
 

 
 

DEVOCIONAL DE ISRAEL 
 

 
 

O coração de Deus para Israel 
Um devocional de 21 dias 

 



 

Introdução 
 

 

Este devocional foi elaborado para ajudá-lo a ver o coração e os propósitos de Deus para Israel a partir 

de três diferentes pontos de vista: 

 

• A linguagem do amor de Deus para com Israel 

• As alianças de Deus com Israel 

• A escolha de Deus por Jerusalém 

 

Cada tópico é projetado para durar uma semana. 

Muitos outros tópicos poderiam ter sido escolhidos para apresentar o coração e os propósitos de Deus 

para Israel. O que é compartilhado aqui é incompleto e não pretende apresentar todo o quadro da 

realidade imensa que possui. 

 

Introdução à primeira semana 

  



 

  

Nós meditaremos sobre a linguagem do amor de Deus para com Israel. Ele expressa o Seu afeto usando 

algumas das emoções mais fortes da experiência humana. 

 

 

 

 



 

 

Dia 1 

O Seu Criador é o Seu Marido 

   

“Porque o seu Criador é o seu marido; Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu 

Redentor; ele é chamado ‘O Deus de toda a terra.’” “Porque o Senhor chamou você como se chama 

a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido 

repudiada”, diz o seu Deus. “Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia 

tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas 

com misericórdia eterna me compadeço de você”, diz o Senhor, o seu Redentor.”  

Isaías 54: 5-8 NAA 

  

  



 

Deus expressa o Seu amor por Israel com declarações conjugais. Um casamento feliz e duradouro parece 

uma aspiração universal do coração humano. O desejo de encontrar um cônjuge bom e fiel brota das 

profundezas de nossa humanidade. Histórias de amor fascinam jovens e idosos, homens e mulheres. 

Deus escolhe usar uma linguagem de amor extremamente apaixonada para transmitir a intensidade de 

Seu amor por Israel. O Seu Criador é o seu marido! Esta declaração é tão forte, tão pessoal e tão íntima! 

O Criador de todas as coisas declara que Ele está em um relacionamento de aliança com os filhos de Israel. 

Ele é o fiel marido de Israel. Deus é a Força, o Defensor e Provedor dela para sempre. 

Deus não quer que Israel O compreenda de forma errônea. Ele não a abandonou. Seu amor é eterno; Sua 

ira dura apenas um momento. Sua disciplina temporária é parte de Seu eterno compromisso e zelo por 

Israel. Com grande compaixão, eu os reunirei. Com amor eterno, terei compaixão de você, diz o Senhor, 

o teu Redentor. 

  Oração 

  

Pai nosso, 

Bendizemos o Teu santo nome. Louvamos-te pelo Teu amor eterno por Israel. Tu és um marido para ela. 

Agradecemos porque, no Messias, nós fomos enxertados na Oliveira. Assim, nós compartilhamos a 

herança de Israel. Agradecemos por seu Filho, o Noivo que deu a vida pela Sua noiva (Ef 5:25). 

Oramos para que Tu encontres o povo judeu pelo Seu Espírito Santo. Deixe-os ver que, mesmo quando 

sentiram que Tu os abandonaste no Holocausto, o Senhor manteve o Seu amor eterno e a Sua compaixão 

por eles. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

 

 Anotações pessoais 



 

 

Dia 2 

O amor eternamente vivaz de um Noivo por Sua noiva 

  

 “Desposar-te-ei comigo para sempre; Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade, e 

em misericórdias; desposar-te-ei comigo em fidelidade; e conhecerás ao SENHOR. 

Oséias 2:19-20 ARA 

  

Há uma emoção incomparável associada ao noivado de um casal. Sentimentos de amor voam alto quando 

o noivado se aproxima. Admiração mútua, desejo apaixonado e alegria pura enchem o coração dos futuros 

noivos. Eles experimentam uma mistura única de novidade, inocência e esperança para o futuro. Eles 



 

estão tão focados um no outro que tudo ao redor parece desaparecer. As portas desse feliz amor estão 

bem abertas a frente deles. 

Deus prometeu desposar a Israel quando ela estava se portando como uma prostituta. O Seu zeloso amor 

faz tudo novo. O Seu afeto tenaz e imerecido transforma o futuro de Israel. Deus não condena Sua noiva. 

Ele a quer apenas para Ele, livre de todos os outros amantes. Ela não é rejeitada nem desqualificada. Israel 

é amada, e sim, amada para sempre! 

Deus expressa suas emoções com a linguagem do noivado. Ele não está entediado ou sobrecarregado. Ele 

não está cumprindo a Sua aliança com relutância por um senso de dever. Ele ainda é apaixonado por Sua 

noiva. Seu amor que tudo vence supera a todas as decepções dolorosas. Israel é tão preciosa para Ele. Ele 

não a deixará ir. Ele não a deixará ser seduzida por estranhos. Ele a trará ao Seu mundo de justiça, amor 

constante e misericórdia. Israel será transformada e O conhecerá. Seja qual for o passado, Deus faz um 

futuro brilhante para a Sua amada Israel. 

  

  

Oração 

Pai Nosso, 

Bendizemos o Teu Santo Nome. Nós agradecemos por Teu amor eterno por Israel. Obrigado por nos deixar 

entender teus sentimentos por Israel. Tu expressas teu zeloso afeto com as emoções mais fortes do 

coração humano. 

Oramos pelo povo judeu, especificamente por aqueles que pensam que estão muito longe de Ti. Deixe-

os saber quem Tu és. Deixe-os conhecer o Teu coração por eles. Fala a eles que Tu estás pronto a escrever 

uma nova história com eles e que eles têm um futuro brilhante contigo. 

Dê compaixão e ousadia ao Corpo do Messias em todo o mundo para compartilhar as Boas Novas do Teu 

caráter com eles. Levante muitas testemunhas fiéis para alcançar o povo judeu. 

Em nome de Jesus. Amém 

  



 

Anotações pessoais 

  

 

  

Dia 3 

Terno como uma mãe ao seu bebê 

  

  

“Mas Sião diz: ‘O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim.’ Acaso, pode uma mulher 

esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda 

que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas 

mãos te gravei; os teus muros estão continuamente perante mim.” 

 Isaías 49: 14-16 

  



 

Deus expressa o Seu amor que nunca muda por Jerusalém com alguns dos sentimentos mais poderosos 

do coração humano. Uma mãe não pode esquecer o bebê que está amamentando. Ela não pode ser 

indiferente ao seu filho faminto e que chora. Mesmo que uma mulher não se importe com o filho do seu 

ventre, Deus nunca esquecerá nem abandonará Sião. Ele a ama com a ternura e a atenção de uma mãe 

amorosa. 

Deus gravou Jerusalém nas palmas das mãos. Sião e, por extensão, Israel, estão inscritos nas mãos de 

Deus. Esta declaração apresenta todo o seu significado à luz das mãos trespassadas do Messias no 

Gólgota. Jesus morreu primeiro (mas não apenas) pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Os muros de 

Jerusalém estão continuamente diante Dele. Israel está no centro de Sua atenção e cuidado. 

