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1 Esdras 

O primeiro livro de Esdras 

{1:1} e Josias realizada a festa da Páscoa em 

Jerusalém para seu Senhor, e ofereceu a Páscoa a 

décimo quarto dia do primeiro mês; 

{1:2} tendo definido os sacerdotes de acordo com o seu 
cotidiano 

cursos, sendo vestidos de vestes longas, no templo do 

Senhor. 

{1:3} e falou-os levitas, os ministros sagrados da 

Israel, que eles devem santificar-se para o senhor, para 

definir o Santo a arca do senhor na casa aquele rei Salomão 

o filho de Davi tinha construído: 

{1:4} e disse: vós não mais suportará a arca em cima seu 

ombros: agora, portanto, servir ao Senhor teu Deus, e 

ministrar a seu povo Israel e prepará-lo após a sua 

famílias e tribos, 

{1:5} de acordo como David prescrito o rei de Israel, 



e de acordo com a magnificência de Salomão seu filho: e 

de pé no templo de acordo com a dignidade de vários de 

as famílias de vocês os levitas, que Ministro na presença 

de seus irmãos, os filhos de Israel, 

Oferta de {1:6} a Páscoa em ordem e fazer pronto a 

sacrifícios para seus irmãos e continuar a Páscoa 

de acordo com o mandamento do senhor, que foi 

dada a Moisés. 

{1:7} e ao povo que estava lá Josias 

deu três mil, trinta mil cordeiros e crianças 

bezerros: estas coisas foram dadas de mesada do rei, 

de acordo como ele prometeu, ao povo, aos sacerdotes, e 

para os levitas. 

{1:8} e Helkias, Zacharias e Syelus, os governadores 

do templo, deu aos sacerdotes para a Páscoa 2 

mil e seiscentos ovelhas e bezerros de trezentos. 

{1:9} e Jeconias e Samaias e Nathanael dele 

irmão e os capitães Assabias e Ochiel e Jorão, sobre 

milhares, deu para os levitas, para a Páscoa, cinco 

mil ovelhas e bezerros de setecentos. 



{01:10} e quando estas coisas foram feitas, os sacerdotes e 

Levitas, tendo o pão ázimo, ficou muito graciosa 

ordem de acordo com as famílias, 

{01:11} e de acordo com as vários dignidades do 

pais, perante o povo, para oferecer ao senhor, como é 

escrito no livro de Moisés: e assim o fizeram 

Bom dia. 

{01:12} e eles assado a Páscoa com fogo, como 

appertaineth: quanto os sacrifícios, eles fodam em latão 

tachos e panelas com um bom sabor, 

{01:13} e defini-las antes de todo o povo: e depois 

prepararam-se para si e para os sacerdotes seus 

irmãos, os filhos de Arão. 

{01:14} para os sacerdotes ofereceram a gordura até à noite: e 
o 

Levitas preparou para si mesmos e os sacerdotes seus 

irmãos, os filhos de Arão. 

{01:15} os Santos cantores também, os filhos de Asafe, estavam 
no 

sua ordem, de acordo com a nomeação de David, a saber, 

Asaph, Zacarias e Jeduthun, que era do rei 



sua comitiva. 

{01:16} além dos porteiros estavam em cada portão; Não foi 

legal para qualquer um ir de seu serviço ordinário: para sua 

irmãos levitas preparado para eles. 

{01:17} assim eram as coisas que pertencia a 

sacrifícios do senhor realizado naquele dia, que eles 

pode segurar a Páscoa, 

{01:18} e oferecem sacrifícios sobre o altar do senhor, 

de acordo com o mandamento do rei Josias. 

{01:19} então os filhos de Israel que estavam presentes realizou 

a Páscoa naquela época, e a festa do pão doce sete 

dias. 

{01:20} e que tal uma Páscoa não foi mantido em Israel desde 

o tempo do profeta Samuel. 

{01:21} Sim, todos os reis de Israel não realizada tal um 

Páscoa como Josias e os sacerdotes e os levitas e o 

Judeus, realizados com todo o Israel que estavam vivendo nas 

Jerusalém. 

{01:22} no décimo oitavo ano do reinado de Josias foi 

esta Páscoa continuou. 



{01:23} e obras ou Josias estava ereto antes do seu 

Senhor com um coração cheio de piedade. 

{01:24} quanto as coisas que aconteceu em seu tempo, 

Eles foram escritos em anteriores vezes, no que diz respeito 
aqueles que 

pequei e perversamente contra o senhor acima de tudo as 
pessoas 

e reinos, e como eles afligiram-lo excessivamente, então 

que as palavras do senhor se revoltaram contra Israel. 

