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Tradução: Peter Daniel Rees 

 

Quando os justos triunfam, há grande alegria; mas, quando os 
ímpios sobem, os homens escondem-se.  

 

Aqui temos um provérbio para estudantes de ciências políticas. Qual a razão que os 
homens bons algumas vezes são chamados de “maioria silenciosa”? O que faz com que 
certos elementos da sociedade sejam alegres e francos numa determinada época e parecem 
quase a desaparecerem em outras épocas? A chave da questão está no governo em 
exercício! Se um governo justo ocupa o poder, os homens bons se alegram com grande 
floria pela benção de um estado livre e nobre. Mas quando os maus estão no poder, os 
homens retos se escondem. 

Lembre-se de que o livro de Provérbios era, em parte, um manual para o filho de Salomão, 
que seria o próximo rei de Israel. Portanto, há vários provérbios tratando a respeito das 
observações de Salomão sobre o governo civil e a política pública. Um governante sábio 
fará com que as pessoas justas em seu domínio se regozijem com grande glória, mas um 
governo mau fará com que esses mesmos cidadãos se retraem e se escondem das ameaças 
do perigo.  

Como ocorre em muitos provérbios de Salomão, duas cláusulas se contrastam aqui. 
Através de uma comparação e ao contrastar as duas cláusulas, você consegue entender o 
sentido de cada uma. Os provérbios não são declarações de sabedoria senão palavras 
obscuras de difícil entendimento, exigindo a sua interpretação. 

Provérbios 1:6:- “Para entender provérbios e sua interpretação, como também as 
palavras dos sábios e suas adivinhações.” 

João 16:29:- “Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que, agora, falas abertamente e 
não dizes parábola alguma.” 

É seu significado obscuro que os tornam desafiadores, intrigantes e poderosos.  

A chave para o provérbio de hoje é, “quando os ímpios sobem”, da segunda cláusula, que 
descreve os ganhos políticos e a e a popularidade dos governantes sem Deus.   

Provérbios 11:10:- “No bem dos justos, exulta a cidade; e, perecendo os ímpios, há 
júbilo.” 

Provérbios 28:28:- “Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas, 
quando eles perecem, os justos se multiplicam.” 

Provérbios 29:2:- “Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas, 
quando o ímpio domina, o povo suspira.” 
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Durante tais períodos, “um homem se esconde”. Que tipo de homem está escondido? O 
homem justo da primeira cláusula, que havia se regozijado com grande glória sob um 
governo benévolo! Como é que eles se escondem? Eles se afastam da visão pública por 
proteção. 

Quando um governo tem um governante temente a Deus que defende e promove a justiça, 
é uma grande glória para aquela nação. 

Provérbios 14:34:- “A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos 
povos.” 

Salmos 33:12:- “Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele 
escolheu para a sua herança.” 

Salmos 144:15:- “Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Bem-aventurado é 
o povo cujo Deus é o Senhor!” 

Considere o rei Assuero que decretou a proteção e a vingança dos Judeus no Império 
Persa. 

Ester 8:17:- “Também em toda província e em toda cidade aonde chegava a palavra 
do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de 
folguedo; e muitos, entre os povos da terra, se fizeram judeus; porque o temor dos 
judeus tinha caído sobre eles.” 

E em nenhuma nação houve tanta alegria e glória como em Israel sob o reinado de Davi e 
de Salomão,  

I Reis 4:20:- “Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do 
mar em multidão, comendo, e bebendo, e alegrando-se.” 

I Crônicas 12:38-40:- “Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, 
com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel; 
e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E 
estiveram ali com Davi três dias, comendo e bebendo; porque seus irmãos lhes 
tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, 
e Zebulom, e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre 
mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e 
vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância; porque havia alegria em 
Israel.” 

II Crônicas 7:8-11:- “E, assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa sete dias, e 
todo o Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Hamate 
até ao rio do Egito. E, ao dia oitavo, celebraram o dia da restrição, porque sete dias 
celebraram a consagração do altar e sete dias, a festa. E, no dia vigésimo terceiro do 
sétimo mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, 
pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e a seu povo de Israel. 
Assim, Salomão acabou a Casa do Senhor e a casa do rei; e tudo quanto Salomão 
intentou fazer na Casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.” 

Ezequias, 

II Crônicas 30:21-23:- “E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém 
celebraram a Festa dos Pães Asmos sete dias, com grande alegria; e os levitas e os 
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sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou 
benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento 
do Senhor; e comeram as ofertas da solenidade por sete dias, oferecendo ofertas 
pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação 
conselho para celebrarem outros sete dias, celebraram ainda sete dias com alegria.” 

e Neemias. 