Impressões digitais e linhas da palma da mão são exclusivas em cada pessoa. Eles podem ser usados para 

identificar alguém com precisão. Sião está no coração de Deus. Ele se ligou a ela. Seu amor por Jerusalém 

descreve quem Ele é e revela a Sua identidade. Deus gravou Israel na palma das Suas mãos. Deus e Israel 

são indissociáveis. 

  

  

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Louvamos-te pela Tua ternura incessante e cuidado por Sião. O 

Senhor se vinculou a Israel. Jerusalém tem toda a Tua atenção. Os muros dela estão continuamente diante 

de Ti. Nunca te esquecerás. O Senhor se ligou a ela para sempre. 

Dá-nos revelação do lugar de Israel no Teu coração. Mostre ao Corpo de Cristo a importância de Sião aos 

Teus olhos. Leva-nos ao amor maduro; queremos Te amar e amar os filhos de Israel os quais Tu amas com 

ternura. Nós queremos conhecê-lo como o Deus que ama Jerusalém com ternura. Teu amor por ela revela 

o Teu caráter. Ajuda-nos a conhecer melhor o Teu coração. 

Em nome de Jesus. Amém 

  



 

Anotações pessoais 

  

 

  

Dia 4 

Israel é o Meu filho 

  

“Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: ‘Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois: deixa ir meu 

filho, para que me sirva; mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito.’” 

Êx 4: 22-23 ARA 

  



 

Deus declara que Israel é o Seu filho primogênito. Naquela época, os filhos de Jacó haviam se multiplicado 

para formar uma nação. Deus afirma que Ele é o Pai da nação de Israel. Ele não fala de um indivíduo, mas 

de um povo. No entanto, seu relacionamento paternal com um grupo tão grande não é impessoal nem 

distante. Deus traça um paralelo entre Seu filho primogênito e o filho primogênito de Faraó. 

Como um pai enfrenta o valentão da vizinhança, porque Ele não deixa seus filhos sofrerem outro abuso, 

Deus enfrenta o Faraó. Ele não tolera crimes contra o Seu filho - os filhos de Jacó, por mais tempo. Ele se 

levanta contra o derramamento de sangue inocente. Ele interrompe a política assassina do rei do Egito. 

Ele diz: “Chega de genocídio! Chega dessa matança do Meu filho primogênito - os descendentes do Meu 

amigo Abraão! Se você continuar fazendo isso, eu matarei o seu filho, o seu primogênito! Você 

experimentará o que Eu sinto quando você o maltrata! 

O Faraó teve que aprender que quando tocou Israel, teve que enfrentar a ira de Deus. O que acontece 

com Israel é muito pessoal para Deus. Não é coisa de negócios; é família! Deus defende e protege o Seu 

filho primogênito. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Louvamos-te pelo teu amor paternal pela nação de Israel. Nós te 

agradecemos por se levantar e defender o Teu filho primogênito. Obrigado por lutar contra aqueles que 

intimidaram o Teu povo. Tu és um bom Pai para Israel. 

Oramos para que o Corpo do Messias abrace Israel como filho primogênito de Deus, e reconheça que 

ninguém pode tomar o seu lugar. Oramos para que a Igreja global admita que ela é um ramo - e não a raiz 

- a qual foi enxertada na Oliveira de Israel. 

Oramos para que a Igreja se posicione em favor dos filhos de Israel e não contra eles. Oramos para que 

os crentes em todo o mundo se alinhem à vontade de Deus para o povo judeu. Oramos para que o Corpo 

de Cristo se mantenha firme contra qualquer forma de antissemitismo. 

Em nome de Jesus. Amém 

  



 

Anotações pessoais 

 

  

Dia 5 

Como um pai carrega o seu filho 

  

“O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, 

como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai 

carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não 

confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem 

de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir.” 

  

Deuteronômio 1:30-33 NVI 

  



 

Deus expressa o Seu amor por Israel na língua de um Pai que cuida bem de Seu filho. Deus é para Israel 

tudo o que um bom pai é para o seu filho. Deus lidera o caminho. Ele não envia os Seus filhos vagando 

desamparados no deserto da vida. Deus provê orientação e direção para a Sua família. Ele luta por seus 

filhos. Agindo como Pai, Ele não os deixa indefesos. Ele cuida para que ninguém os ataque. Ele carrega o 

filho primogênito nos ombros quando ele não tem mais força para andar no deserto. Ele é suporte nas 

fraquezas do Seu povo. Deus vai à frente de Israel para procurar um lugar onde eles possam armar as suas 

tendas. Ele vai a frente e prepara um lugar de descanso e segurança. Ele demonstra o Seu cuidado paternal 

de todas as maneiras possíveis para com Israel, revelando assim as Suas emoções. 

Deus está tão perto de Israel. Ele anda com ela e compartilha com a existência e as circunstâncias dela. 

Como Pai, Deus não está distante ou indiferente. Ele é o oposto de um pai ausente. Deus está ativamente 

envolvido na jornada de vida de Israel. Ele traz continuamente a ela contribuições positivas e úteis. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos por demonstrar o Seu amor paternal a Israel de tantas 

maneiras práticas. Seu cuidado revela quem Tu és. Tens prazer em se envolver ativamente na vida dos 

filhos de Israel. Tu ajudas os cansados. Tu defendes os fracos. Tu vais adiante do Teu povo e mostra o 

caminho. Tens prazer em caminhar com eles e cercá-los com segurança. Teu coração é partido quando 

eles rejeitam a Tua mão amiga. Te causa tristeza quando eles querem andar sem Ti. 

Revela-te ao povo judeu. Diga a eles que desejas um relacionamento de Pai para filho e um 

relacionamento de Pai para filha com eles. Mostra a eles que Jesus, o Messias, é o único caminho para Ti, 

que Ele é o ponto de acesso ao Teu coração de Pai. Deixe-os ver que eles podem se adentrar em um 

relacionamento íntimo contigo, crendo em seu Messias. 

Torna conhecido o Teu terno cuidado por Israel ao Corpo de Cristo. Mostra-nos o quanto amas o Teu filho 

primogênito. Incuti o Teu amor por Israel em nossos corações. 

Em nome de Jesus. Amém. 

 Anotações pessoais 



 

  

  

Dia 6 

Israel é a herança de Deus 

  

“Porque a porção do Senhor é o seu povo; Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e 

num ermo solitário povoado de uivos; rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como 

a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre 

elas, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele deus estranho.” 

 Deuteronômio 32:9-12 

  

Israel é a porção de Deus. Jacó é sua herança. Que declaração de valor e apreço! Que declaração de 

pertencimento! 