{01:25} agora aconteceu que, depois de todos esses atos de 
Josias 

que o Faraó o rei do Egito veio levantar guerra no 

Carchamis sobre o rio Eufrates: e Josias saiu contra ele. 

{01:26} mas o rei do Egito mandou a ele, dizendo: o que 

Eu tenho a ver com ti, Ó Rei da Judeia? 

{01:27} não sou mandado para fora de Deus contra ti; 

para minha guerra é sobre o rio Eufrates: e agora o senhor está 
comigo, 

Sim, o senhor está comigo me hasting para a frente: apartai-vos 
de 

mim e não contra o senhor. 

{01:28} porém Josias não voltar sua carruagem de 



-lo, mas se comprometeram a lutar com ele, não sobre o 

palavras do Jeremy falado pela boca do Profeta o 

Senhor: 

{01:29} mas batalha juntou-se com ele na planície de Magiddo, 

e os príncipes foi contra o rei Josias. 

{01:30} então disse o rei aos seus servos, me levar 

embora fora da batalha; Pois sou muito fraco. E 

imediatamente seus servos o levaram fora da batalha. 

{01:31} Então gat ele até após sua segunda carruagem; e sendo 

trouxe de volta a Jerusalém morrido e foi enterrado em seu 

sepulcro do pai. 

{01:32} e em todos os judeus que eles choraram por Josias, sim, 
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Jeremy, que o profeta lamentava por Josias e os homens do 
chefe 

com as mulheres feitas de lamentação por ele até este dia: 

e isso foi dado para fora por uma ordenança ser feito 

continuamente em toda a nação de Israel. 

{01:33} estas coisas estão escritas no livro das histórias 

dos reis de Judá e cada um dos actos que Josias 



fez, e sua glória e seu entendimento na lei do 

Senhor e as coisas que ele tinha feito antes e as coisas 

Agora recitado, são relatados no livro dos reis de Israel 

e a Judeia. 

{01:34} e o povo tomou Joachaz, filho de Josias, e 

fez dele rei em vez de Josias seu pai, quando ele era 

Vinte e três anos de idade. 

{01:35} e ele reinou na Judeia e em Jerusalém três 

meses: e então o rei do Egito deposto-lo de 

reinando em Jerusalém. 

{01:36} e ele estabeleceu um imposto sobre a terra de cem 

talentos de prata e um talento de ouro. 

{01:37} o rei do Egito também fez rei Joacim dele 

irmão rei da Judeia e de Jerusalém. 

{01:38} e ele obrigado Joacim e os nobres: mas Zaraces 

seu irmão ele apreendido e o trouxe do Egito. 

{01:39} vinte e cinco anos de idade foi Joacim quando ele 

tornou-se rei na terra da Judeia e Jerusalém; e ele 

fez mal perante o senhor. 

{01:40} portanto contra ele Nabuchodonosor o rei 



da Babilônia veio e o prendeu com uma corrente de latão, 

e o levou para a Babilônia. 

{01:41} Nabuchodonosor também tomou dos vasos sagrados de 

o senhor e levá-los e colocá-las em seu próprio 

Templo em Babylon. 

{01:42} Mas aquelas coisas que registam-se dele e de 

sua uncleaness e impiedade, são escritos nas crônicas de 

os reis. 

{01:43} Joacim e seu filho reinou em seu lugar: ele era 

feito rei de dezoito anos de idade; 

{01:44} e reinou três meses e dez dias em 

Jerusalém; e fiz o mal diante do senhor. 

{01:45} então depois de um ano Nabuchodonosor mandei e 
causou 

ele ser levados para a Babilônia com os vasos sagrados do 

Senhor; 

{01:46} e fez Zedechias rei da Judeia e de Jerusalém, 

Quando tinha vinte e um anos de idade; e ele reinou 

onze anos: 

{01:47} e ele fez mal também aos olhos do senhor, e 



Não me importei as palavras que foram ditas a ele pelo 

Profeta Jeremy da boca do senhor. 

{01:48} e depois que o rei tinha feito Nabuchodonosor 

-o que jurar pelo nome do senhor, que ele próprio, forswore 

e se rebelou; e endurecimento do pescoço, o coração dele, ele 

transgredido as leis do Senhor Deus de Israel. 

{01:49} os governadores também do povo e dos sacerdotes 

Fiz muitas coisas contra as leis e passou todos os 

poluições de todas as nações e profanado o templo do senhor, 

que foi santificado em Jerusalém. 

