplos Bíblicos contra a “idolatria”, o povo de herança cristã ainda não se tenha
dado conta de sua própria idolatria, implantada pelas filosofias herdadas de épocas anteriores. Insistimos
em citar textos contra a idolatria, pois, a história tem mostrado da influência Babilônica na idolatria dos
reinos subsequentes. Lemos: “Embrutecido é todo o homem, no seu conhecimento; envergonha-se
todo o artífice da imagem de escultura; porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há
espírito. Vaidade são, obra de enganos; ... perecerão” (Jr 51:17,18); Ainda: “Portanto, eis que vêm dias,
em que farei juízo sobre as imagens de escultura de babilônia, e toda a sua terra será envergonhada,
e todos os seus mortos cairão no meio dela ... Portanto, eis que vêm dias, diz YAHU, em que farei
juízo sobre as suas imagens de escultura; e gemerão os feridos em toda a sua terra” (Jr 51:47,52).
Em todos os seus juízos, DEUS tem sido repetitivo. Desde os Mandamentos dados a Moisés. Como
escrito: “Não farás para ti imagem esculpida, de nada que se encontre em cima, nos Céus, em baixo,
na Terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem lhes prestarás culto” (Êxodo
20.4-5). Quando entenderemos, por vez, que toda imagem de escultura condenada nas Escrituras cristãs é
referência a pessoas e, ou, coisas, nas quais depositamos fé ou confiança em sentido espiritual ou
sobrenatural?!! É tempo de despertarmos! Os feitos de DEUS no passado, e todas as ocorrências da
História, nos dão conta de que DEUS continua no comando das Nações, ainda que a soberba dos homens
o negue! Louvemos YAHU, nosso DEUS!
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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06/13: “Entre lamentos e esperanças” – Lamentações 1 a 5
“As misericórdias de YAHU são a causa de não sermos consumidos, porque ... não têm fim; Novas são cada
manhã; grande é a sua fidelidade” (Lm 3.22,23).
Olá Amado(a).
Esta lição, em seu título, contempla o livro de Lamentações de Jeremias. Este livro é classificado
como Poético na Escritura hebraica, enquanto que a Bíblia cristã o classifica entre os Profetas Maiores. É,
de certo, uma bela peça literária. Os seus cinco capítulos são compostos por poemas acrósticos,
incorporando todas as letras da escrita hebraica. Desta forma, os capítulos 1,2,4 e 5, possuem 22 versículos
cada, com versos de sentido completo. O capítulo 3 é formado de acrósticos com três versos para cada
letra, possuindo assim 66 versículos.
Lamentar é chorar com a voz. Entretanto, Jeremias possui todas as motivações para este lamento.
Por quase 65 anos Jeremias tem transmitido ao povo o Juízo de YAHU sobre Judá. A indiferença do povo a
cada vez, mais o constrangia e tornava sua missão um verdadeiro fardo. Já em seu Livro profético,
Jeremias se lastimava e se maldizia. Cada Palavra de DEUS lhe pesava sobremaneira: “Porque desde
que falo, grito, clamo: Violência e destruição; porque se tornou a palavra de YHWH um opróbrio e
ludíbrio todo o dia” (Jr 20.8). Jeremias sabia da verdade de suas palavras. Antevendo sobremaneira o
Juízo, sofria com a aproximação do mesmo.
Agora, neste Livro, seu lamento alcança o ápice. Jerusalém fora completamente destruída com a
violência predita. Seu choro e seu lamento agora não são pela antevisão dos acontecimentos, mas pela
realidade que lhe doía os olhos, e cujo sofrimento até citar lhe é dolorido. “Eu sou aquele homem que viu
a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez
virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo” (Lm 3.1-3). Seu sofrimento, exposto no seu lamento, é
real e se encontra diante de seus olhos: “Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à
fome; porque estes morreram lentamente, por falta dos frutos dos campos” (Lm 4.9). Lembrar o
sofrimento dos quase três anos de cerco é tão dolorido quanto ver os corpos ressequidos pela fome
espalhados entre os escombros do próprio Templo: “As mãos das mulheres compassivas cozeram seus
próprios filhos; serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo” (Lm 4.10).
Não podemos concordar com alguns estudiosos que denominam Jeremias de “o Profeta chorão”,
por seus lamentos neste Livro. É olhar com descaso para a grande e difícil missão que DEUS lhe dera.
Relembremos que o sofrimento predito para o juízo que lhe era anunciado por DEUS seria de tal forma que
o próprio DEUS lhe proibira de tomar mulher e ter filhos, amenizando-lhe o sofrimento desses dias após
destruição de Jerusalém.