Costumamos dizer que Deus é nossa porção e herança, e isso é verdade. Nós O vemos como o maior 

presente de todos, acima de todas as bençãos e recompensas eternas que Ele nos concede. Aqui, Israel é 

a herança de Deus. Jacó enriquece a Deus, assim como os filhos enriquecem a seus pais. Israel é o Seu 



 

tesouro como crianças são joias de suas mães e pais. Que poderosa proclamação de valor! Que afirmação 

fantástica de significado aos olhos de Deus. 

Deus expressa o Seu amor por Israel na figura de uma águia que cuida de seus filhotes. É somente pelo 

Seu cuidado atencioso que Jacó sobreviveu a um deserto hostil. Deus cercou Israel com proteção. Ele 

cuidou dele e o guardou como a menina dos seus olhos. Israel, sendo a menina dos Seus olhos, é algo 

muito pessoal, sensível e precioso para Deus. Qualquer angústia que Israel experimente afeta 

intimamente o Senhor. 

Como uma águia treinando seus filhotes a voar, vigiando-os cuidadosamente e apoiando-os a cada passo 

do caminho, Deus ensina Israel a confiar e a segui-Lo. Ele fornece força e assistência com paciência sempre 

que Jacó estiver em necessidade. Ele não permitirá que Israel caia, mas a pegará e a carregará em Suas 

asas. 

  

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos por seu amor por Israel. Obrigado por nos mostrar que 

Jacó é a sua herança, e os filhos de Israel são muito preciosos para Ti. Obrigado por nos mostrar o quanto 

o Senhor os guarda atentamente e se importa ternamente com eles. Obrigado por nos enxertar na Oliveira 

de Israel através de Jesus, o Messias, tornando-nos a Tua herança também. 

Que o Corpo de Cristo saiba que Israel é a menina dos Teus olhos. Abra a compreensão dos crentes e 

comunica as Tuas emoções a eles. Compartilha o Teu coração com a Tua igreja. Leva-nos a cercar o povo 

judeu com nosso amor e orações. Que possamos cuidar bem deles quando surgir oportunidades e apoiá-

los em tempos de angústia. 

Em nome de Jesus. Amém 

  

Anotações pessoais 



 

 

  

Dia 7 

O Bom Pastor de Israel 

  

“Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no 

seio; as que amamentam ele guiará mansamente.” 

Isaías 40:11 

  

Deus é descrito aqui como um pastor bondoso e sensível que lida gentilmente com Israel. Seu 

comportamento poderia ser prontamente entendido pela maioria das pessoas em Israel, pois muitos 

eram pastores. Essa linguagem estava muito próxima da experiência diária deles. Eles podiam "ver" o 

coração de um pastor em direção a suas ovelhas no reflexo de suas ações. Eles sabiam por dentro que 

cada um desses gestos apontava para uma alma paciente, generosa e atenciosa. 



 

 O Pastor de Israel provê para todos, mas Ele é exclusivamente afetuoso com os pequenos. Ele cuida 

especialmente dos fracos. Ele não pressiona os vulneráveis; Ele os carrega. Deus encoraja, protege e 

conforta Israel em seus tempos de angústia. Ele não negligencia os indefesos e os fracos. Ele assume mais 

sobre si mesmo para que eles sejam capazes de lidar com situações difíceis. Deus suporta as suas 

fraquezas. O coração de um líder transparece no trato com os pequenos. Deus mostra a beleza de Seu 

caráter nesta escritura. Ele é humilde e gentil, manso e humilde. "Bem-aventurada a nação cujo Deus é o 

SENHOR, o povo que ele escolheu como sua herança!" (Salmo 33:12) 

   

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos, bom pastor. Agradecemos por seu terno cuidado com 

os filhos de Israel. Fazes conhecido o Teu caráter ao lidar gentilmente com os pequeninos de Israel. 

Recebes os fracos em Teus braços e os carrega para perto do Teu coração. Teu cuidado revela quem Tu 

és. 

Nós oramos pelo povo judeu. Abra os olhos deles para o Teu terno afeto. Deixe-os ver a Ti corretamente. 

Quebra as mentiras que distorcem a Tua face. Deixe-os ver a Ti como o Bom Pastor. Que eles Te vejam 

como o Pai que enviou Jesus o Messias para representar a Ti em carne. Atraia-os para o Teu Filho, atrai-

os para o Teu coração. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 

 

 



 

Introdução à segunda semana 

  

  

Meditaremos nas alianças de Deus com Israel. 

 

 

  

  

 



 

  

Dia 8 

Deus estabeleceu uma aliança eterna com Israel 

  

"Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança 

perpétua, para ser o teu Deus e da tia descendência.” 

 Gênesis 17: 7 

"Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque; estabelecerei 

com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência.” 

 Gênesis 17:19 

  

Deus fez uma aliança única com Seu amigo Abraão. Ele estabeleceu uma eterna aliança com ele e seus 

descendentes, na qual prometeu ser o Deus deles. Essa aliança é transferida para Isaque, mas Ismael 

recebeu uma benção como filho de Abraão. 

Deus vinculou-se aos filhos de Jacó de uma maneira única. Ele se tornou o Deus deles e Israel se tornou 

Seu povo para sempre. Sua aliança é o fio condutor de Sua história com eles. Sua fidelidade às promessas 



 

da aliança é o "porquê" por trás do "o quê". Deus continua resgatando e amando o Seu povo, mesmo 

quando eles se rebelam e O rejeitam repetidamente. Sua disciplina é uma parte importante de Sua 

fidelidade. Deus não os deixará se desviar sem chamá-los de volta a Ele. Ele persegue o Seu povo e 

continuamente oferece a eles um novo começo, mesmo após a desobediência obstinada deles. Mesmo 

que Deus use temporariamente a vara de julgamento contra Israel, ele continua a recebê-los de volta de 

novo e de novo. 

  

Oração 

  

Pai nosso, 

Bendizemos o Teu santo nome. Louvamos-te pela Tua aliança eterna com Israel. Somos muito gratos por 

ver a Tua fidelidade geração após geração. Tu fostes leal a Israel. Podemos confiar em Tua fidelidade em 

relação a nós, pois fazemos parte da Nova Aliança. Nunca desistirás de nós. Nós Te adoramos. 

Abra os olhos da Tua Igreja em todo o mundo para a Tua aliança eterna com Israel. Que o Corpo de Cristo 

veja que os filhos de Jacó têm um lugar único em Teu coração por causa da aliança com Teu amigo Abraão. 

Leva os crentes a orar por aqueles que Tu amas. 

Ensina-nos a "ler" a Tua disciplina em relação a Israel como uma manifestação da Tua fidelidade. Ajuda-

nos a interpretar corretamente as Tuas relações com o antigo povo da aliança. Faz-nos ver que o Senhor 

continua perseguindo-os de geração em geração. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 

  

 



 

  

Dia 9 

EU SOU, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o meu nome 

para sempre 

  

 “Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais 

me enviou a vós outros; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: 

Eu Sou o Que Sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu Sou me enviou a vós outros. Disse Deus 

ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, 

o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros; este é o meu nome eternamente, e assim serei 

lembrado de geração em geração.” 