{01:50} não obstante o Deus de seus pais, enviada pelo seu 

Mensageiro para chamá-los de volta, porque ele poupou-los e 

o Tabernáculo também. 

{01:51} mas eles tinham seus mensageiros em escárnio; e, olha, 

Quando o senhor falou-lhes, eles fizeram um esporte dele 

profetas: 

{01:52} até agora por diante, que ele, sendo irado com seu 
povo 

para sua grande impiedade, comandou os reis do 

Caldeus para vir contra eles; 



{01:53} quem matou seus jovens com a espada, sim, 

mesmo dentro da bússola de seu templo sagrado e salvam 

nem jovem nem empregada, velho nem criança, entre 

-los; para que ele entregue tudo nas mãos deles. 

{01:54} e levaram todos os vasos sagrados do senhor, 

grandes e pequenos, com os vasos da arca de Deus, e 

tesouros do rei e levado para Babilônia. 

{01:55} quanto a casa do senhor, eles queimaram, e 

freio do muro de Jerusalém e atearam fogo em cima dela 

Torres: 

{01:56} e quanto dela coisas gloriosas, eles nunca cessaram 

até tinham consumido e trouxe-os todos ao nought: e 

as pessoas que não haviam sido mortas com a espada que ele 
carregava a 

Babylon: 

{01:57} que tornaram-se servos para ele e seus filhos, até 

os persas reinaram, para cumprir a palavra do senhor falada 

pela boca do Jeremy: 

{01:58} até que a Terra tinha desfrutado dela sabbaths, toda a 

tempo de desolação dela será resto, até o termo completo de 



setenta anos. 

{2:1} no primeiro ano de Ciro, rei dos persas, que 

a palavra do senhor pode ser realizada, o que ele tinha 

prometido pela boca de Jeremy; 

{2:2} o Senhor levantou o espírito de Ciro, o rei de 

os persas e ele fez proclamação através de todos os seus 

Reino e também por escrito, 

{2:3} dizendo: assim diz Ciro, rei dos persas; O 

Senhor de Israel, o senhor Altíssimo, me fez rei de 

o mundo inteiro, 

{2, 4} e mandou-me para lhe construir uma casa na rua 

Jerusalém no judaísmo. 

Se {2, 5}, portanto, haver qualquer um de vocês que são de sua 

pessoal, que o senhor, nem o seu Senhor, estar com ele e 
deixá-lo 

ir a Jerusalém que é na Judeia e construir a casa de 

o Deus de Israel: ele é o senhor que habita em 

Jerusalém. 

{2:6} todo aquele que então habitar os lugares sobre, deixe-os 

ajudá-lo, aqueles, dizem, que são seus vizinhos, com ouro, 



e com prata, 

{2, 7} com presentes, com cavalos e com gado e outros 

coisas, que têm sido estabelecidas pelo voto, para o templo de 
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o senhor em Jerusalém. 

{2:8}, então o chefe das famílias da Judeia e do 

levantou a tribo de Benjamim; os sacerdotes também e os 
levitas, 

e todos eles, cuja mente o senhor mudou-se para subir, e 

para construir uma casa para o senhor em Jerusalém, 

{2:9} e eles que habitou redonda sobre eles e ajudou 

-los em todas as coisas com prata e ouro, com cavalos e 

gado e com muitos brindes de um grande número 

cujas mentes foram despertados aos mesmos. 

{02:10} rei Cyrus também trouxe os vasos sagrados, 

que Nabuchodonosor tinha levado longe de Jerusalém, 

e montou em seu templo de ídolos. 

{02:11} agora quando Ciro, rei dos persas tinha trazido 

-los para a frente, ele entregou a Mitrídates seu tesoureiro: 

{02:12} e por ele foram entregues a Sanabassar o 



Governador da Judeia. 

{02:13} e este era o número deles; Um mil 

copos de ouro e mil de prata, incensários de prata 

Vinte e nove, frascos de trinta de ouro e de prata de dois mil 

quatro cem e dez e mil outros vasos. 

{02:14} para que todos os vasos de ouro e de prata, que eram 

empolgue-se, foram cinco mil e quatrocentos sessenta 

e nove. 

{02:15} estas foram trazidas por Sanabassar, juntos 

com eles do cativeiro, de Babilônia para Jerusalém. 

{02:16} mas no tempo de Artexerxes rei dos persas 

Belemus, Mitrídates e Tabellius e Rathumus, 

e Beeltethmus e Semellius o Secretário, com outros 

que estavam na Comissão com eles, habitando em Samaria 

e outros lugares, escreveu-lhe contra os que habitavam em 

Judeia e Jerusalém estas cartas a seguir; 

{02:17} ao rei Artexerxes nosso Senhor, os teus servos, 

Rathumus o storywriter e Semellius o escriba e os 

resto de seu Conselho e os juízes que estão em Celosyria e 

Sacerdotes. 