Como, pois, falar em “esperança”? A destruição fora total. De todos os habitantes de
Judá/Jerusalém apenas 4.600 pessoas foram salvas (Jr 52.30), posto que levadas cativas para a Babilônia!
Onde a esperança? Entretanto, Jeremias conhecia todas as Palavras dadas, afinal, ele era a boca de DEUS
(profeta) para com todo o povo. Jeremias profetizara setenta (70) anos de Cativeiro. Havia aí, uma
esperança para o povo levado! Não para si mesmos, desde que setenta anos compõe uma geração. Mas aí
o grande enigma. Há esperança, sim, para os Planos de DEUS através da Nação Israel por Judá! Jeremias
é conhecedor dos Planos de DEUS para “aqueles dias”, dias que virão. Como não lembrar o dito de YAHU:
“Vêm dias, diz YHWH, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá” (Jr
31.31). Nesta bendita esperança, Jeremias desabafa, mesmo diante de tanta dor: “Quero trazer a
memória, aquilo que me dá esperança. As misericórdias de YHWH são a causa de não sermos
consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã; grande é a sua
fidelidade” (Lm 3.21-23).
O Plano de DEUS continua sendo executado, debaixo de Sua Soberania. “De que se queixa o homem
vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Esquadrinhemos os nossos caminhos,
analisemo-los, e voltemos para YHWH” (Lm 3.39-40). Seja YAHU exaltado! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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07/13: “Ezequiel, o profeta do exílio” – Ezequiel 1 a 10
“Filho do homem: Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel” (Ez 3.17).
Olá Amado(a)
Iniciamos agora o estudo do Livro do profeta Ezequiel. Seu nome significa, no hebraico, “Deus
fortalece” (ou, Deus instrui), e sinaliza exatamente para a missão que DEUS lhe dá, no exílio babilônico, a
fim de instruir o povo sob a inteira Soberania de DEUS, fazendo-os entender que todo o mal que se abatera
sobre o povo de Israel se deveu ao afastamento da Sua Vontade conforme já fora previsto através de
Moisés (Torá). Ezequiel é um dos poucos nomes da Bíblia cuja transliteração coincide com a pronúncia
hebraica, tendo sido um dos levados cativos por Nabucodonosor na primeira leva, no governo de Jeoiaquim
(Eliaquim).
No exílio, através de visões extraordinárias, que qualificam sua linguagem, tem seu chamado por
DEUS para a Obra que desenvolveria junto aos judeus cativos. Nasce no cativeiro babilônico o tipo de
literatura conhecida como apocalíptica, também encontrada nos escritos de Daniel, profeta levantado mais
tarde também no exílio.
Contemporâneo do Profeta Jeremias, foi designado por YHWH para anunciar em Babilônia todo
juízo que estava ocorrendo em Judá e Jerusalém, à semelhança da mensagem de Jeremias. Dessa forma,
DEUS lhes apresenta todo sofrimento pelo qual passaria Judá e Jerusalém, inclusive citando os horrores
advindos do cerco e total destruição da Cidade e do Templo: “Portanto os pais comerão a seus filhos no
meio de ti, e os filhos comerão a seus pais...” (Ez 5.10).
A diferença na missão de Ezequiel está exatamente na esperança de Jeremias, trazida à memória
em suas Lamentações. Este fato pode ser notado quando Ezequiel, em uma de suas visões é levado a
comer um livro (rolo) escrito por dentro e por fora conforme escreve: “Então olhei, e vi uma mão que se
estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e
por fora; nele se achavam escritas lamentações, e suspiros e ais. E ele me disse: Filho do homem,
come o que achares, come este rolo; então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca, e ele me deu a
comer o rolo. (...) Eu o comi, e era na minha boca doce como o mel” (Ez 2.9-10 e 3.1-3).
Embora o juízo sobre Judá e Jerusalém fizesse parte da missão de Ezequiel, sua Obra mais
formidável se daria a seguir, quando todos já ali estivessem. DEUS estaria trabalhando todo o povo levado
cativo para fortalecimento na fé e na perseverança. Desta forma, era importante que a motivação de DEUS
para tal juízo fosse novamente exposta diante dos levados cativos. Afinal, DEUS estava colocando Ezequiel
por “atalaia” em plena Babilônia: “Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; tu da
minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte” (Ez 3.17). Como atalaia, ele lembra:
“Tinham orgulho das suas jóias preciosas, e as usaram para fazer seus ídolos detestáveis e suas
imagens de abominações. Portanto eu as farei para eles como coisas imundas” (Ez 7.20).
