




INTRODUÇÃO



No oitavo mês do 
segundo ano do reinado 

de Dario, a palavra do 
Senhor veio ao profeta 

Zacarias, filho de 
Berequias e neto de Ido:

Zacarias 1.1



E lhe disse: Corre, fala a este 
jovem: Jerusalém será 

habitada como as aldeias 
sem muros, por causa da 

multidão de homens e 
animais que haverá nela.

Zacarias 2.4



UM ALERTA PARA NÃO 
INCORREREM NOS MESMOS 

ERROS

1ª MENSAGEM:



O Senhor muito 
se irou contra 

os seus 
antepassados. 

Zacarias 1.2



Não sejam como os seus 
antepassados aos quais os antigos 
profetas proclamaram: Assim diz o 
Senhor dos Exércitos: Deixem os 

seus caminhos e as suas más 
obras. Mas eles não me ouviram 

nem me deram atenção, declara o 
Senhor. 

Zacarias 1.4



Onde estão agora os 
seus antepassados? E 

os profetas, acaso 
vivem eles para 

sempre
Zacarias 1.5



Mas as minhas palavras e os meus 
decretos, que ordenei aos meus 

servos, os profetas, alcançaram os 
seus antepassados e os levaram a 
converter-se e a dizer: O Senhor 

dos Exércitos fez conosco o que os 
nossos caminhos e práticas 

mereciam, conforme prometeu. 

Zacarias 1.6



Ora, irmãos, não quero 
que ignoreis que 

nossos pais estiveram 
todos sob a nuvem, e 
todos passaram pelo 

mar, 
1Co 10.1



Entretanto, Deus não 
se agradou da maioria 
deles, razão por que 

ficaram prostrados no 
deserto.

1Co 10.5



Ora, estas coisas 
se tornaram 

exemplos para 
nós, 

1Co 10.6



Levantei novamente 
os olhos, e vi diante 

de mim um 
pergaminho que 

voava. 

Zacarias 5.1



O anjo me perguntou: O 
que você está vendo? 

Respondi: Vejo um 
pergaminho voando, com 

nove metros de 
comprimento por quatro e 

meio de largura. 

Zacarias 5.2



Então ele me disse: Nele 
está escrita a maldição que 

está sendo derramada sobre 
toda a terra: porque tanto o 

ladrão como o que jura 
falsamente serão expulsos, 

conforme essa maldição.
Zacarias 5.3



Que fruto colheram 
então das coisas das 
quais agora vocês se 
envergonham? O fim 

delas é a morte!
Rm 6.21



Por isso diga ao povo: 
Assim diz o Senhor dos 
Exércitos: Voltem para 

mim, e eu me voltarei para 
vocês, diz o Senhor dos 

Exércitos.
Zacarias 1.3



Como são felizes os 
que andam em 

caminhos 
irrepreensíveis, que 

vivem conforme a lei do 
Senhor! 

Sl 119.1



Como são felizes os 
que obedecem aos 
seus estatutos e de 

todo o coração o 
buscam!

Sl 119.2



A PROMESSA DE 
RESTAURAÇÃO

2ª MENSAGEM:



No dia vigésimo quarto do 
décimo primeiro mês, o mês 

de sebate, no segundo ano do 
reinado de Dario, a palavra do 

Senhor veio ao profeta 
Zacarias, filho de Berequias e 

neto de Ido:

Zacarias 1.7



Durante a noite tive uma visão; 
apareceu na minha frente um 
homem montado num cavalo 
vermelho. Ele estava parado 

entre as murtas num 
desfiladeiro. Atrás dele havia 
cavalos vermelhos, marrons e 

brancos. 

Zacarias 1.8



Então perguntei: Quem 
são estes, meu senhor? 

O anjo que estava 
falando comigo 

respondeu: Eu lhe 
mostrarei quem são. 

Zacarias 1.9



Então o homem que 
estava entre as 

murtas explicou: São 
aqueles que o Senhor 

enviou por toda a 
terra. 
Zacarias 1.10



E eles relataram ao anjo 
do Senhor que estava 

entre as murtas: 
Percorremos toda a 

terra e a encontramos 
em paz e tranquila. 

Zacarias 1.11



Então o anjo do Senhor 
respondeu: Senhor dos 
Exércitos, até quando 

deixarás de ter misericórdia 
de Jerusalém e das cidades 
de Judá, com as quais estás 
indignado há setenta anos? 