Êxodo 3:13-15 

  

Primeiro, Deus define a Si mesmo como "EU SOU QUEM EU SOU". Ele é o Ser existente, o Ser eterno 

absoluto, nunca mutável. Ele é o Criador de tudo o que existe. Então, Deus se identifica como o Deus de 

Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é o único que se revelou a eles e fez uma aliança com eles. 

Deus conclui a sua apresentação afirmando: "Este é o Meu nome para sempre". Devido à sua proximidade 

direta no texto, "este" refere-se a "YHWH" e ao "Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó". 



 

Deus quer ser conhecido como Aquele que ninguém pode definir perfeitamente, exceto Ele mesmo - "EU 

SOU QUEM EU SOU" ou "YHWH". No entanto, Ele escolhe ser identificado por Seu relacionamento com 

Seus amigos da aliança. O Criador de todas as coisas, o Deus do Universo quer ser reconhecido para 

sempre como o Deus que fez amizade com Abraão, Isaque e Jacó e fez uma aliança com eles. Esta 

passagem mostra o quanto Deus valoriza os relacionamentos e honra a Sua aliança com aqueles que Ele 

fez à Sua imagem. 

Deus não é "o Criador irreconhecível" nem "o Ser Supremo indefinido". Sua aliança com Abraão, Isaque e 

Jacó abre caminho para aqueles que buscam um relacionamento vivo com o seu Criador. Ele se revelou a 

seus amigos e quer ser conhecido por aqueles que seguem seus passos. Muito mais, Deus quer ser 

conhecido através de Seu Filho, Jesus, o Messias. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Louvamos a Ti, o Grande EU SOU. Nós Te adoramos por se fazer 

conhecido a Abraão, Isaque e Jacó. Obrigado por estabelecer uma aliança com eles. Obrigado por tornar 

Teu nome famoso para sempre: YHWH, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Obrigado 

por se revelar de forma suprema em Teu Filho, Jesus. 

Oramos para que Tu despertes a Israel para a realidade de que eles pertencem a Ti e que Tu és o Deus 

deles para sempre. Oramos para que eles saibam que a identidade e o chamado deles é para ser Teus. 

Oramos para que eles retornem ao Senhor e deixem de lado as suas tentativas de se autodefinir. 

Oramos para que a Igreja em todo o mundo entenda que as raízes de sua fé remontam à Tua aliança com 

Israel. Que ela veja a nova aliança como parte da história redentora de Deus que começastes com os 

patriarcas. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 



 

  

 

  

Dia 10 

Eles viram o Deus de Israel 

  

“Moisés, Arão, Nadabe, Abiú e setenta autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos 

pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não 

estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel; eles viram a Deus, e depois comeram e 

beberam.” 

Êxodo 24:9-11 NVI 

  

Deus Se revelou logo após a Sua aliança com o povo no Monte Sinai. Nesta incrível epifania, Ele é 

identificado como o Deus de Israel. Ele quer se tornar conhecido como o Deus de Israel. O Criador do 

Universo, o Todo-Poderoso, EU SOU QUEM EU SOU, escolhe levar o nome de Seu povo. Que humildade 

incrível! Que declaração poderosa de unidade! Que declaração impressionante de amor! 



 

Deus, por amor, leva o nome de Seu povo, da mesma maneira que uma noiva recebe o nome de seu noivo 

através do vínculo matrimonial. Através da aliança, Deus e Israel são um como marido e mulher se tornam 

um. Eles não são mais dois, mas um. O destino de Deus e o destino de Israel são ligados para sempre. 

Esta história fala do caráter de Deus. Ele não tem medo de abraçar quem somos por amor. Deus está 

pronto para Se unir - através de uma aliança - com a nossa humanidade. Ele demonstrou isso em plenitude 

por meio de Seu Filho Jesus, que compartilhou nossa condição humana para nos revestir da Sua glória 

divina. 

Oração 

  

Pai nosso, 

Nós bendizemos o Teu santo nome. Louvamos a Ti, o Criador de todas as coisas, por fazer-Te conhecido 

como o Deus de Israel. Te agradecemos por nos mostrar a extensão do Teu amor por Israel e, em extensão, 

por nós. Teu desejo de associar-te a nós através de uma aliança vai além do nosso entendimento, mas 

nossos corações compreendem a Tua incrível oferta de amor. 

Oramos para que o Senhor nos conceda uma revelação mais profunda das Tuas alianças. Mostra-nos o 

poder das tuas promessas de aliança com Israel e instrui-nos a honrá-las. Abra os olhos dos nossos 

corações para ver como Tu és fiel aos Teus aliados. Ensina-nos a andar nelas. 

Que a Tua Igreja em todo o mundo veja claramente que ela ama o Deus de Israel (Marcos 12:29) e segue 

o Messias de Israel. 

Em nome de Jesus. Amém 

  

Anotações pessoais 

  

  



 

 

  

Dia 11 

Deus guarda as Suas alianças com Jacó e Davi 

  

“O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: “Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor 

rejeitou os dois reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como 

nação”. Assim diz o Senhor: “Se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não 

tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu 

servo Davi e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, 

de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão”. 

 Jeremias 33: 23-26 

  

A rejeição ou a substituição de Israel não é um tópico novo. A intensidade do julgamento de Deus sobre 

Israel ao longo dos séculos fez com que muitos se perguntassem se Deus ainda estava em aliança com 

Israel. O exílio, a primeira destruição de Jerusalém e a ausência de um rei no trono de Davi abriram uma 



 

crise de fé junto ao povo. Os eventos dramáticos estavam mostrando que Deus havia terminado Sua 

aliança por causa dos muitos pecados de Seu povo? 

Deus aborda a questão por meio do profeta Jeremias. Ele repreende as pessoas que dizem que o Senhor 

rejeitou as famílias de Jacó, Israel e Davi - a linhagem real. Deus confirma as Suas alianças com as duas 

famílias que Ele escolheu. 

O Senhor usa comunicação poderosa. Suas alianças com eles são tão fortes quanto a ordem cósmica que 

Ele estabeleceu. Ele não os rejeitará enquanto existir dia e noite. Deus terá misericórdia deles enquanto 

permanecer a ordem fixa do céu e da terra. Ele estabeleceu leis cósmicas imutáveis visíveis na ordem 

criada; da mesma forma, as Suas alianças com Israel e Davi são irreversíveis. Israel continuará sendo o 

primogênito de Deus e o filho de Davi - Jesus - se assentará no trono messiânico em Jerusalém para 

sempre. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Agradecemos pela Tua fidelidade às Tuas alianças com Israel. Tu és 

fiel às Tuas palavras. Tu és fiel às Tuas promessas. Tu sempre guardas a Tua parte nas alianças que 

estabeleceste com o Teu povo. 

Oramos para que o povo judeu volte às Tuas alianças, veja a Tua fidelidade, apesar das tragédias que eles 

experimentaram e veja a Ti como quem realmente és. 