{02:18} seja agora conhecido ao senhor Rei, que os judeus 

que estão acima de você para nós, sendo entrar em Jerusalém, 
que 

rebelde e malvada cidade, construir os mercados, e 

reparar as paredes do mesmo e lançar as bases do templo. 

{02:19} agora se nesta cidade e nas respectivas paredes ser 
composta 

novamente, eles não apenas se recusam a dar tributo, mas 
também rebelde 

contra reis. 

{02:20} e forasmuch como as coisas referentes ao 

Templo são agora na mão, achamos que conheça para não 
negligenciar tais 

uma questão, 

{02:21} mas falar para nosso Senhor o rei, a intenção 

que, se for tua vontade pode ser procurado nos livros 

de teus pais: 

{02:22} e tu encontrarás nas crônicas, o que é 

escritos a respeito destas coisas e deveis entender que 

Essa cidade era rebelde, incomodando tanto a reis e cidades: 

{02:23} e que os judeus eram rebeldes e criado 



sempre guerras para os que causam até esta cidade foi 

feito desolado. 

{02:24} Portanto agora declaramos a ti, Ó Senhor 

o rei, que se esta cidade ser construída novamente e nas 
respectivas paredes 

não configurar um novo, de agora em diante terás nenhuma 
passagem 

em Celosyria e sacerdotes. 

{02:25} em seguida, o Rei escreveu de volta novamente para 
Rathumus o 

storywriter, Beeltethmus, Semellius, o escriba e para 

o resto que estavam na Comissão e moradores em Samaria 

e Síria e sacerdotes, depois dessa maneira; 

{02:26} eu li a Epístola que vos enviou a mim: 

portanto mandei fazer pesquisa diligente, e tem 

Verificou-se que essa cidade era desde o início a praticar 

contra reis; 

{02:27} e os homens nele foram dadas à rebelião e 

guerra: e que os reis poderosos e ferozes, estavam em 
Jerusalém, 

Quem reinou e exigido tributos no Celosyria e sacerdotes. 



{02:28} agora, portanto, ordenei a dificultar os 

homens de construção da cidade e cuidado para ser levada que 

Não mais ser feito nele; 

{02:29} e que os ímpios trabalhadores não prosseguir 

a irritação de reis, 

{02:30} então Rei Artexerxes suas cartas sendo lidos, 

Rathumus e Semellius o escriba e os outros que foram 

em Comissão, com eles, removendo com pressa em direção 

Com uma tropa de cavaleiros e uma infinidade de Jerusalém 

pessoas em ordem de batalha, começou a dificultar os 
construtores; e o 

construção do templo em Jerusalém cessou até o segundo 

ano do reinado do rei Dario dos persas. 

{3:1} agora quando Dario reinou, ele fez uma grande festa 

a todos os seus súditos e a toda a sua casa e a todos 

os príncipes da mídia e da Pérsia, 

{3:2} e a todos os governadores e capitães e 

tenentes que estavam debaixo dele, da Índia até a Etiópia, 

um cento e vinte e sete províncias. 

{3:3} e quando eles tinham comido e bêbados e sendo 



foram satisfeitos, foram para casa e, em seguida, Darius, o rei 
entrou em 

seus aposentos e dormiu e logo depois despertado. 

{3:4} então três jovens, que eram da guarda que 

manteve o corpo do rei, falou de um para outro; 

{3:5} Deixe cada um de nós fala uma frase: aquele que deve 

superar, e cuja frase deve parecer mais sábio do que o 

outros, a ele serão o rei Darius dar grandes presentes, e 

grandes coisas, como prova da vitória: 

{3:6} como, para ser revestido em roxo, para beber em ouro e a 

dormir em cima de ouro e uma carruagem com freios de ouro e 
um 

headtire de linho fino e uma corrente de pescoço: 

{3, 7} e ele se sentará ao lado de Dario por causa de sua 

sabedoria e será chamado Dario seu primo. 

{3, 8} e então cada um escreveu a sua sentença, selada, 

e a colocou sob o rei Dario seu travesseiro; 

{3:9} e disse que, quando o rei ressuscitou, alguns vão 

dar-lhe os escritos; e de qual lado o rei e a 

três príncipes da Pérsia devem julgar que sua sentença é a 
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mais sábio, a ele será a vitória dada, como foi indicado. 

