Nuvem de tags
Fonte: Leituras diárias + comentário da RED

RED – Lição 10 – 08/09/13

“Brincando com fogo”
Palavras e expressões:
Rei piedoso; remanescentes; mensagem, reino, leitura do rolo; canivete; braseiro;
atitudes; conserto com Deus; rejeição; mau negócio; sentença de morte;
independência; visão do rei; desmancha-prazeres; projetos pessoais;
última oportunidade, propósito; conversão; promessa; longanimidade;
misericórdia de Deus; renúncia; perdão; juízo divino; príncipes; peça chave,
avivamento; curiosidade; hostilidade; falta de temor a Deus; valor; vida;
endurecimento do coração; falta de humildade; adendo; cortina de ferro;
propagação; indestrutível; negligência; coração quebrantado; verdades eternas;
rosto em terra;

Referências geográficas, localidades:
Cidade Baixa (em Jerusalém); Judá; Benjamim; Horebe; “terra de Cam” (Egito?);
Mar Vermelho; Meribá; Canaã; Porta das Águas; Porta de Efraim; Babilônia,
Carquemis; Palestina; Assíria;

Personagens:
Hilquias; Safã; Aicão; Abdom; Asaías; Hulda; Salum; Tocate; Harás; Josias;
Moisés; Arão; Datã; Abirão; Baal-Peor (divindade dos moabitas) ; Finéias;
Esdras; Matitias; Sema; Anaías; Urias; Maaséias; Pedaías; Misael; Malquias;
Hasum; Hasbadana; Zacarias; Mesulão; Jesua; Bani; Serebias; Jamim; Acube;
Sabetai; Hodias; Quelita; Azarias; Jozabade; Hanã; Pelaías; Neemias; Jeoacaz;
Faraó Neco; Eliaquim (tem seu nome mudado para Jeoaquim); Daniel; Jeremias;
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Profissões e atividades:
escrivão (Safã); servo do rei (Asaías); profetisa (Hulda);
guarda-roupa (Salum); escriba (Esdras);

Frases destacadas das leituras diárias:
1. Ide e consultai o SENHOR por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca
das palavras deste livro que se achou;
2. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, quando
ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te
humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim,
também eu te ouvi, diz o SENHOR.
3. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os
desígnios; entregaram-se à cobiça, no deserto; e tentaram a Deus na solidão.
4. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida.
5. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca..
6. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.
7. Admiráveis são os teus testemunhos; por isso, a minha alma os observa.
8. Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima.
9. Esdras, o sacerdote, trouxe a Lei perante a congregação, tanto de homens
como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam.
10. Esdras bendisse ao SENHOR, o grande Deus; e todo o povo respondeu: Amém!
Amém! E, levantando as mãos; inclinaram-se e adoraram o SENHOR,
com o rosto em terra.
11. [...] portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do
SENHOR é a vossa força.
12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se
grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas.
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