
Mensagem #10
O jubileu (1)

Referências Bíblicas

Gn 28:17 E, temendo, disse: Quão temı́vel é este lugar! E a Casa de Deus, a porta dos céus.
Gn 28:18 Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna,

sobre cujo topo entornou azeite.
Gn 28:19 E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel.
Lv 25:8 Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão

quarenta e nove anos.
Lv 25:9 Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante; no Dia da Expiação, fareis passar a

trombeta por toda a vossa terra.
Lv 25:10 Santi icareis o ano qüinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores; ano de jubileu

vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, e cada um à sua famıĺia.
Lv 25:11 O ano qüinquagésimo vos será jubileu; não semeareis, nem segareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele

colhereis as uvas das vinhas não podadas.
Lv 25:12 Porque é jubileu, santo será para vós outros; o produto do campo comereis.
Lv 25:13 Neste Ano do Jubileu, tornareis cada um à sua possessão.
Lv 25:14 Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão.
Lv 25:15 Segundo o número dos anos desde o Jubileu, comprarás de teu próximo; e, segundo o número dos anos das

messes, ele venderá a ti.
Lv 25:16 Sendo muitos os anos, aumentarás o preço e, sendo poucos, abaixarás o preço; porque ele te vende o número das

messes.
Lv 25:17 Não oprimais ao vosso próximo; cada um, porém, tema a seu Deus; porque eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Lv 25:28 Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então, a que for vendida icará na mão do comprador até ao

Ano do Jubileu; porém, no Ano do Jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará à sua possessão.
Lv 25:39 Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo.
Lv 25:40 Como jornaleiro e peregrino estará contigo; até ao Ano do Jubileu te servirá;
Lv 25:41 então, sairá de tua casa, ele e seus ilhos com ele, e tornará à sua famı́lia e à possessão de seus pais.
Sl 16:5 O SENHOR é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
Sl 43:4 Então, irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria; ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus

meu.
Sl 45:2 Tu és o mais formoso dos ilhos dos homens; nos teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te abençoou

para sempre.
Sl 51:12 Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espı́rito voluntário.
Sl 68:5 Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada.
Sl 68:6 Deus faz que o solitário more em famı́lia; tira os cativos para a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra

estéril.
Sl 73:14 Pois de contı́nuo sou a ligido e cada manhã, castigado.
Sl 73:16 Em só re letir para compreender isso, achei mui pesada tarefa para mim;
Sl 73:17 até que entrei no santuário de Deus e atinei com o im deles.
Sl 73:25 Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Sl 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
Sl 90:10 Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; neste caso, o melhor deles é canseira

e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos.
Sl 103:1 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome.
Sl 103:2 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nem um só de seus benefı́cios.
Sl 103:3 Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as tuas enfermidades;
Sl 103:4 quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia;
Sl 103:5 quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
Ec 1:2 Vaidade de vaidades, diz o Pregador; vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Ec 1:3 Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol?
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Ec 1:4 Geração vai e geração vem; mas a terra permanece para sempre.
Ec 1:5 Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo.
Ec 1:6 O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte; volve-se, e revolve-se, na sua carreira, e retorna aos seus

circuitos.
Ec 1:7 Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche; ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a

correr.
Ec 1:8 Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir; os olhos não se fartam de ver, nem se enchem

os ouvidos de ouvir.
Ec 1:9 O que foi é o que há de ser; e o que se fez, isso se tornará a fazer; nada há, pois, novo debaixo do sol.
Ec 1:10 Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Não! Já foi nos séculos que foram antes de nós.
Ec 1:11 Já não há lembrança das coisas que precederam; e das coisas posteriores também não haverá memória entre os

que hão de vir depois delas.
Ec 1:14 Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
Is 12:3 Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação.
Is 12:4 Direis naquele dia: Dai graças ao SENHOR, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos,

relembrai que é excelso o seu nome.
Is 12:5 Cantai louvores ao SENHOR, porque fez coisas grandiosas; saiba-se isto em toda a terra.
Is 12:6 Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
Is 49:8 Diz ainda o SENHOR: No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação; guardar-te-ei e te farei

mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas;
Is 61:1 O Espı́rito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos

quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em
liberdade os algemados;

Is 61:2 a apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram
Is 61:3 e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de

louvor, em vez de espı́rito angustiado; a im de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo SENHOR para
a sua glória.

