Nuvem de tags
Fonte: Texto-base + Leituras diárias + comentário da RED

RED – Lição 11 – 15/09/13

O Cálice da Ira Transbordou
Palavras e expressões:
Nuvem da sua ira; estrado; ira; piedade; flamejante; arco; adversário; massacrou;
tenda da cidade de Sião; trena; portas; trancas; rei; líderes; exilados; chão,
silêncio; pó; vestes de lamento; moças; olhos; chorar; alma; coração; derrama;
crianças; bebês; ruas da cidade; pão e o vinho; feridos; desvanecem; braços;
ponteiro de ferro; diamante pontiagudo; tábua do seu coração; postes-ídolos;
árvores frondosas; altos outeiros; territórios; herança; inimigos;
arbusto solitário no deserto; terra salgada e inabitável; raízes; ribeiro;
armas de guerra; fora dos muros; braço estendido; mão poderosa; despojo;
pastores; ovelhas; maldade; esconderijos; mentiras; palha; trigo; martelo; penha;
furtam as minhas palavras; madrugada; anunciado; profetas; deuses;
nações em redor; espanto; assobio; folguedo; alegria; noivo; noiva; mós;
candeeiro; átrio da Casa do Senhor; edificai casas; plantai pomares; adivinhos;
sonhadores; boa palavra; sorte; Lamentações; soberania de Deus; julgamento;
dor; sofrimento; poema; pecado; rebelião; cálice; confrontação; justo juiz;
longanimidade; consequências das nossas escolhas; amor; perdão; cruz;
arrependimento; juízo de Deus; impunidade; ferrugem; ponte; promessas;
mudança de comportamento; indiferente; mudanças positivas; graça;
barco; porto;

Referências geográficas / localidades:
Sião; Israel; Judá; Jerusalém; Babilônia; tribos do Norte; Siló; Egito;
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Personagens:
Jacó; rei da Babilônia; caldeus; Zedequias; Baal; Josias; Amom; Jeoaquim;
Jeremias; Joacaz; assírios; Nabucodonosor;

Frases destacadas das leituras diárias:
1. Lançou por terra o esplendor de Israel [...]
2. Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó;
3. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel.
4. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem;
juntos eles se desmoronaram.
5. Suas portas caíram por terra; suas trancas ele quebrou e destruiu.
6. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio [...] as moças de
Jerusalém inclinam a cabeça até o chão.
7. Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne
mortal o seu braço e aparta o seu coração do SENHOR! Porque será como o
arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem; antes, morará nos
lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes
para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e, no
ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto.
9. A este povo dirás: Assim diz o SENHOR: Eis que ponho diante de vós o caminho
da vida e o caminho da morte.
10. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste; mas o
que sair e render-se aos caldeus, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como
despojo.

11. Acaso, sou Deus apenas de perto, diz o SENHOR, e não também de longe?
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12. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? - diz o
SENHOR; porventura, não encho eu os céus e a terra?
13. Que tem a palha com o trigo? - diz o SENHOR.
14. Não é a minha palavra fogo, diz o SENHOR, e martelo que esmiúça a penha?
15. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o SENHOR, que pregam a sua própria
palavra e afirmam: Ele disse.
16. [...] eis que mandarei buscar todas as tribos do Norte, diz o SENHOR, como
também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta
terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os
destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas
perpétuas.
17. [...] não omitas nem uma palavra sequer.
18. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR;
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais
19. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
20. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
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