Oramos para que o Senhor nos dê uma compreensão mais profunda das Tuas alianças. Concede-nos Te 

conhecer como Deus que cumpre as alianças. Ancora a nossa fé nos alicerces sólidos das Tuas alianças, 

para que sejamos inabaláveis quando tudo for abalado. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 

  



 

 

 

Dia 12 

A aliança de Deus com Davi 

  

“Dias virão”, declara o Senhor, “em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à 

comunidade de Judá. “Naqueles dias e naquela época farei brotar um Renovo justo da linhagem de Davi; 

ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e 

este é o nome pelo qual ela será chamada: O Senhor é a Nossa Justiça”. Porque assim diz o Senhor: “Davi 

jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, 

  

Jeremias 33: 14-17 NVI 

  

Deus é fiel para realizar o bem que prometeu à casa de Israel e à casa de Judá. Esse bem é um Rebento 

de justiça que se desenvolve na casa de Davi, a saber, a vinda do Messias. Jesus foi enviado pelo Pai para 



 

cumprir esta promessa feita a Israel. Quando Jesus executar juízo e estabelecer justiça na terra, Deus 

salvará Judá e Jerusalém habitará em segurança. 

Zacarias, o pai de João Batista, resumiu o aparecimento de Jesus com estas palavras: “Bendito seja o 

Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na 

casa de Davi, seu servo, como havia prometido, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, 

para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam; para usar de misericórdia 

com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança” (Lc 1:68-72 NAA). 

Toda a história gira em torno do povo que está em aliança com Deus. A casa de Israel e a casa de Judá, o 

rei Davi e seu trono, a salvação de Judá e Jerusalém, estão no centro da promessa de Deus. O filho de Davi 

se assentará no trono de seus antepassados em Jerusalém. O Rei dos reis também governará daquela 

cidade. 

A vinda do Messias acontece na história de Israel. Todas as promessas de Deus para Israel convergem e 

apontam para Jesus. Israel e Jerusalém não são marginalizados nem se tornam realidades do passado. 

Deus planeja exaltar Seu Filho em conexão direta ao Seu relacionamento com Israel. As nações atraídas e 

salvas por Jesus são unidas às alianças e às promessas de Israel. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Louvamos-te pela Tua aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, 

e pela tua fidelidade no cumprimento da tua promessa. Agradecemos por Jesus, o Renovo justo nascido 

da casa de Davi. Nós esperamos com expectativa por ver o Senhor executar juízo e retidão em Jerusalém. 

Ansiamos ver Jerusalém ser chamada de “O SENHOR, NOSSA JUSTIÇA”. 

Oramos para que a Tua Igreja em todo o mundo entenda que Israel permanece em cena até o fim por 

causa da Tua fidelidade às alianças. Mostra à Igreja que Israel desempenhará um papel central nos eventos 

do fim dos tempos, pois Jesus é o Messias de Israel e também o Salvador das nações. 

Oramos para que abras os olhos do povo judeu para reconhecer que Jesus é o Messias que eles têm 

esperado. Oramos para que chames e envies mais mensageiros a Israel para compartilhar as Boas 



 

Novas. Oramos para que o Senhor fortaleça e unja aqueles que já estão pregando o evangelho da paz ao 

povo judeu (Romanos 10:14-15). 

Em nome de Jesus. Amém. 

 

  

Dia 13 

A Nova Aliança de Deus com a casa de Israel 

“Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 

Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do 

Egito; porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque 

esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: Na mente, lhes 

imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 

povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao 

Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as 

suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.” 

  

Jeremias 31: 31-34 



 

  

Deus faz a Nova Aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. As nações têm o privilégio de serem 

enxertadas nela, mas não foram os primeiros receptores. Os demais foram unidos a uma aliança com os 

filhos de Jacó. A Nova Aliança que Jesus mencionou durante a Última Ceia não é um presente 

primariamente para a Igreja, mas é uma promessa - encontrada no Antigo Testamento - feita aos filhos 

de Israel. 

A Nova Aliança recebe o seu significado completo quando é vista da perspectiva da aliança Mosaica. Deus 

promete prover uma nova forma de terem um relacionamento justo com Ele depois que o Seu povo falhou 

em cumprir a lei. Deus não abandona a Sua nação nem desiste da retidão da Sua lei. Ele mantém ambos. 

Ele não os substitui nem muda o Seu desejo por uma vida de justiça. Deus faz algo novo: ele provê mais 

recursos para capacitar Seu povo a andar na justiça da lei diante dEle (Romanos 8:4). 

Deus promete estabelecer um novo relacionamento baseado no fundamento do perdão dos pecados - na 

obra de Jesus. Tendo resolvido a questão da iniquidade e quebrado o poder do pecado, Ele confirma que 

a casa de Israel O conhecerá do seu interior - na obra do Espírito Santo. Ele garante que escreverá a Sua 

lei no coração deles e Ele será o seu Deus. 

  

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos por fazer uma Nova Aliança com a Casa de Israel. Nós 

Te adoramos por Tua bondade em prover todos os meios para que o Teu povo te obedeça. Te 

agradecemos por permitir que os crentes das nações façam parte desta maravilhosa aliança. 

Te louvamos por estabelecer o perdão como base do nosso relacionamento contigo. Nós não estamos 

debaixo de condenação. Tu nos deste a esperança de que o nosso relacionamento contigo não acaba com 

os nossos pecados. Louvamos-te pelo perdão dos pecados através do sacrifício do Teu filho. Agradecemos-

te pelo Espírito Santo, que nos permite viver uma vida de Deus diante dos Teus olhos. 



 

Abra os olhos do povo judeu. Que eles vejam que a Nova Aliança pertence a eles. Que eles descubram 

que a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus que remove os pecados, transforma tudo no relacionamento 

deles contigo. Que eles ouçam as palavras de Jesus: “Vinde a mim! O meu jugo é suave e o meu fardo é 

leve.” 

Em nome de Jesus. Amém 

  

Anotações pessoais 

 

  

Dia 14 

Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis 

  

E assim todo o Israel será salvo, como está escrito:“Virá de Sião o redentor que desviará de Jacó a 

impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados” Quanto ao evangelho, 

eles são inimigos por causa de vocês; mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois 

os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 



 

 Romanos 11: 26-29 NVI 

  

Todo o Israel será salvo! Que declaração intensa! A salvação de toda a nação de Israel faz parte da aliança 

de Deus com eles. Deus garante que todos serão salvos, não apenas um remanescente. Essa é uma 

promessa especial a Israel, que faz parte da aliança de Deus; não são todas as nações que serão 

inteiramente salvas. 

Deus não desistiu de Seu povo primogênito. Ele é para sempre fiel à Sua aliança com eles. Ele sabe que o 

resultado final será glorioso. Deus preparou a reconciliação mais emocionante entre Israel e Seu Filho 

Jesus, e depois disso, uma salvação extraordinária! Eles verão Aquele que eles traspassaram (Zacarias 

12:10). 