{03:10} escreveu o primeiro, o vinho é o mais forte. 

{03:11} escreveu o segundo, o rei é mais forte. 

{03:12} escreveu o terceiro, as mulheres são mais fortes: mas 
acima 

todas as coisas de verdade embora confirmou a vitória. 

{03:13} agora quando o rei foi levantado, levaram suas 

escritos e entregou-lhe, e então ele lê-los: 

{03:14} e mandar ele chamou todos os príncipes da 

Pérsia e mídia e os governadores e capitães, e 

os tenentes e principais agentes; 

{03:15} e ele se sentou no banco real do acórdão; 

e os escritos foram lidos antes deles. 

{03:16} e ele disse, chamar os jovens, e eles serão 

Declare suas próprias frases. Então eles foram chamados e veio 

no. 

{03:17} e disse-lhes, declarar-nos sua mente 

sobre os escritos. Em seguida, começou o primeiro, que tinha 

falou da força do vinho; 

{03:18} e ele disse assim, Ó vós, homens, como superior a forte 



é vinho! Isso faz com que todos os homens errar que bebem-lo: 

{03:19} faz com que a mente do rei e da 

criança sem pai ponto; do escravo e o 

Freeman, do homem pobre e do rico: 

{03:20} é branda também cada pensamento em jovialidade e 
alegria, 

para que um homem admoestado nem a tristeza nem a dívida: 

{03:21} e isso faz com que cada coração rico, para que um 
homem 

admoestado nem o rei nem o governador; e isso faz com que a 

Fale de todas as coisas por talentos: 

{03:22} e quando eles estão em seus copos, esquecem seus 

amo tanto para os amigos e irmãos e um pouco após empate 
fora 

espadas: 

{03:23} Mas lembram-se quando eles são o vinho, 

Não o que eles fizeram. 

{03:24} Ó vós, homens, é não vinho o mais forte, que enforceth 

para fazer assim? E quando ele então tinha falado, que 
manteve a sua paz. 

{4:1}, então a segunda, que tinha falado da força da 



o rei, começou a dizer, 

{4:2} O homens, fazeis não homens superam em força que 
ostentam 

regra sobre mar e terra e todas as coisas neles? 

{4:3} mas, no entanto, o rei é mais poderoso: ele é o senhor de 
todos 

Estas coisas, e tem domínio sobre eles; e qualquer 

Ele ordena-lhes que eles fazem. 

{4:4} se ele oferecê-los a fazer a guerra a um contra o outro, 

Eles fazem isso: se ele enviá-los contra os inimigos, eles vão, 

e derrubar montanhas muralhas e Torres. 

{4:5} eles matem e são mortos e transgredir não o 

o mandamento do rei: se conseguirem a vitória, eles trazem 
tudo 

o rei, como bem o entulho, como todas as coisas mais. 

{4:6} Likewise para aqueles que não são soldados e ainda não 

para fazer com as guerras, mas o uso de husbundry, quando 
eles têm colhido 

outra vez o que eles tinham semeado, trouxeram ao rei. 

e obrigar um outro para prestar homenagem ao rei. 

{4, 7} e ainda ele é apenas um homem: se ele mandar matar, 



Eles matam; Se ele ordenar de sobra, eles poupam; 

{4:8} se ele ordenar para destruir, acabar com eles; Se ele 
ordenar 

para tornar-se desolado, fazem-me desoladas; Se ele ordenar 
para 

compilação, eles constroem; 

{4:9} se ele ordenar para cortar, cortaram; Se ele 

comando para plantar, eles plantam. 

{04:10} para que todo o seu povo e seus exércitos obedecem-
lo: 

Além dele se deita em baixo, ele come e bebe, e 

Tira o resto: 

{04:11} e estas vigiar redondo sobre ele, nem 

pode qualquer um partem e fazer o seu próprio negócio, 
também 

Eles desobedecê-lo em qualquer coisa. 

{04:12} Ó vós, homens, como deve ser o rei não ser mais 
poderoso, 

Quando em tal tipo ele é obedecido? E ele segurou sua língua. 

{04:13} então a terceira, que tinha falado de mulheres e de 

a verdade, (isso foi Zorobabel) começou a falar. 

{04:14} Ó vós, homens, não é o grande rei, nem o 



multidão de homens, também não é vinho, que 
excelleth; Quem é 

Então que comanda-los, ou tem o senhorio sobre eles? são 

Eles não as mulheres? 

{04:15} mulheres suportaram o rei e todas as pessoas que 

regra de urso por mar e terra. 