Em uma de suas visões, no capítulo 10, Ezequiel vê a glória de YHWH elevar-se do Templo e
dirigir-se para a porta oriental da casa de YAHU. Tal visão era a mesma que ele vê em terras da Babilônia,
demonstrando que DEUS estaria com eles durante o período do cativeiro.
Em todo Livro do Profeta Ezequiel, as expressões “Filho do homem”, reportando-se ao próprio
profeta, e “Então saberão que eu sou YAHU”, nas narrativas acerca do juízo, e “Sabereis que eu sou
YAHU” nos demais textos, são constantes, e apontam claramente para a reeducação do povo, motivação
do exílio.
Lembremos que toda obra de DEUS, desde a promessa do Gênesis, caminha na direção da
Restauração de Sua Criação, debaixo de Sua Soberania. Como lembrado pelo escritor aos Hebreus:
“Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo” (Hb 2.8), claro, pois a Obra de Restauração,
direcionada por DEUS, ainda não está finda. Seja YAHU exaltado!
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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08/13: “A responsabilidade é pessoal” – Ezequiel 11 a 20
“Contudo eu me lembrarei ... e estabelecerei contigo uma aliança eterna” (Ez 16.60).
Olá Amado(a)
Lembremos o tópico principal de nossos estudos - Restauração e esperança. Lembremos o que
afirmamos na primeira lição: - A Restauração do Seu povo, através do cativeiro babilônico é, assim,
instrumento para a maturação da Esperança nas Promessas do passado, pela antevisão do Messias. No
período correspondente aos capítulos desta lição, Jerusalém ainda não está destruída e, portanto, a terceira
leva de cativos ainda não se deu. Mas Ezequiel não está deixando soltas as palavras recebidas de YHWH.
Escrevendo-as, ao tempo em que as expõe aos já exilados, as coloca para reflexão aos que ali seriam
acrescidos. Sabemos, através de Jeremias, que apenas 4.600 pessoas foram exiladas. Deste pequeno
grupo, dependeria DEUS para a continuidade de Seu Plano de Restauração. Toda a cultura do povo
sofreria uma profunda reformulação no cativeiro. Aquele povo, formado após a libertação de um cativeiro,
no Egito, agora é forçado a um novo cativeiro, na Babilônia, para sua total reformulação.
Em toda sua formação, desde o deserto, DEUS tratou aquele povo como “uma unidade”. Dessa
forma, o pecado de um era tido como pecado de todos. Em diversos exemplos de punição vimos isso
efetivar-se na história do povo, iniciando-se quando Moisés, ao descer do Horebe, encontrando parte do
povo em idolatria, recebe de DEUS a informação globalizada de que “este povo é povo de dura cerviz”
(Ex 32.9). Também, entre todas as instruções dadas por Moisés estava a limitação do sacrifício no templo
(tabernáculo), onde seriam realizados os sacrifícios de perdão pela culpa – o sacrifício de expiação. Agora,
no cativeiro, como se daria todo esse tratamento em relação a YHWH?
Já vimos na lição anterior, através de uma das visões de Ezequiel, que a glória de YHWH se retirara
do Templo, em Jerusalém e se voltava para o oriente, na direção do cativeiro. DEUS não abandonaria o
restante do seu povo. Entretanto, novas recomendações precisariam ser assimiladas, e renovadas as
promessas, metas de DEUS para um tempo “futuro”: “Portanto, dize: Assim diz o Senhor YHWH: Hei de
ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a
terra de Israel. (...) E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e tirarei da sua
carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne” (Ez 11:17-19).
A certeza de que DEUS cumpriria suas promessas, teria de ser renovada. Desta forma a cultura dos
últimos dias de Judá teria de ser reformulada. Um provérbio usual em seus dias afirmava: “Passam-se os
dias e falha toda a visão” (Ez 12.22), não mais acreditando eles em que as promessas se cumpririam. A
este provérbio DEUS responde de forma incisiva: “Porque eu, YAHU, falarei, e a palavra que eu falar se
cumprirá; não será mais adiada” (Ez 12:25).
Um outro provérbio em uso também teria de ser reformulado. Como diziam (pelo fato de DEUS
responsabilizar o povo pelo pecado individual): - Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos
se embotaram (18.2), DEUS apresenta uma nova condição: “A alma que pecar, essa morrerá; o filho
não levará a iniqüidade do pai, nem o pai levará a iniqüidade do filho. A justiça do justo ficará sobre
ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele” (Ez 18:20). Esse provérbio nunca mais será dito em Israel
(18.3). Ali estavam, cativos, para iniciarem uma nova geração. A idolatria seria, totalmente, eliminada!