O apóstolo Paulo afirma que eles são - temporariamente - inimigos do Evangelho, mas com relação à 

eleição eles são amados. A oposição deles não cancela a escolha soberana de Deus. Israel continua sendo 

o povo amado e escolhido por causa de seus pais. Os dons e o chamado de Deus para Israel são 

irrevogáveis, porque as Suas alianças permanecem para sempre. A infidelidade e incredulidade de Israel 

não cancelam os dons e o chamado deles. Essa promessa pertence inicialmente e primeiramente a Israel, 

e não primeiramente a um ministro em crise. 

A certeza da salvação de Israel no final da história não deve levar a Igreja à armadilha da passividade. É 

essencial ir ao povo judeu e compartilhar o evangelho com eles, até mesmo se à princípio não formos 

bem-vindos. É importante orar pela revelação sobrenatural de Jesus, por visões e visitas angelicais. É 

relatado que, assim como no mundo muçulmano, muitos judeus são atraídos para o Messias por meio de 

sonhos e outras atividades sobrenaturais. 

Nota: Nesta passagem, o apóstolo Paulo está se referindo a Isaías 59:20-21 e Jeremias 31:31-34. 

  

Oração 

Pai Nosso, 



 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos por garantir a salvação de todo o Israel no final de toda 

a história. Nós Te adoramos por Tua fidelidade às Tuas alianças. Nós Te celebramos por preparar a 

reconciliação de Israel com o Teu filho Jesus. Nós te amamos por não desistir de Israel, apesar da sua 

infidelidade e descrença. Isso nos dá esperança para nossas próprias vidas e ousadia para orar pelo povo 

judeu. 

Oramos pela salvação de todo o Israel. Firmes em Tua promessa, nós concordamos contigo e te pedimos 

que salve a todo o Israel. Oramos para que a geração atual veja o que Jesus fez por ela, aceite o perdão 

de seus pecados e seja salva. Oramos para que Deus envie trabalhadores para este campo de colheita. 

Oramos a Ti para que fortaleças e unjas o remanescente messiânico em Israel, que enfrenta muita pressão 

por compartilhar as Boas Novas com seus compatriotas israelenses. 

Oramos para que o Corpo de Cristo entenda os dons e o chamado de Deus para Israel. Oramos para que 

a Igreja global reconheça que eles são irrevogáveis e tire as conclusões corretas a respeito do teu 

relacionamento com Israel. 

Em nome de Jesus. Amém 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

  

  



 

Introdução à terceira semana 

  

Meditaremos sobre o amor de Deus por Jerusalém.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Dia 15 

Deus escolheu Jerusalém para a Sua habitação 

  

“O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará: Um rebento da tua carne farei subir 

para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também  

os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua 

morada: Este é para sempre o lugar do meu repouso; aqui habitarei, pois o preferi.” 

 Salmos 132:11-14 

  

  

Deus escolheu Sião; Ele a desejou para Sua habitação. Deus declara que Jerusalém é o Seu lugar de 

descanso para sempre. Ele habitará lá, pois o desejou assim. 

Deus tem um relacionamento único com Jerusalém. Sião recebe mais atenção do que qualquer outra 

cidade. Deus desejou morar em Jerusalém. Tanto que Ele terá o Seu lugar de descanso lá para sempre. 

As Escrituras ensinam que a presença manifesta de Deus está em lugares distintos, em determinados 

momentos, com pessoas específicas. Deus estava presente na travessia do Mar Vermelho, na época do 

Êxodo, com Moisés e os filhos de Israel. Durante o ano seguinte, Ele não estava mais lá; Ele estava 

liderando o Seu povo no deserto. 



 

Alguém influenciado por uma mentalidade grega tem dificuldade em imaginar Deus no tempo e no 

espaço, porque, nessa visão de mundo, a divindade é um conceito etéreo. A Bíblia mostra que Deus tem 

uma personalidade com várias emoções, desejos, caminhos e relacionamentos que afetam Suas decisões 

e ações. 

A sabedoria popular diz: "Mostre-me sua casa e eu direi quem você é!" Deus não mora em uma casa, mas 

em uma cidade. Jerusalém está cheia da Sua história. Foi o local do sacrifício de Abraão e a cidade e trono 

de Davi. Era o local do templo onde multidões de fiéis se reuniam durante as festas. Jesus morreu e Deus 

o ressuscitou em Jerusalém, e foi a cidade onde o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez. No 

futuro, entre outros eventos, Jerusalém testemunhará o aparecimento de Jesus, a salvação do povo judeu 

e o extermínio dos exércitos do Anticristo. Sim, Deus tem um amor especial por Jerusalém e escolheu 

viver lá para sempre. 

  

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Agradecemos por se fazer conhecido a nós. Nós amamos conhecer 

quem Tu és, o que é precioso para Ti, o que o Senhor sente e o que pensa. Obrigado por revelar o Seu 

amor por Jerusalém, para que possamos nos alinhar com a Tua escolha. 

Oramos pela paz de Jerusalém (Salmo 122:6). Oramos para que a Tua vontade seja feita nesta cidade 

como é no céu. Oramos para que a Igreja em todo o mundo entenda o Teu coração e os Teus propósitos 

para Jerusalém. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 

  

 



 

  

Dia 16 

Jerusalém será chamada de trono de Deus 

  

“Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de Trono do Senhor; nela se reunirão todas as nações em nome 

do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno.” 

Jeremias 3:17 

  

Deus tem um futuro glorioso para Jerusalém que está relacionado à Sua presença nela. Jeremias vê que 

ela será chamada de trono do Senhor, embora ele lamentasse a abundância dos pecados dela em seus 

dias. Deus tem um plano para transformar Jerusalém completamente através da Sua glória. Ela será 

conhecida como um lugar onde Deus governa. Sua presença mudará corações; eles rejeitarão o mal. O 

pecado não terá mais poder. 

A glória Shekinah do Senhor estará não apenas no templo, mas em toda a cidade. Deus estabelecerá o 

Seu governo sobre Jerusalém. Essa capital, que uma vez foi repreendida pelos profetas por sua rebelião, 



 

será um exemplo de justiça. Deus demonstrará o Seu zelo e poder transformador em Jerusalém. Ela será 

um troféu da graça em Sua mão. 

Deus reinará em Jerusalém e todas as nações se reunirão ao Seu trono, ao nome do Senhor e a Jerusalém. 

Existe alguma evidência mais explícita de que Jerusalém tem um lugar especial no coração de Deus? Todos 

os povos verão e reconhecerão que Deus tem um amor único por Jerusalém e eles, na verdade, virão até 

a cidade. As nações mais hostis para Israel não somente virão ao Senhor, mas se reunirão em Jerusalém. 

Todos os povos se submeterão ao governo de Deus e se alinharão com a Sua escolha soberana por 

Jerusalém. Os corações deles serão libertos do mal. 