{04:16} par deles veio eles: e eles alimenta-los 

up, que plantou as vinhas, de onde vem o vinho. 

{04:17} estes também fazem peças de vestuário para 
homens; estes trazem 

Glória aos homens; e sem as mulheres não podem ser homens. 

{04:18} Sim, e se os homens se reuniram ouro e 

prata, ou qualquer outra coisa boa, eles não amor uma mulher 
fazer 

o que é gracioso em favor de beleza? 

{04:19} e largar tudo isso, que não fazem gape, 

e mesmo com a boca aberta fixar seus olhos rápido nela; e 

tem nem todos os homens mais desejo-lhe do que a prata ou 

ouro, ou qualquer coisa formosas qualquer? 

{04:20} um homem deixa seu pai que o criou, 

e o seu próprio país e todo a sua esposa. 



{04:21} ele sticketh para não passar a vida com sua esposa. e 

admoestado nem pai, nem mãe, nem país. 

{04:22} por isso também vos devem saber que as mulheres têm 

domínio sobre você: fazei vós não trabalho e labuta e dar e 

trazer todos para a mulher? 

{04:23} Sim, um homem toma a sua espada e vai a caminho de 

roubar e roubar, para navegar em mar. e rios; 

{04:24} e atentar em cima de um leão e goeth 

escuridão; e quando ele tem roubado, mimada e roubado, ele 

dá-lo ao seu amor. 
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{04:25} Portanto um homem ama a sua esposa melhor do que o 
pai 

ou mãe. 

{04:26} Sim, muitos são os que têm executado fora de seu juízo 

para as mulheres, e tornar-se empregados pelo bem deles. 

{04:27} também muitos pereceram, cometeu um erro e 
pecado, 

para as mulheres. 

{04:28} e agora vós não acredita em mim? Não é o rei 



grande em seu poder? Nem todas as regiões que medo para 
tocá-lo? 

{04:29} ainda viu ele e o rei do Apame 

concubina, filha do admirável Bartacus, sentado em 

a mão direita do rei, 

{04:30} e levando a coroa da cabeça do rei, e 

defini-la em cima de sua própria cabeça; Ela também atingiu o 
rei com 

sua mão esquerda. 

{04:31} e ainda por tudo isso o rei gaped e olhou para 

Ela com a boca aberta: se ela riu com ele, ele riu... 

também: mas se tomou qualquer descontentamento para ele, 
o rei foi 

farias para elogiar, que ela pode ser reconciliada com ele 
novamente. 

{04:32} Ó vós, homens, como é possível, mas as mulheres 
devem ser 

forte, vendo que eles fazem assim? 

{04:33} Então o rei e os príncipes pareciam uma em cima 

outro: assim que ele começou a falar da verdade. 

{04:34} Ó vós, homens, não são mulheres fortes? grande é o 

Terra, alta é o céu, rápida é o sol em seu curso, para 



Ele rodeia os céus redonda sobre e dele fetcheth 

curso novamente para a casa própria em um dia. 

{04:35} é ele não é grande que faz estas coisas? por 
conseguinte 

grande é a verdade e mais forte do que todas as coisas. 

{04:36} toda a terra clama com a verdade e o céu 

Abençoa-lo: agitar todas as obras e tremer para ela e com isso é 

Não há nada injusto. 

{04:37} vinho é perversa, o rei é demais, as mulheres são 

ímpios, todos os filhos dos homens são ímpios, e tais são todos 
os 

suas obras ímpios; e não há verdade neles; em sua 

a injustiça também perecerão. 

{04:38} quanto a verdade, ele dura e é sempre forte; 

Ele vive e conquereth para todo o sempre. 

{04:39} com ela não há nenhuma aceitação de pessoas ou 

recompensas; Mas o faz as coisas que são apenas e refraineth 

de todas as coisas injustas e ímpios; e todos os homens bem 
como 

de suas obras. 

{04:40} nem no julgamento dela é qualquer injustiça. 



e ela é a força, Reino, poder e Majestade, de todos 

idades. Bendito seja o Deus da verdade. 

{04:41} e com isso ele segurou sua paz. E todas as pessoas 

em seguida, gritou e disse, é bem verdade e muito acima de 
tudo 

coisas. 

{04:42} então disse o rei a ele, pergunte o que tu queres 

mais do que é nomeado na escrita, e daremos 

vós, porque vós sois encontrado mais sábio; e tu deverás ficar 
próximo 

me e serás chamado meu primo. 