Dentro dessa nova realidade diante de DEUS, o sacrifício não seria necessário. A responsabilidade
do homem diante de DEUS seria individual e contínua, em todos os seus atos. Eis a grande tarefa de
Ezequiel (DEUS fortalece). Reeducar o povo em uma nova relação com DEUS, de forma a não mais se
repetirem os erros do passado. A promessa do Messias teria de se cumprir. As promessas a Abraão teriam
de serem efetivadas. Desse resto levado cativo, sairá a glória de Israel.
- Confiado em Sua Obra, DEUS afirma: “Com cheiro suave me deleitarei em vós” (Ez 20.41).
Seja YAHU exaltado por Sua Soberania!
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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09/13: “O julgamento das nações” – Ezequiel 21 a 30
“E busquei dentre eles um homem que... porém a ninguém achei” (Ez 22.30).
Olá Amado(a)
O título da lição desta semana – O julgamento das nações – se alinha com a nossa constante
exortação acerca de que devemos “reconhecer que os planos de DEUS, ao longo de toda História,
continuam se desenvolvendo, e, portanto, YAHU há de ser louvado por Sua Soberania e Sua Fidelidade”
(lições 3/13 a 813). Desde os tempos do profeta Isaías, DEUS tem proclamado seu juízo à diversas nações.
Jeremias o fez em Judá, e, agora, no cativeiro, DEUS torna a lembrar a essas nações de Seu juízo
programado. A História tem sido a testemunha inequívoca acerca do cumprimento das palavras de DEUS
contra essas nações.
Parece-nos que a Babilônia é a iniciadora deste juízo ininterrupto, sobre as Nações, a quem DEUS
chama de “minha espada”, em textos muito incisivos: “Assim diz YAHU: Eis que sou contra ti, e tirarei a
minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E, por isso que hei de
exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne,
desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, YAHU, tirei a minha espada da bainha; nunca
mais voltará a ela (...) esta espada está afiada e está polida, para ser posta na mão do matador (...) a
espada do rei da Babilônia” (Ez 21:3-5, 11,19).
Babilônia exerceu o juízo previsto sobre o Império Assírio, por sua violência sobre o povo de Israel
(Reino do Norte). Agora, o juízo de DEUS será aplicado ao Seu próprio povo – Judá, também pela
Babilônia. Porém, ainda pelos babilônios, o juízo de DEUS se estenderia a Amom e a Moabe (amonitas e
moabitas), descendentes de Ló, por sua satisfação ante a queda de Israel e Judá. Igualmente, por más
relações com Israel, a Filístia seria esmagada pela espada dos babilônios (Ez 25). Ainda neste capítulo, é
referenciado o juízo sobre Edom (descendentes de Esaú – irmão de Israel). Nesta palavra é dito que a
vingança sobre Edom virá “por intermédio do meu povo de Israel”, claro, situando em um tempo ainda à
frente.
Os capítulos 26 a 28 nos situam acerca das profecias contra Tiro e Sidom, cidades fenícias, de
importância intercontinental por seus excelentes portos e riquíssimo comércio. Os detalhes das palavras
desses capítulos são muito importantes para historiadores bíblicos devido a diversas informações acerca da
atuação dessas cidades irmãs. Embora o juízo sobre estas cidades se iniciasse com a Babilônia, sua
destruição completa se deu apenas sob o império grego, com Alexandre, o Grande. Uma mostra de que a
espada de DEUS tem tido sua continuidade como afirmado anteriormente: - tirei a minha espada da
bainha; nunca mais voltará a ela.
Na profecia contra o Egito, capítulos 29 e 30, a motivação do juízo está no engano das relações
com Israel, quando, por vezes, o Egito ofereceu ajuda fora de suas possibilidades, como dito: “O Egito não
será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer à lembrança a sua iniqüidade, quando
olharem para trás deles; antes saberão que eu sou o Senhor YAHU” (Ez 29:16). O juízo contra o Egito,
a torna, como nação, semelhante a tantas outras: “Porque tornarei a terra do Egito em desolação no
meio das terras desoladas; e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação
por quarenta anos; e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras (...); Mais
humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações; porque os
diminuirei, para que não dominem sobre as nações” (Ez 29:12,15).
O capítulo 30 continua com palavras contra diversas outras nações, incluindo nações africanas,
todo o povo da Arábia, e, se situem, também todos os filhos da terra da aliança (v.5), povos ainda restantes
na terra prometida a Abraão – a Canaã, hoje conhecida por Palestina.