Neemias 8:1-18:- “E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas 
cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da Porta das 
Águas; e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o 
Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a Lei perante a 
congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para 
ouvirem, no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela, diante da praça, que está diante 
da Porta das Águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, e mulheres, e 
sábios; e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da Lei. E Esdras, o 
escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim; e estavam 
em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Hilquias, e 
Maaséias; e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Hasum, e 
Hasbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo 
o povo; porque estava acima de todo o povo; e, abrindo-o ele, todo o povo se pôs 
em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus; e todo o povo respondeu: 
Amém! Amém! –, levantando as mãos; e inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o 
rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Hodias, e 
Maaséias, e Quelita, e Azarias, e Jozabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam 
ao povo na Lei; e o povo estava no seu posto. E leram o livro, na Lei de Deus, e 
declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias 
(que era o tirsata), e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao 
povo disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo 
que não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as 
palavras da Lei. Disse-lhes mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e 
enviai porções aos que não têm nada preparado para si; porque esse dia é 
consagrado ao nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do 
Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, 
porque este dia é santo; por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a 
comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as 
palavras que lhes fizeram saber. E, no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos 
pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para 
atentarem nas palavras da Lei. E acharam escrito na Lei que o Senhor ordenara pelo 
ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade 
da festa, no sétimo mês. Assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as 
suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira, e 
ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores 
espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo 
trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e 
nos átrios da Casa de Deus, e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de 
Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou 
nas cabanas; porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, 
filho de Num, até àquele dia; e houve mui grande alegria. E, de dia em dia, ele lia o 
livro da Lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro; e celebraram a 
solenidade da festa sete dias e, no oitavo dia, a festa do encerramento, segundo o 
rito. 
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E depois que Saulo de Tarso se converteu, os cristão tiveram um período de grande 
descanso e de prosperidade. 

Atos 9:31:- “Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria tinham 
paz e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na 
consolação do Espírito Santo.” 

Mas quando o governo promove homens maus, o oposto é verdadeiro – a nação está 
condenada. 

Salmos 9:17:- “Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se 
esquecem de Deus.” 

Quando Assuero promoveu Hamã e assinou o plano de genocídio dele, a “cidade de Susã 
ficou confusa”. 

Ester 3:15:- “Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se 
proclamou na fortaleza de Susã; e o rei e Hamã se assentaram a beber; porém a 
cidade de Susã estava confusa.” 

Homens santos fazem escolhas prudentes para se mover ou para se retirar da visão pública 
para evitar a ira dos maus contra a justiça e a verdade. 

Salmos 9:17:- “Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se 
esquecem de Deus.” 

Juízes 6:11:- “Então, o Anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que 
está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita; e Gideão, seu filho, estava malhando o 
trigo no lagar, para o salvar dos midianitas.” 

I Reis 18:3-4:- “E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. (Obadias temia muito ao 
Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias 
tomou cem profetas, e de cinqüenta em cinqüenta os escondeu, numa cova, e os 
sustentou com pão e água.)” 

Mateus 2:13-15:- “Então disse àquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e 
ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, 
para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou-o uma grande 
multidão de gente, e ele curou a todos.” 

Apesar de serem forçados a se esconderem, o Senhor declara que o mundo não é digno da 
presença deles. 

Hebreus 11:38:- “(homens dos quais o mundo não era digno), errantes pelos 
desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra.  

O Império Romano, e em seguida a Igreja Católica Romana, se uniram para perseguir as 
igrejas e santos de Jesus Cristo. Milhões foram torturados e mortos por esse reino bestial 
que era, mas não era, e assim se tornou. (Roma era, e Roma foi destruída, e Roma reviveu 
como a Igreja Católica Romana). Os santos se esconderam nos lugares inóspitos na Ásia, 
Norte da África, Itália, França, Bohemia e País de Gales.  

Daniel 7:15-28:- “Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do 
corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que 
estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me 
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saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro 
reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e 
possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive 
desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de 
todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas, de 
metal; que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava; e também 
das dez pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 
três, daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e 
cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que 
essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e 
foi dado o juízo aos santos do Altíssimo; e chegou o tempo em que os santos 
possuíram o reino. Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual 
será diferente de todos os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará 
em pedaços. E, quanto às dez pontas, 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 nas suas mãos por um 
tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão 
o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, 
e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do 
Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe 
obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos 
muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante; mas guardei essas 
coisas no meu coração.” 