  

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos pelo Teu coração e planos para Jerusalém. Ela será 

chamada de trono do Senhor. Agradecemos por esta demonstração do Teu zelo e Teu poder 

transformador. Jerusalém será um troféu do Teu amor perseverante. 

Oramos para que o Senhor ilumine os corações dos Teus filhos em toda a terra. Que eles vejam o futuro 

glorioso de Jerusalém, a cidade que o Senhor tanto ama. Que eles entendam como o Teu amor zeloso 

pode transformar uma cidade pecaminosa no lugar da Tua glória. 

Oramos para que o Senhor proteja os Teus filhos do espírito dessa época e de estarem ao lado daqueles 

que odeiam Jerusalém ou daqueles que a rejeitam por causa da sua atual rebelião contra Ti. 

Oramos para que o povo judeu encontre Jesus, o seu Messias, e seja transformado à Sua imagem. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 

  



 

 

Dia 17 

Jerusalém será uma coroa de glória na mão do Senhor 

  

“Por amor de Sião, me não calarei e, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça 

como um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os 

reis, a tua glória; e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa 

de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão Desamparada, 

nem a tua terra se denominará jamais Desolada; mas chamar-te-ão Minha-Delícia; e à tua terra, 

Desposada; porque o Senhor se delicia em ti; e a tua terra se desposará. Porque, como o jovem desposa a 

donzela, assim teus filhos te desposarão a ti; como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o 

teu Deus.” 

 Isaías 62: 1-5 

  

  

Deus revela o Seu afeto apaixonado por Sião. Ele deseja ver a justiça dela brilhando intensamente. Ele se 

compromete a trabalhar incessantemente até que a salvação dela brilhe como uma tocha acesa. Deus 

ficará tão satisfeito com Jerusalém que Ele deseja que todos os reis vejam a glória dela. Sua grande alegria 



 

por ela não permanecerá privada; será algo público. Ele quer apresentá-la às nações como o rei Assuero 

se orgulhava em mostrar a beleza de sua rainha a todos os seus convidados de honra. 

Deus promete chamar Jerusalém por um novo nome. Ela não será mais chamada de "Abandonada", mas 

será chamada de "Meu prazer está nela." Sua terra não será mais rotulada como "Desolada", mas 

"Casada". Uma história de amor - com toda pureza e santidade - não é a melhor maneira de descrever 

essa história entre Deus e Jerusalém? O coração de um marido satisfeito irradia por toda a escritura. 

Deus concede elogios proféticos e palavras de vida a Sião. Ele proclama que ela será uma coroa de glória 

e um diadema real em Sua mão. Deus tem um orgulho excepcional de Jerusalém. Ele declara a beleza dela 

e a trata como uma rainha. Ele se alegra dela como um noivo se alegra de sua noiva! 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos pelo Teu desejo e compromisso de ver a justiça de 

Jerusalém brilhar intensamente. Nós te agradecemos por mudar o nome dela de “Abandonada” para 

tornar-se o “Meu prazer está nela.” O Teu amor dá a ela uma nova identidade. 

Oramos para que a justiça de Jerusalém se manifeste. Oramos pela sua salvação. Oramos pelo povo judeu, 

por aqueles que sentem que os abandonaste. Abra os olhos deles para o Teu amor. Deixe-os saber que o 

Senhor se deleita neles. Mostre a eles que Tu trabalhas incansavelmente pela salvação deles. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 

 



 

  

Dia 18 

Coloquei vigias em seus muros, ó Jerusalém 

  

“Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão; vós, os que 

fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha 

por objeto de louvor na terra.” 

 Isaías 62:6-7 

  

Deus colocou sentinelas nos muros de Jerusalém. Ele escolheu fazer uma parceria com intercessores para 

fazer de Jerusalém um objeto de louvor na terra. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas isso não é quem 

Ele é. Ele gosta de ter Seus filhos envolvidos em Seu trabalho. Ele tem prazer em compartilhar os Seus 

planos e envolver os Seus intercessores para tornar os Seus sonhos uma realidade na Terra. 

Deus precisa de vigias dedicados que clamarão a Ele dia e noite. Os intercessores de Jerusalém - como um 

grupo em todo o mundo - estão de plantão 24/7. Eles precisam estar disponíveis dia e noite. A tarefa deles 

é tão vital que eles nunca devem parar de orar. Interceder por Jerusalém é uma das principais razões para 

construir casas de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. 



 

Deus instrui os Seus vigias: “Quero ouvir suas vozes dia e noite. Não me deem descanso até que eu faça 

de Jerusalém um objeto de louvor na terra. Não seja tímido; não se preocupe em perturbar a Minha 

tranquilidade. Não hesite em Me manter acordado e vir repetidamente diante de Mim. Você está fazendo 

o meu trabalho.” Existe uma cumplicidade única entre Deus e Seus intercessores que oram dia e noite por 

Jerusalém. Ele lhes assegura que Ele não descansa, porque eles não têm sequer um intervalo. 

  

Oração 

Pai nosso, 

Nós bendizemos o teu santo nome. Louvamos-te pelos teus planos para Jerusalém. Agradecemos por 

fazer uma parceria com os Teus intercessores para cumprir a Tua vontade em Sião. Obrigado por 

compartilhar com os Teus filhos o que mais importa para Ti. Agradecemos por esta honra. 

Oramos para que sejam levantados em todo o mundo 100 milhões de intercessores por Jerusalém e Israel. 

Oramos para que a Tua Igreja no mundo inteiro leve a sério o destino de Jerusalém e se una a Ti até que 

ela se torne um objeto de louvor no mundo. 

Oramos para que se levantem casas de oração que intercedam e adorem 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, por todo o planeta. Que a Tua Igreja se torne um corpo que ora em parceria com o Teu coração 

e Teus propósitos. 

Oramos pela salvação do povo judeu. Nós oramos para que o Senhor chame e envie mensageiros das Boas 

Novas a eles. Oramos para que confirmes o testemunho deles com sinais e maravilhas. 

Em nome de Jesus. Amém 

  

Anotações pessoais 



 

 

Dia 19 

Deus confortará os que amam Sião em Jerusalém 

  

“Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam; regozijem-se muito com ela, 

todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e 

beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura.” Pois assim diz o Senhor: “Estenderei para ela a paz 

como um rio e a riqueza das nações, como uma corrente avassaladora; vocês serão amamentados nos 

braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os 

consolarei; em Jerusalém vocês serão consolados”. 

 Isaías 66:10-13 NVI 

  

  

Há uma grande alegria aguardando aqueles que amam Jerusalém. Aqueles que choram por ela se 

alegrarão com ela. Ao compartilharem a dor de sua aflição, participarão da alegria de sua glória. Os 

soldados, que sofreram por causa da invasão de seu país, foram os que mais se alegraram no dia do 

livramento. Da mesma forma, aqueles que choraram com a cidade amada em seu tempo de angústia 

ficarão felizes quando testemunharem a abundância de glória que Deus lhe concederá. Eles ficarão 



 

satisfeitos - encontrarão paz e sossego para sua alma - como um bebê que mama - com o consolo que ela 

receberá. 