Dos dez capítulos deste estudo, em seis deles, o profeta encerra com as palavras: “Então saberão
que eu sou YAHU”. É tempo de nos conscientizarmos, de todo, que os Planos de DEUS continuam sendo
executados e que Suas promessas de “Um Novo Céu e uma Nova Terra” serão concretizadas. Por mais
que o desenvolvimento científico e tecnológico nos fascine, DEUS possui um propósito inarredável para
com a Sua Criação (Céus e Terra).
Lembremos, entretanto, que por Cristo, nós compomos a parte vencedora nesta Obra, conforme
DEUS afirma: “Com cheiro suave me deleitarei em vós” (Ez 20.41).
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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10/13: “Deus cuida do seu povo” – Ezequiel 31 a 39
“Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz YAHU” (Ez 34.15,16).
Olá Amado(a)
Voltamos a lembrar aos Amados(as), que os estudos deste trimestre estão voltados para a
“restauração” de DEUS, diante de Sua Criação. Lembramos que este propósito tem início ainda no Éden,
quando da sentença lançada à Lúcifer, ali representado pela Serpente (Gn 3.15). A proposta de DEUS se
concretizará no cumprimento de Sua Promessa de “Um Novo Céu e uma Nova Terra”, como escrito:
“Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra” (Is 65.17); “Como os novos céus, e a nova terra,
que hei de fazer” (Is 66.22); “Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova
terra” (2Pe 3.13); “E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra
passaram” (Ap 21.1).
Entendamos que esta luta, empreendida por DEUS, se dá nas regiões espirituais e tem como palco
de fundo a Terra povoada pelo homem caído e sob a mercê do próprio Lúcifer. Lembro a colocação do
Apóstolo João: “Sabemos que somos de DEUS, e que todo o mundo está (jaz) no Maligno” (1Jo 5:19).
Tendo escolhido um povo, por Seu, na continuação desse propósito, agora, vimos DEUS exercer
juízo sobre este povo, na antevisão da concretização de mais uma etapa de Seu Plano. Para tal, uma
pequena parte do povo seria poupada para que a nova etapa pudesse ser concebida. Agora, havendo o
Templo sido destruído, deixa de haver o sacrifício e, desta forma, a concepção da mediação do sacerdote
deixa de existir. Neste novo contexto, DEUS, tendo já materializado o ensino de que a responsabilidade é
individual, acena para a nova situação do pastoreio: “Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e eu as
farei repousar, diz o Senhor DEUS (...) E suscitarei sobre elas um só pastor para as apascentar; o
meu servo Davi.” (Ez 34.15,23). A dinâmica da profecia se faz presente. Enquanto, pela ausência da
mediação sacerdotal, DEUS se coloca por “pastor”, a Promessa de um descendente de Davi para dias mais
tarde, fora do contexto presente, é realçada. O Messias se torna a esperança daquele povo. Realçando
essa esperança, uma nova mensagem é dada Ezequiel: - A visão do Vale de ossos secos, os quais se
juntam e tomam vida (Ez 37).
A profecia é clara. A maldição caíra sobre Israel. Muitos ficaram sem sepultura na destruição que
lhe sobreveio. Literalmente, Israel se tornara como mortos diante de DEUS. Uma nova situação, porém, lhes
era apresentada. A promessa é contundente. Embora a profecia no contexto do exílio apontasse para o fim
do cativeiro com o retorno a Jerusalém, a dinâmica da palavra profética aponta para outras situações.
“Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo (...);
Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel (...); Ó povo meu, vos trarei à terra de Israel
(...); e vos porei na vossa terra (...); Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para
onde eles foram, e os congregarei de todas as partes” (37:10-12,21). Novamente a dinâmica da palavra
profética é clara. Diversas situações podem ser vistas nesse capítulo. A promessa de retorno já fora dita.
Entretanto, outras situações são apresentadas. (1) Israel seria um “exército grande em extremo”; (2)
“Tomarei os filhos de Israel dentre os gentios”; (3) “Congregarei de todas as partes”. Olhando os
acontecimentos passados, vimos que, por vezes, DEUS submeteu Israel à juízos. Ao negarem o Messias,
um novo juízo se iniciou. Jesus, ao levar a trave de sua cruz, alertou aos que choravam por ele: “Não
choreis por mim; chorai, antes, por vós mesmos e por vossos filhos” (Lc 23.28). A cada juízo, Israel
recebeu uma nova oportunidade. Mesmo após o Messias, novas oportunidades são postas diante de Israel.
