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

RED – Lição 13 – 29/09/13

O Tempo do Renovo Chegou
Palavras e expressões:
Desgraça; estrangeiros; lenha; “a coroa saiu da nossa cabeça; chacais;
quadro desolador; tensões entre a fé e a dúvida; tomar uma posição; cativeiro;
dispersão dos judeus; sofrimento; questionamentos; pecado; inferno;
desobediência gera consequência; comédia; tragédia;
desgraça pouca é bobagem; bençãos; impotentes para testemunhar;
comendo o pão que o diabo amassou; rebeldia; saqueadores; saquitel furado;
praga; trono; pó; co-herdeiros; Reino Celestial; reino das trevas; livre acesso;
comunhão; estaca zero; vergonha; derrota; esperança; galho seco; restauração;
custo; aridez do deserto; suave; tratamento; conserto espiritual; Deus exclusivo;
voltar-se completamente; contraste; gerar; plano de redenção;
julgamento terrível; compaixão e perdão; fidelidade; libertação; desinteressado;
atributos; conforto; ganchos; multidão das tuas misericórdias;
eu nasci na iniquidade; recôndito; hissopo; júbilo; ossos; inabalável;
pregar os olhos; outrora; perscruta; benigno; prodígios; inteireza de coração;
filhinhos; advogado; propiciação;

Referências geográficas / localidades:
Egito; Assíria; Monte Sião; Jerusalém; Reino de Judá; Babilônia; Cidade de Davi;
Giom; Porta do Peixe; Ofel; Dã; Berseba;

Personagens:
Jacó; nobres e letrados; rebeldes; pessoas simples; Cristo; Manassés; Gade;
Araúna, o jebuseu; Ezequias; Isaías; Amoz; Zaqueu; Abraão;
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Frases destacadas das leituras diárias:
1. Temos que comprar a água que bebemos; nossa lenha,
só conseguimos pagando.
2. Teu trono permanece de geração em geração.
3. Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear,
isso também colherá.
4. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta.
5. Veio, pois, Gade a Davi e lho fez saber, dizendo: Queres que sete anos de fome
te venham à tua terra? Ou que, por três meses, fujas diante de teus inimigos, e
eles te persigam? Ou que, por três dias, haja peste na tua terra? Delibera, agora, e
vê que resposta hei de dar ao que me enviou.
6. Então, enviou o SENHOR a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que
determinou; e, de Dã até Berseba, morreram setenta mil homens do povo.
7. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria.
8. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
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