Quando amamos alguém de forma sincera e profunda, somos muito consolados ao ver essa pessoa se 

recuperar após um período de doença. Da mesma forma, aqueles que amam Jerusalém serão consolados 

ao ver sua ampla paz, seu bem-estar contínuo e sua prosperidade abundante. Eles serão consolados pela 

dor que sentiram pela cidade ao assistirem o conforto extravagante que Deus preparou para ela. Deus 

deixa claro que Seu consolo virá quando Ele transformar as circunstâncias de Jerusalém. Não é apenas 

uma realidade em seu interior. 

Deus confortará aqueles que amam a Jerusalém como uma mãe conforta o seu filho. Esta é uma escritura 

rara, que usa a linguagem da maternidade para descrever a extraordinária ternura de Deus. O consolo 

ocorrerá em Jerusalém: "Vocês serão consolados em Jerusalém". Haverá alegria e deleite para aqueles 

que virem a abundância da sua glória. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Te louvamos pela extraordinária ternura que demonstrarás para 

confortar aqueles que amam a Jerusalém. Tu não deixarás que os seus corações permaneçam com feridas 

não-tratadas causadas pela angústia de Jerusalém. Tu proporcionarás consolo ilimitado a eles e também 

para a Tua cidade amada. Tu não decepcionarás aqueles que compartilham o Teu amor por Jerusalém. 

Eles se alegrarão desmesuradamente quando verem a deslumbrante glória e bem-estar dela. 

Oramos para que a Tua Igreja em todo o mundo veja o lugar único que Jerusalém tem em Teu coração. 

Oramos para que transfiras ao Corpo de Cristo na terra o Teu amor por Jerusalém, Israel e o povo judeu. 

Oramos para que o povo judeu encontre Jesus, seu Messias, Aquele que curará os seus corações partidos. 

Em nome de Jesus. Amém. 

  

Anotações pessoais 



 

  

 

  

Dia 20 

A glória do Senhor resplandecerá sobre Jerusalém 

  

“Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe! A escuridão 

cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua 

glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. “Olhe ao redor e veja: todos se 

reúnem e vêm a você; de longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você 

o verá e ficará radiante; o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares 

será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações.”   

Isaías 60:1-5 NVI 

   



 

Deus fará sua glória resplandecer sobre Jerusalém. Ele será a luz dela e a fará brilhar sobre as nações. O 

Senhor surgirá sobre Jerusalém e a glória Dele será visível sobre ela. Haverá um contraste nítido entre 

Jerusalém e os povos da terra porque, naquele tempo, eles viverão nas trevas. As nações testemunharão 

Jerusalém refletindo a luz de Deus. Elas não verão a glória do Senhor diretamente, mas o verão 

indiretamente, como a luz do sol refletida na lua à noite. Quanto a Jerusalém, ela verá Deus e a Sua glória. 

Na terra, Jerusalém será levantada como uma luz e os reis serão atraídos pelo seu brilho. Os filhos e filhas 

de Israel se reunirão em Jerusalém. Aqueles que vivem longe voltarão para casa. Deus orquestrará uma 

alegre reunião. Jerusalém se alegrará como uma mãe que reúne seus filhos após uma longa ausência. O 

coração dela vai ser cheio e vai explodir de alegria. Deus canalizará a riqueza das nações para Jerusalém - 

ouro, incenso, camelos, ovelhas e trabalho livre, porque os povos virão e a servirão. 

  

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Louvamos-te porque farás surgir a tua glória sobre Jerusalém. Tu 

farás com que ela seja uma luz para as nações e ela brilhará para que todos vejam. Nós Te adoramos 

porque preparaste uma maravilhosa restauração para Jerusalém. 

Oramos para que o Senhor abra o entendimento da Igreja em todo o mundo aos Teus planos para 

Jerusalém. Que os Teus propósitos se tornem significativos e relevantes para os Teus filhos. 

Oramos para que aquilo que é essencial para Ti se torne cada vez mais importante para o Corpo de Cristo. 

Em nome de Jesus. Amém 

  

Anotações pessoais 

 



 

  

Dia 21 

Jerusalém, a cidade do Grande Rei 

  

Então ele lhe disse: “Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre do seu sofrimento”. Enquanto Jesus 

ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. “Sua filha 

morreu”, disseram eles. “Não precisa mais incomodar o mestre!” Não fazendo caso do que eles disseram, 

Jesus disse ao dirigente da sinagoga: “Não tenha medo; tão somente creia”. E não deixou ninguém segui-

lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.  

Mateus 5: 34-37 NVI 

  

Jesus declara que Jerusalém é a cidade do grande Rei. O grande Rei refere-se a Deus (Sl 47:2; Sl 48:2; Sl 

95:3; Ml 1:14) e não a Davi. Jesus confirma que Jerusalém tem um status único aos olhos de Deus. Ela é a 

cidade dele, como nenhuma outra. 

Jerusalém é a cidade de Deus. Esta é a razão pela qual o mundo inteiro fala diariamente sobre esta 

pequena cidade no Oriente Médio. Megacidades com mais pessoas, mais influência, mais riqueza, mais 

poder, mais recursos e mais inovação não recebem a mesma atenção. Deus a colocou no centro das 

nações (Ezequiel 5:5). 



 

Jerusalém despertou as paixões do coração humano como nenhuma outra cidade. Ela está no meio de 

guerras violentas há séculos. Ela foi destruída e arrasada várias vezes. As Escrituras ensinam que 

Jerusalém estará no centro de ainda mais uma batalha no final desta era. Todas as nações a cercarão e a 

atacarão, e então Jesus a libertará e salvará Seu povo da antiguidade, os filhos de Israel. Jesus reinará 

em Jerusalém. Deus declara: “Coloquei meu Rei em Sião, meu monte sagrado.” (Sl 2:6).  Jerusalém 

desempenha um papel central no plano de Deus de exaltar o Seu Filho. 

Oração 

Pai Nosso, 

Nós bendizemos o Teu Santo Nome. Nós te louvamos por escolher Jerusalém como a Tua cidade. Nós Te 

adoramos por amar Tua cidade tão bem. Esperamos e oramos pela vinda do Teu Filho Jesus a Sião, o Teu 

santo monte. 

Oramos para que o Corpo de Cristo entenda a importância de Jerusalém nos Teus planos para o fim dos 

tempos e seja uma parceira em concordar com a Tua vontade. Nos leva a orar por Jerusalém e Israel. 

Oramos para que o Senhor levante intercessores, como vigias no muro de Jerusalém, que intercederão e 

clamarão por ela dia e noite, até que ela se torne um louvor na terra (Isaías 62.6-7). 

Em nome de Jesus. Amém 

  

Anotações pessoais 
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