A volta de Israel à sua Terra em 1948 está aqui predita, bem como a grande Nação bélica em que se
tornou.
Outra extraordinária palavra profética de Ezequiel está no capítulo 38. É a batalha, contra Gogue e
Magogue, a qual tem sido confundida com o Armagedom do Apocalipse, chamado ali como “o grande dia
do DEUS Todo-Poderoso” (Ap 16.14,16). Neste, serão congregados os reis da terra e de todo mundo,
enquanto que em Gogue e Magogue congregam além da Rússia (provável Gogue), Nações especificadas,
hoje, todas islâmicas. Dentre estas, não consta o Egito. A guerra dos seis dias pode ser encontrada neste
capítulo, entretanto, a dinâmica da palavra profética pode apontar para novos eventos ainda por virem.
O Juízo de DEUS teve início, como dito: “tirei a minha espada da bainha; nunca mais voltará a
ela”. Agora diz: “Me darei a conhecer aos olhos de muitas nações; e saberão que eu sou YAHU” (v.23).
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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11/13: “A visão da restauração” – Ezequiel 40 a 48
“E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano” (Ez 44.23).
Olá Amado(a)
Encerramos nesta lição o estudo acerca do Livro do Profeta Ezequiel, exatamente com os capítulos
40 a 48, quando Ezequiel relata mais uma de suas visões, a última do livro, a qual, embora contenha uma
mensagem imediata para o povo exilado, a dinâmica da palavra profética, mais uma vez, se torna presente
e facilmente visível. Restam, entretanto, dúvidas em suas possíveis interpretações, razão pela qual não
tentaremos nos aprofundarmos em suas análises.
Para melhor nos situarmos, lembremos de que DEUS já havia alterado todo o sistema de
relacionamento com o restante do seu povo, ali em Babilônia cativo. Não havendo mais os sacrifícios, a
relação de sacerdócio seria exclusiva do próprio DEUS, que passa a exigir a responsabilidade individual em
todos os atos do homem. Para um futuro próximo, DEUS se compromete em enviar pastores que
apascentem o seu povo conforme a Sua Palavra quando, enfim, o povo houver regressado à sua terra.
Agora, Ezequiel se encontra no vigésimo quinto (25) ano de cativeiro, havendo já decorridos catorze
(14) anos da destruição de Jerusalém e do Templo (40.1), quando narra a visão da terra de Israel,
apresentando-a com várias edificações, como uma cidade, sendo medida por um homem em todas as suas
fronteiras. Logo a seguir, em sua visão, é levado ao templo (41.1), quando o mesmo é totalmente medido
pelo mesmo homem. Vejamos alguns textos: - (1) “e havia um muro em redor, de quinhentas canas

de comprimento, e quinhentas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano”
(42.20);
- (2) “E a glória de YHWH entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado
do oriente” (43.4);
- (3) “Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe
das suas maldades, e meça o modelo” (43.10);
- (4) “E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir
entre o impuro e o puro” (44.23);
- (5) “Eles terão uma herança: eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão
em Israel; eu sou a sua possessão” (44.28).
A visão é bastante completa e se assemelha às ordenanças da Lei, em relação ao Tabernáculo,
dadas por YAHU a Moisés. Por esta razão, essa visão é conhecida como a “Torah de Ezequiel”, incluindo
sacrifícios e festas, terminando com a divisão da terra (48).
Muito inspirador é, entretanto, o texto de 47.1-12, quando Ezequiel é levado, em sua visão, de volta
ao Templo, e vê “umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do

templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul
do altar” (v.1); Essas águas se tornavam profundas e apresentava suas margens com abundância de
árvores, quando lhe é dito: “Estas águas saem para a região oriental, e descem à Arabá, onde
entram no Mar. Quando entram no Mar, as águas se tornam saudáveis” (47.8). Este texto é
conhecido como o das “águas purificadoras”. Embora o Cristianismo queira ver essa água como apontando
para o Espírito Santo, preferimos ver como a Palavra profética anunciando, em sua dinâmica, mais uma
Missão do Messias: - A de purificar o homem através do perdão existente em sua Obra do Calvário.
Interessante é como a ordem natural da geografia da região é invertida. Ao sangrar do Mar da
Galiléia, mar de águas doces, o Rio Jordão atravessa toda a região de Norte ao Sul, como purificador,
despejando no Mar Morto todos os resíduos nocivos absorvidos do seu curso. Agora, nesta visão, “um novo
Rio é posto, como purificador das águas do Mar Morto”. Uma clara visão do Novo Tempo do Messias, no
qual, os pecados passados são postos para esquecimento, e um tempo de Perdão é anunciado.