Ez 6:9 Então, se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro;
pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se
prostituı́ram após os seus ı́dolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que izeram em todas as suas
abominações.

Ez 14:3 Filho do homem, estes homens levantaram os seus ı́dolos dentro do seu coração, tropeço para a iniqüidade que
sempre têm eles diante de si; acaso, permitirei que eles me interroguem?

Ez 14:5 para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para
seguirem os seus ı́dolos.

Mt 11:28 Vinde a Mim todos os que estais consados e sobrecarregados, e Eu vos darei descanso.
Lc 4:11 e eles Te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra."
Lc 4:12 Respondeu-lhe Jesus: Dito está: "Não porás à prova o Senhor teu Deus."
Lc 4:13 Tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, apartou-se Dele até momento oportuno.
Lc 4:14 Então regressou Jesus para a Galiléia no poder do Espı́rito, e a Sua fama correu por toda a circunvizinhança.
Lc 4:15 E ensinava nas sinagogas deles, sendo glori icado por todos.
Lc 4:16 Foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o Seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para

ler.
Lc 4:17 Foi-Lhe entregue o livro do profeta Isaı́as; abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
Lc 4:18 "O Espıŕito do Senhor está sobre Mim, porque Me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres; enviou-Me para

proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
Lc 4:19 para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu."
Lc 4:20 Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam itos Nele.
Lc 4:21 Então começou a dizer-lhes: Hoje, ao Me ouvirdes, se cumpriu esta Escritura.
Lc 4:22 Todos davam testemunho Dele, e se maravilhavam das palavras de graça que saı́am da Sua boca, e diziam: Não é

este o ilho de José?
Lc 4:23 E Ele lhes disse: Sem dúvida citar-Me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo! Tudo quanto ouvimos ter-se

dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na Tua terra.
Lc 4:24 E prosseguiu: Em verdade vos a irmo que nenhum profeta é aceito na sua terra.
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Lc 4:25 Em verdade vos digo: Muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis
meses, quando houve grande fome em toda a terra;

Lc 4:26 e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão à cidade de Sarepta, de Sidom, a uma mulher viúva.
Lc 4:27 E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi puri icado, senão Naamã, o

sı́rio.
Lc 4:28 Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira,
Lc 4:29 e, levantando-se, expulsaram-No da cidade e O levaram até o cume do monte sobre o qual a cidade deles estava

edi icada, para de lá O precipitarem.
Lc 4:30 Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se.
Lc 4:31 E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado.
Lc 4:32 E maravilhavam-se com o Seu ensinamento, porque a Sua palavra era com autoridade.
Lc 15:17 Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fatura, e eu aqui pereço de fome!
Lc 15:18 Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti;
Lc 15:19 já não sou digno de ser chamado teu ilho; trata-me como um dos teus empregados.
Lc 15:20 E, levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o avistou e moveu-se de compaixão, e ,

correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou afetuosamente.
Lc 15:21 E o ilho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu ilho.
Lc 15:22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na

mão e sandálias nos pés,
Lc 15:23 trazei também o novilho cevado, matai-o; comamos e regozijemo-nos,
Lc 15:24 porque este meu ilho estava morto e reviveu; estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Jo 1:14 E a Palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós (e vimos a Sua glória, glória como do Unigênito da

parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
Jo 1:15 Joao testi icou a respeito Dele e clamou, dizendo: Este era Aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim

passou adiante de mim, porquanto era primeiro do que eu,
Jo 1:16 Porque todos nós recebemos da Sua plenitude, e graça sobre graça.
Jo 1:17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo.
Jo 8:32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jo 8:36 Se, pois, o FIlho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não

permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
At 11:5 Eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão: certo vaso, semelhante a um grande lençol,

descia, baixado do céu pelas quatro pontas, e veio até mim.
At 22:17 E aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, entrei em êxtase,
At 26:16 Mas levanta-te e irma-te sobre teus pés, pois para isto te aparecı́: para te constituir ministro e testemunha, tanto

das coisas em que Me viste como daquelas em que ainda te aparecerei,
At 26:17 livrando-te do povo e dos gentios, aos quais Eu te envio,
At 26:18 para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a im

de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santi icados pela fé em Mim.
At 26:19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
Rm 5:17 Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da

graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Um só, Jesus Cristo.
Rm 6:19 Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes à impureza e a

iniquidade os vossos membros como escravos para a iniquidade, assim apresentai agora, à justiça, os vossos
membros como escravos para a santi icação.

Rm 7:14 Porque sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Rm 7:15 Porque não aprovo o que faço; pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto.
Rm 7:16 Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa.
Rm 7:17 Agora, portanto, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
Rm 7:18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum; pois querer o bem está em mim, mas

não realizá-lo.
Rm 7:19 Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico.
Rm 7:20 Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim.
Rm 7:21 Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim.
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Rm 7:22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus;
Rm 7:23 mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do

pecado que está nos meus membros.
Rm 7:24 Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?
Rm 7:25 Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor! De maneira que eu mesmo, com a mente, sirvo à lei de

Deus, mas com a carne, à lei do pecado.
Rm 8:1 Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Rm 9:21 Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para

desonra?
Rm 9:22 Que diremos, pois se Deus, querendo mostrar a Sua ira e dar a conhecer o Seu poder, suportou com muita

longanimidade os vasos de ira, preparados para destruição,
Rm 9:23 a im de que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão

preparou para glória,
2Co 5:13 Porque, se enlouquecemos, eh para Deus; se somos sensatos , eh para vos.
2Co 6:2 pois Ele diz: "No tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvaçao te socorri". Eis agora o tempo muito aceitável, eis

agora o dia da salvação.
Ef 1:13 em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido

Nele, fostes selados com o Espı́rito Santo da promessa,
Ef 1:14 o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida, para louvor da Sua glória,
Ef 2:12 naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não

tendo esperança e sem Deus no mundo.
Ef 4:18 sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa

da dureza do seu coração;
Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na

minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 2:14 Fazei tudo sem murmurações nem discussões,
Fp 2:15 para que sejais irrepreensiveis e puros, ilhos de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e

perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
Fp 2:16 expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão nem laborei em

vão.
Fp 3:8 E mais ainda: também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,

meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo
Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo; a

justiça que procede de Deus, baseada na fé;
Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.
Fp 4:5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto.
Fp 4:6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela

oração e pela súplica com ações de graças;
Fp 4:7 e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo

Jesus.
Fp 4:8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o

que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Fp 4:11 Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendı ́a viver contente em toda e qualquer situação.
Fp 4:12 Sei estar humilhado e sei ter em abundância; em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar

saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.
Cl 1:12 dando graças ao Pai, que vos quali icou para participardes da porção da herança dos santos na luz;
1Pe 1:8 a quem, não tendo visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizı́vel e cheia de

glória,
1Jo 5:21 Filhinhos, guardai-vos dos ı́dolos.
Ap 3:17 Porque dizes: Sou rico, enriqueci, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és um coitado, miserável,

pobre, cego e nu.
Ap 3:18 Aconselho-te que compres de Mim ouro re inado pelo fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te vistas

e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colı́rio para que unjas os olhos, a im de que vejas.
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Ap 22:1 E mostrou-me o rio da agua da vida, brilhante como çristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua
rua.

Ap 22:2 E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto a cada mês; e as
folhas da árvore são para a cura das nações.
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