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Isaias 41:10 Não temas, porque EU SOU contigo; não fiques inquieto, porque EU SOU 

teu Deus; Eu te fortaleço, eu venho em seu socorro e eu te sustento com a mão direita 

da minha justiça. 11 Eis que todos os que se indignaram contra ti ficarão 

envergonhados e confusos; eles serão reduzidos a nada, e os homens que brigarem 

contigo perecerão. 12 Tu os procurarás, e não os acharás mais, os que te suscitaram 

uma briga; e aqueles que fizerem guerra contra ti serão reduzidos a nada, serão como 

algo que não existe mais. 13 Pois EU SOU  Yahweh, teu Deus, que sustenta a tua mão 

direita, e te diz: Não temas; sou eu que te ajuda. 

Provérbios 24:15 Impio, não espie a casa dos justos, e nem destrua o lugar onde ele 

repousa. 16 Pois o justo cairá sete vezes e será exaltado; mas os ímpios tropeçarão no 

mal. 

Isaías 49:24 O despojo do homem forte será que se pode lhe tirar? E os cativos do justo 

serão eles entregues? 25 Pois assim diz o Yahweh: Mesmo os cativos tomados pelo 

homem forte lhes serão tirados, e o despojo do tirano lhe escapará; porque eu 

pleitarei com os que pleitearem contra ti e eu libertarei teus filhos. 26 E eu farei que 

comam sua própria carne os que te oprimem; e eles se embriagarão com o seu sangue 

como com mosto, e toda a carne saberá que EU SOU Yahweh, teu Salvador, teu 

Redentor, o Poderoso de Jacó. 
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