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Comentários iniciais: 

 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Êx.22.21 

O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás; pois estrangeiros fostes na terra do 

Egito. 

 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

Isaías 58.6-12 

6 Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, 

que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e despedaces 

todo o jugo? 

 

 

7 Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em 

casa os pobres abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da 

tua carne? 

 

 

8 Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a 

tua justiça irá adiante de ti, e a glória do SENHOR será a tua retaguarda. 

 

 

9 Então clamarás, e o SENHOR te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. 

Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente; 

 

 

10 E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua luz 

nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. 

 

 

11 E o SENHOR te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, 

e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um manancial, 

cujas águas nunca faltam. 
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12 E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e levantarás os 

fundamentos de geração em geração; e chamar-te-ão reparador das roturas, e 

restaurador de veredas para morar. 
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