Zacarias 1.12



Então o Senhor 
respondeu palavras 

boas e confortadoras 
ao anjo que falava 

comigo. 
Zacarias 1.13



E o anjo me disse: 
Proclame: Assim diz o 
Senhor dos Exércitos: 
Eu tenho sido muito 

zeloso com Jerusalém 
e Sião, 

Zacarias 1.14



mas estou muito irado 
contra as nações que se 

sentem seguras. Porque eu 
estava apenas um pouco 
irado com meu povo, mas 

elas aumentaram a dor que 
ele sofria! 

Zacarias 1.15



Por isso, assim diz o Senhor: 
Estou voltando-me para 

Jerusalém com misericórdia, e 
ali o meu templo será 

reconstruído. A corda de medir 
será esticada sobre Jerusalém, 
declara o Senhor dos Exércitos. 

Zacarias 1.16



Diga mais: Assim diz o 
Senhor dos Exércitos: As 

minhas cidades 
transbordarão de 

prosperidade novamente, e o 
Senhor consolará novamente 
a Sião e escolherá Jerusalém. 

Zacarias 1.17



Olhei em seguida, 
e vi um homem 
segurando uma 
corda de medir. 

Zacarias 2.1



Eu lhe perguntei: Aonde 
você vai? Ele me 

respondeu: Vou medir 
Jerusalém para saber o 

seu comprimento e a sua 
largura. 

Zacarias 2.2



 Então o anjo que 
falava comigo 

retirou-se, e outro 
anjo foi ao seu 

encontro
Zacarias 2.3



e lhe disse: Corra e diga 
àquele jovem: Jerusalém 
será habitada como uma 
cidade sem muros por 
causa dos seus muitos 
habitantes e rebanhos. 

Zacarias 2.4



E eu mesmo serei para 
ela um muro de fogo ao 

seu redor, declara o 
Senhor, e dentro dela 

serei a sua glória. 

Zacarias 2.5



Ouçam bem, sumo 
sacerdote Josué e seus 
companheiros sentados 

diante de você, homens que 
prefiguram coisas que virão: 

Vou trazer o meu servo, o 
Renovo. 

Zacarias 3.8



Vejam a pedra que coloquei na 
frente de Josué! Ela tem sete 
pares de olhos, e eu gravarei 
nela uma inscrição, declara o 

Senhor dos Exércitos, e 
removerei o pecado desta terra 

num único dia.

Zacarias 3.9



Assim diz o Senhor dos 
Exércitos: Homens e 

mulheres de idade avançada 
voltarão a sentar-se nas 

praças de Jerusalém, cada 
um com sua bengala, por 

causa da idade.      

Zacarias 8.4



As ruas da cidade 
ficarão cheias de 

meninos e 
meninas 

brincando. 

Zacarias 8.5



Assim diz o Senhor dos 
Exércitos: Mesmo que isso 
pareça impossível para o 
remanescente deste povo 

naquela época, será impossível 
para mim?, declara o Senhor 

dos Exércitos.

Zacarias 8.6



Quando o SENHOR 
restaurou a sorte 
de Sião, ficamos 

como quem sonha. 

Sl 126.1



A REVELAÇÃO DA 
PESSOA DE CRISTO

3ª MENSAGEM:



Porque os ídolos falam 
mentiras, os adivinhadores têm 
falsas visões, e contam sonhos 

enganadores; o consolo que 
trazem é vão. Por isso o povo 
vagueia como ovelhas, aflitas 

pela falta de um pastor.

Zacarias 10.2



Vendo ele as multidões, 
compadeceu-se delas, 
porque estavam aflitas 

e exaustas como 
ovelhas que não têm 

pastor. 

Mt 9.36



E o Senhor me disse: Lance 
isto ao oleiro, o ótimo preço 
pelo qual me avaliaram! Por 
isso tomei as trinta moedas 
de prata e as atirei no templo 

do Senhor para o oleiro.

Zacarias 11.13



Então, se cumpriu o que foi dito 
por intermédio do profeta 

Jeremias: Tomaram as trinta 
moedas de prata, preço em que 

foi estimado aquele a quem 
alguns dos filhos de Israel 

avaliaram; 

Mt 27.9



e as deram pelo 
campo do oleiro, 
assim como me 

ordenou o Senhor. 