Apocalipse 12:13-17:- “E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu 
a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, 
para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e 
tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da 
sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse 
arrebatar. E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a boca e tragou o rio que o 
dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao 
resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o 
testemunho de Jesus Cristo” 

Apocalipse 13:1-18:- “E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma 
besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e, sobre os chifres, dez diademas, e, sobre 
as cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e 
os seus pés, como os de urso, e a sua boca, como a de leão; e o dragão deu-lhe o 
seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida 
de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após a besta. 
E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, dizendo: 
Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma 
boca para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder para continuar 
por quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para 
blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe 
permitido fazer guerra aos santos e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e 
língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos 
nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a 
fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em 
cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Aqui 
está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres 
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semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o dragão. E exerce todo o poder da 
primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a 
primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que 
até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na 
terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos 
que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de 
espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que 
também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não 
adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e 
pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que 
ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da 
besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento 
calcule o número da besta, porque é número de homem; e o seu número é 
seiscentos e sessenta e seis.” 

Apocalipse 17:1-18:- “E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou 
comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que 
está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra; e os 
que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me 
em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor 
escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. 
E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras 
preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 
imundícia da sua prostituição. E, na sua testa, estava escrito o nome: Mistério, a 
Grande Babilônia, a Mãe das Prostituições e Abominações da Terra. E vi que a 
mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de 
Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por 
que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 
sete cabeças e dez chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, 
e irá à perdição. E os que habitam na terra (cujos nomes não estão escritos no livro 
da vida, desde a fundação do mundo) se admirarão vendo a besta que era e já não é, 
mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, 
sobre os quais a mulher está assentada. E são também sete reis: cinco já caíram, e 
um existe; outro ainda não é vindo; e, quando vier, convém que dure um pouco de 
tempo. E a besta, que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à 
perdição. E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, 
mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm 
um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão 
contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o 
Rei dos reis; vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: 
As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e 
línguas. E os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a 
porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus 
tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma idéia, 
e que dêem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a 
mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.” 

Considere até mesmo como Paulo escondeu o seu aviso a respeitos dos Césares e papas 
sob uma linguagem tratando a respeito do homem do pecado e do poder que o detém.   

II Tessalonicenses 2:1-12:- “Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso 
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entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por 
epístola, como de nós, como se o Dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de 
maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a 
apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e 
se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, 
como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que 
estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E, agora, vós sabeis o que o 
detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da 
injustiça opera; somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado; e, 
então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e 
aniquilará pelo esplendor da sua vinda; a esse cuja vinda é segundo a eficácia de 
Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano da 
injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se 
salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a 
mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade; antes, tiveram 
prazer na iniqüidade.”  

O fato de que você não consegue enxergar muitos homens justos quando os maus 
governantes estão no poder, não quer dizer que eles não existem. Eles escolheram se 
esconder ao invés de se exporem ao risco de perseguição e dos ventos políticos 
prevalecentes. Elias certa vez pensou que ele era o único homem justo em Israel sob o 
reino de Acabe e Jezabel, mas Deus afirmou que Ele ainda tinha 7000 homens justos.  

I Reis 19:18:- “Também eu fiz ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que se não 
dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou.” 

Romanos 11:4:- “Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil 
varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal.”  

O mundo está promovendo legislações e opiniões públicas conta o cristianismo bíblico. 
Leis estão sendo promulgadas para classificarem a pregação da Bíblia como um crime de 
ódio. O Corão é permitido, mas a Bíblia e a oração cristã não é permitida. Os cristãos estão 
se escondendo e aos seus filhos, dando educação em casa ou em escolas cristãs, evitando a 
discussão pública da moralidade e da justiça da Bíblia, procurando se mudar para o campo, 
se isolando da interação comunitária, e/ou não concorrendo caros públicos. A tendência 
política está custando à nação os seus melhores cidadãos.  

O único lugar que o povo de Deus pode efetivamente se regozijar é no Monte Sião, a 
cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. 

Hebreus 12:22-24:- “Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à 
Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembléia e igreja 
dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos 
espíritos dos justos aperfeiçoados; e a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao 
sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.” 

Ali os santos colocam a sua confiança em seu rei Davi, Quem é o abençoado e o único 
Potentado e Quem os salvará de todos os seus inimigo com uma salvação eterna.  

Jeremias 30:9:- “mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, 
que lhes levantarei.” 

Oséias 3:5:- “Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e 
Davi, seu rei; e temerão o Senhor e a sua bondade, no fim dos dias.” 
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Você pode participar agora daquele reino em uma de Sua igrejas. 

Hebreus 10:23-25:- “Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel 
é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à 
caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de 
alguns; antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se 
vai aproximando aquele Dia.” 

Hebreus 12:28-29:- “Pelo que, tendo recebido um Reino que não pode ser abalado, 
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e 
piedade; porque o nosso Deus é um fogo consumidor.” 

Regozije com grande glória! 

 

 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado. 
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