{04:43}, então, ele disse ao rei, lembra o vosso voto, 

que vós haveis jurou construir Jerusalém, no dia quando 

Tu chegastes a o vosso reino, 

{04:44} e mandar embora todos os navios que foram tomados 

longe de Jerusalém, que Cyrus diferenciava-se, quando ele 

jurou destruir a Babilônia e para enviá-los novamente lá. 

{04:45} Thou hast jurou também construir o templo, 

que os edomitas queimaram quando a Judeia foi feita desolada 

dos caldeus. 

{04:46} e agora, O senhor o rei, é sobre isso que eu 



exigem e o que eu desejo de vós, e este é o Principado 

provenientes de liberalidade de si mesmo: Eu desejo, pois, que 

Tu fazer bom o voto, o desempenho do qual com 

a tua boca thou hast jurou o rei do céu. 

{04:47} então Darius o rei levantou-se e beijou-o, 

e escreveu cartas para ele, a todos os tesoureiros e 

tenentes e capitães e governadores, que deveriam 

transmitir com segurança a caminho ele e todos aqueles que 
vão 

o contrato com ele para construir Jerusalém. 

{04:48} ele escreveu cartas também para os tenentes que 
foram 

em Celosyria e sacerdotes e lhes no Líbano, que 

Eles devem trazer madeira de cedro do LÃ  bano a Jerusalém, 

e que deveriam construir a cidade com ele. 

{04:49} além disso, ele escreveu para todos os judeus que saiu 

de seu Reino acima no judaísmo, relativas à sua liberdade, que 

nenhum oficial, nenhum governante, Tenente nem tesoureiro, 
deve 

entrar à força em suas portas; 

{04:50} e que todo o país por eles detidos devem ser 



livre sem tributo; e que os edomitas devem dar sobre 

as aldeias dos judeus que então eles realizada: 

{04:51} Sim, que deve haver anualmente der vinte 

talentos para a construção do templo, até o momento em que 
ele 

foram construídos; 

{04:52} e outros dez talentos anualmente, para manter o 
queimado 

as ofertas sobre o altar todos os dias, como eles tinham um 

mandamento para oferecer 17 anos: 

{04:53} e que todos eles que saiu da Babilônia para construir 

a cidade deve ter liberdade livre, como bem eles como seus 

a posteridade e todos os sacerdotes que foste embora. 

{04:54} ele escreveu também sobre. as acusações e a 

vestimentas dos padres onde eles ministrar; 

{04:55} e o mesmo vale para as cargas dos levitas, para ser 

lhes dado até o dia em que a casa estava pronta, e 

Se edificou Jerusalém. 

{04:56} e comandou a dar a todos os que mantiveram a cidade 

Pensões e salários. 



{04:57} ele mandou embora também todos os navios da 
Babilônia, 

que Cyrus tinha definido distante; e tudo o que Cyrus tinha 
dado em 

mandamento, o mesmo cobrado ele também para ser feito, e 

enviou a Jerusalém. 

{04:58} agora, quando este jovem tinha ido embora, ele 

levantou o rosto para o céu em direção a Jerusalém e elogiou 

o rei do céu, 
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{04:59} e disse: de ti vitória vem, de ti 

vem a sabedoria e a tua é a glória, e eu sou teu servo. 

{4:60} Bendito és tu, que me deu sabedoria: para 

a ti dou graças, Ó Senhor, dos nossos pais. 

{4:61} e então ele levou as letras e saiu e veio 

a Babilônia e disse todos os seus irmãos. 

{4:62} e eles elogiaram o Deus de seus pais, porque 

Ele tinha-lhes dado liberdade e liberdade 

{4:63} para subir e para construir Jerusalém e o templo 

que é chamado pelo seu nome: e eles festejaram com 

instrumentos de musick e sete dias de alegria. 



{5:1}, após isso eram os principais homens das famílias 

escolhido de acordo com suas tribos, para subir com as esposas 

e filhos e filhas, com seus servos e 

duas concubinas e seu gado. 

{5:2} e Darius enviou com eles mil cavaleiros, 

até que eles trouxeram-lhes voltar a Jerusalém com segurança, 
e 

com musical [instrumentos] tabrets e flautas. 

{5:3} e jogou todos os seus irmãos, e ele os fez ir 

lá em cima junto com eles. 

{5:4} e estes são os nomes dos homens que subiram, 

de acordo com as suas famílias entre suas tribos, após sua 

várias cabeças. 

{5:5} os sacerdotes, os filhos de Phinees, filho de Aaron: 

Jesus, filho de Josedec, filho de Saraias e Joacim o 

filho de Zorobabel, filho de Salatiel, da casa de 

David, fora o parentesco de Phares, da tribo de Judá; 

{5:6} Quem falou sábio frases antes do Darius o rei de 

Pérsia no segundo ano do seu reinado, no mês de Nisan, 

o que é o primeiro mês. 