Mt 27.10



Levante-se, ó espada, contra o 
meu pastor, contra o meu 
companheiro!, declara o 

Senhor dos Exércitos. Fira o 
pastor, e as ovelhas se 

dispersarão, e voltarei minha 
mão para os pequeninos. 

Zacarias 13.7



Então, Jesus lhes disse: 
Esta noite, todos vós vos 
escandalizareis comigo; 

porque está escrito: Ferirei o 
pastor, e as ovelhas do 

rebanho ficarão dispersas. 

Mt 26.31



Ouçam bem, sumo 
sacerdote Josué e seus 
companheiros sentados 

diante de você, homens que 
prefiguram coisas que virão: 

Vou trazer o meu servo, o 
Renovo. 
Zacarias 3.8



Vejam a pedra que coloquei na 
frente de Josué! Ela tem sete 
pares de olhos, e eu gravarei 
nela uma inscrição, declara o 

Senhor dos Exércitos, e 
removerei o pecado desta terra 

num único dia. 

Zacarias 3.9



9 E o Senhor me ordenou: 
10 Tome prata e ouro dos 
exilados Heldai, Tobias e 

Jedaías, que chegaram da 
Babilônia. No mesmo dia vá à 

casa de Josias, filho de 
Sofonias.

Zacarias 3



Pegue a prata e o ouro, 
faça uma coroa, e 

coloque-a na cabeça do 
sumo sacerdote Josué, 

filho de Jeozadaque. 

Zacarias 6.11



Diga-lhe que assim diz o 
Senhor dos Exércitos: 

Aqui está o homem cujo 
nome é Renovo, e ele 
sairá do seu lugar e 

construirá o templo do 
Senhor. 

Zacarias 6.12



Ele construirá o templo do 
Senhor, será revestido de 

majestade e se assentará em 
seu trono para governar. E 

ele será sacerdote no trono. 
E haverá harmonia entre os 

dois.
Zacarias 6.13



Alegre-se muito, cidade de 
Sião! Exulte, Jerusalém! 
Eis que o seu rei vem a 
você, justo e vitorioso, 

humilde e montado num 
jumento, um jumentinho, 

cria de jumenta. 
Zacarias 9.9



Ele destruirá os carros de 
guerra de Efraim e os cavalos 
de Jerusalém, e os arcos de 
batalha serão quebrados. Ele 
proclamará paz às nações e 

dominará de um mar a outro, e 
do Eufrates até aos confins da 

terra.
Zacarias 9.10



Farei de Jerusalém uma 
taça que embriague 

todos os povos ao seu 
redor, que estarão no 
cerco contra Judá e 

Jerusalém. 

Zacarias 12.2



Naquele dia, quando todas as 
nações da terra estiverem 

reunidas para atacá-la, farei de 
Jerusalém uma pedra pesada 
para todas as nações. Todos 

que tentarem levantá-la se 
machucarão muito. 

Zacarias 12.3



Naquele dia 
procurarei destruir 

todas as nações 
que atacarem 

Jerusalém. 

Zacarias 12.9



E derramarei sobre a família de Davi e 
sobre os habitantes de Jerusalém um 

espírito de ação de graças e de 
súplicas. Olharão para mim, aquele a 
quem traspassaram, e chorarão por 
ele como quem chora a perda de um 

filho único, e lamentarão 
amargamente por ele como quem 

lamenta a perda do filho mais velho.

Zacarias 12.10



Naquele dia uma fonte 
jorrará para os 

descendentes de Davi e 
para os habitantes de 

Jerusalém, para purificá-
los do pecado e da 

impureza. 

Zacarias 13.1



Naquele dia eliminarei da 
terra de Israel os nomes dos 
ídolos, e nunca mais serão 

lembrados, diz o Senhor dos 
Exércitos. Removerei da 

terra tanto os profetas como 
o espírito imundo. 

Zacarias 13.2



Então, os sobreviventes de 
todas as nações que 

atacaram Jerusalém subirão 
ano após ano para adorar o 
rei, o Senhor dos Exércitos, 

para celebrar a festa das 
Cabanas. 

Zacarias 14.16



O SENHOR SE 
LEMBRA...VOCÊ SE 

LEMBRA?