DEUS continua sua Obra de Restauração plena de Sua Criação. Uma Nova Jerusalém está sendo
edificada. Sua Graça foi anunciada, e, pelo Cristo vindo na pessoa do Seu Filho, a mesma foi
testemunhada!
Para essa Restauração, o Espírito de YHWH já foi derramado, promessa Messias concretizada.
Resta-nos o testemunho para o qual fomos ungidos, certos da fidelidade de quem detém o Juízo, como
escrito: “Me darei a conhecer aos olhos de muitas nações; e saberão que eu sou YAHU” (Ez 38:23).
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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12/13: “Daniel, um exemplo de fidelidade” – Daniel 1 a 6
“Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos (...) na lei do seu Deus” (Dn 6.5).
Olá Amado(a)
Estudaremos o Livro do Profeta Daniel em duas lições separando os seis primeiros capítulos, onde
são relatadas histórias com Daniel e seus três amigos, Hananias, Misael e Azarias, dos seis restantes
Capítulos do livro, nos quais veremos as visões de Daniel ali relatadas. Desta feita, nosso estudo se
concentra na versão de Daniel proposta pelas Bíblias de edição evangélicas ou protestantes, todas
conforme o texto hebreu. Essa explicação visa situar o leitor para o fato da Bíblia de Edição Católica
Romana, se basear na versão de São Jerônimo, onde há uma inserção de dois capítulos (13 e 14), e de 67
versos, após o verso 23 no capítulo 3.
Para melhor nos situarmos na cronologia de Daniel, ressaltamos que Nabucodonosor ao fazer
cativos de Judá, levados para a Babilônia, o fez em nome de seu pai, Nabupolassar, tendo sido Daniel e
seus amigos, todos ainda jovens, integrantes da primeira leva de cativos. O Império Babilônico teve a
duração de 66 anos e Daniel atravessa todo o período Babilônico, encerrado no primeiro ano de Belsazar, e
ingressa no período medo persa, com Dario e medo e até Ciro, o persa.
Tendo sido, esses jovens, separados com outros para serem iniciados nas tradições dos caldeus, a
ambos foi-lhes reservado se alimentarem com os mesmos manjares servidos à mesa do Rei. Daniel se opôs
a se alimentar fora dos costumes do seu povo e propôs um prazo de dez dias para que ele e seus amigos
fossem observados, diante dos demais jovens que se alimentaram com os manjares do Rei: “E, ao fim

dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos (...) do
que todos os jovens que comiam das iguarias do rei; (...) Deus lhes deu o conhecimento e a
inteligência em todas as letras, e sabedoria; mas a Daniel deu entendimento em toda a
visão e sonhos (...) entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias,
Misael e Azarias; portanto ficaram assistindo diante do rei” (1.15,17,19).
A história mais marcante neste livro diz respeito ao sonho que inquietou o Rei Nabucodonozor, de
tal forma que exigiu dos seus magos a interpretação sem, entretanto revelar-lhes o sonho. Receando
Nabucodonozor ser enganado na interpretação, assim estipulou acrescentando a pena de morte se não lhe
fosse dada a resposta. Tendo sido Daniel posto entre os que morreriam, este solicitou ao oficial do Rei para
que fosse enviado à sua presença, onde Daniel pediu ao Rei mais um tempo para que lhe desse a resposta.
Tendo notificado aos amigos, ambos se puseram em oração, tendo sido revelado o mistério a Daniel, numa
visão de noite (2.19). O louvor de Daniel neste momento é sublime: “Seja bendito o nome de Deus de

eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força; Ele muda os tempos e as
estações; Ele remove os reis e estabelece os reis; dá sabedoria aos sábios e conhecimento
aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido; (...) e com ele mora a luz” (2.20-22). O
sonho diz respeito à visão do Rei de uma estátua, excelente e de aspecto terrível. “A cabeça daquela
estátua era de ouro fino; o seu peito e os seus braços de prata; o seu ventre e as suas
coxas de cobre; As pernas de ferro; os seus pés em parte de ferro e em parte de barro”
(2.32,33). De repente uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, fere a estátua nos pés de ferro e de barro, e
os esmiuçou, igualmente, ao ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tornando-os como palha das eiras de
estio. – Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a Terra.
A interpretação desse sonho é, igualmente, deslumbrante: “Tu, ó rei, és rei de reis; a quem o

Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força, e a glória (...) Tu és a cabeça de ouro; (...) E
depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu; e um terceiro reino, de bronze, o qual
dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro; pois, como o ferro,
esmiúça e quebra tudo; (...). E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro
de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido; (...) misturar-se-ão pelo
casamento, mas não se ligarão um ao outro (...) Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu
levantará um reino que não será jamais destruído; (...) Da maneira que viste que do monte
foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos” (2.28-44).
A confirmação na História dos Impérios Medo-Persa, Grego e Romano, com a “Vinda do Messias”,
nos sedimentam Fé e Esperança nas Promessas do autor de todas estas coisas. Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).
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13/13: “Visões do futuro” – Daniel 7 a 12
“Não temas, homem muito amado, paz seja contigo; anima-te, sim, anima-te” (Dn 10.19).
Olá Amado(a)
Chegamos ao final do estudo do trimestre acerca da restauração que DEUS estabelece sobre Sua
Criação, tendo sido visto neste trimestre o período no qual DEUS trabalha uma transformação radical sobre
o povo de Israel, preparando-o para o envio do Messias, cujas características são reveladas ao longo de
toda Palavra escrita, revelações estas presentes em todos os Livros estudados neste trimestre.
Na segunda metade do livro de Daniel, capítulos reservados para este estudo, são narradas
diversas visões de Daniel, todas voltadas a acontecimentos futuros que vão desde a volta do povo para a
reconstrução de Jerusalém e do Templo, até à sequência de Impérios a se estabelecerem, com detalhes
impressionantes de cada grande Império do passado, na mesma sequência da estátua visualizada por
Nabucodonosor, comentada na lição anterior. No detalhamento dos poderes que serão constituídos nos
dias futuros, detalhes e informações são fornecidas a Daniel, por visões, que poderiam situar os rabinos, e
estudiosos, para o tempo do Messias e até informações relativas ao tempo do Fim, mui certamente
apontando para o Juízo Final de DEUS.
As revelações do Fim dos tempos, previsão para nosso tempo, está assim descrita: “E naquele
tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá
um tempo de angústia, qual nunca houve, (...); mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo
aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns
para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno (...). E tu, Daniel, (...) sela este livro, até
ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará” (Dn
12:1-4).
Daniel ainda se esforça para que esse tempo lhe seja revelado quando lhe é dito: “Vai, Daniel,
porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim (...). E desde o tempo em que o
sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias”
(Dn 12:9-11). Esta é a Escritura que Jesus, o Messias, conhecia ao ser igualmente indagado, pelos
Apóstolos, acerca desse tempo. Não entendemos como ainda pessoas tentam, apenas a partir de Daniel,
chegar a previsões do tempo do Fim. Cristo, entendendo o escrito em Daniel, respondeu que tal informação
era restrita ao próprio Pai, confirmando que essa revelação era informação “selada até ao tempo do fim”.
Mesmo hoje, com as novas revelações dadas por Cristo a João, após ter sido posto por DEUS em
posição de poder (Rei=Senhor), através das visões do Apocalipse, essa informação se encontra velada por
sinais diversos a acontecerem. São sinais enumerados por “selos, trombetas e taças”. Apenas por
identificação de cada sinal, ali contido, poderemos nos situar no tempo apocalíptico exato para os dias
atuais.
A exatidão das informações recebidas por Daniel através das visões dos diversos animais,
identificando-os aos diversos poderes desde Babilônia, passando pelo Império Medo-Persa, Império Grego
(com sua subdivisão posterior em quatro reinos após a morte de Alexandre – seu primeiro Rei), o Império
Romano, sua substituição por dez novos reinos... é surpreendente! Tão surpreendente que todo leitor é
levado a meditar acerca do possível reino que se levanta dentre esses dez, como escrito: “E, quanto aos
dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis; e depois deles se levantará outro, o qual
será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá
os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues na sua mão,
por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu
domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim” (Dn 7:24-26). Por mais que esteja correta a
identificação do Império Romano como o reino que foi substituído por dez outros reinos, e, por mais que a
História haja comprovado a literalidade dos acontecimentos preditos, individualmente, aos impérios MedoPersa, Grego e Romano, a continuidade dos acontecimentos ainda em evolução é motivo de muito estudo e
controvérsias.
Encerramos esse estudo lembrando que a confirmação Histórica das narrativas de Daniel
nos sedimenta Fé no autor de todas estas coisas e, como Daniel, estamos convictos de que “É bendito o
nome de DEUS de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força; E ele muda os
tempos e as estações; ele remove os reis e estabelece os reis” (Dnl 2:20,21).
Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