{5, 7} e estes são os do judaísmo que veio a 

cativeiro, onde eles viviam como estranhos, quem 

Nabuchodonosor o rei da Babilônia tinha levado a 

Babilônia. 

{5:8} e voltaram a Jerusalém e para o outro 

partes do judaísmo, cada homem à sua própria cidade, que veio 
com 

Zorobabel, com Jesus, Nehemias e Zacarias, e 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus e Baana, seus guias. 

{5:9} o número da nação e seu 

Governadores, filhos de Gargus, dois mil cem 

Setenta e dois; os filhos de Saphat, quatro cem setenta 

e dois: 

{05:10} os filhos de Ares, setecentos cinquenta e seis: 

{05:11} filhos de Moab Phaath, dois mil oito 

cento e doze: 

{05:12} filhos de Elam, um mil duzentos cinquenta 

e quatro: os filhos de Zathul, nove duzentos quarenta e cinco 
anos: 

os filhos de Corbe, sete cento e cinco: os filhos de Bani, 



seis cento quarenta e oito: 

{05:13} os filhos de Bebai, seis cento e vinte e três: 

os filhos de Sadas, três mil duzentos e vinte e 

dois: 

{05:14} os filhos de Adonikam, seis cento e sessenta e 

sete: os filhos de Bagoi, dois mil sessenta e seis: o 

filhos de Adin, quatrocentos cinquenta e quatro: 

{05:15} os filhos de Aterezias, noventa e dois: os filhos de 

Eração e Azetas threescore e sete: os filhos de Azuran, 

quatro cento trinta e dois: 

{05:16} filhos de Ananias, um cento e um: os filhos 

de Arom, trinta e dois: e os filhos de Bassa, trezentos 

Vinte e três: os filhos de Azephurith, cem e 

dois: 

{05:17} os filhos de Meterus, três mil e cinco: o 

filhos de Bethlomon, um cento e vinte e três: 

{05:18} eles de Netophah, cinquenta e cinco: eles de 

Anathoth, um cento cinquenta e oito: eles de Bethsamos, 

Quarenta e dois: 

{05:19} eles de Kiriathiarius, vinte e cinco: eles de 



Caphira e Beroth, sete cento quarenta e três: eles de 

Pira, setecentos: 

{05:20} eles de Chadias e Ammidoi, quatrocentos 

Vinte e dois: eles de Cirama e Gabdes, seiscentos 

Vinte e um: 

{05:21} eles de Macalon, um cento e vinte e dois: 

Eles de Betolius, cinquenta e dois: os filhos de Nephis, um 

cem cinquenta e seis: 

{05:22} os filhos de Calamolalus e ônus, setecentos 

Vinte e cinco: os filhos de Jerechus, duzentos quarenta e 

cinco: 

{05:23} filhos de Anás, três mil e trezentos 

e trinta. 

{05:24} os sacerdotes: os filhos de Jeddu, filho de Jesus 

entre os filhos de Sanasib, nove cento setenta e dois: 

os filhos de Meruth, um mil e cinquenta e dois: 

{05:25} os filhos de Phassaron, um mil quarenta e sete: 

os filhos de Carme, um mil e dezessete. 

{05:26} os levitas: os filhos de Jessue e Cadmiel, e 

Banuas e Sudias, setenta e quatro. 



{05:27} os Santos cantores: os filhos de Asafe, cem 

Vinte e oito. 

{05:28} os porteiros: os filhos de Salum, os filhos de Jatal, 

os filhos de Talmon, os filhos de Dacobi, filhos de Roberta, 

os filhos de Sami, em tudo um cento trinta e nove. 

{05:29} os servos do templo: os filhos de Esaú, o 

filhos de Asipha, os filhos de Tabaoth, os filhos de Ceras, o 

filhos de Sud, os filhos de Phaleas, os filhos de LAFAIETE, o 

filhos de Graba, 

{05:30} os filhos de Acua, os filhos de Uta, os filhos de 

Cetab, os filhos de Antonio, os filhos de Subai, os filhos de 

Anan, os filhos de Cathua, os filhos de Geddur, 

{05:31} filhos de Airus, os filhos de Daisan, os filhos de 

Noeba, os filhos de Chaseba, os filhos de Gazera, os filhos de 
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Azia, os filhos de Phinees, os filhos de Azare, os filhos de 

Bastai, os filhos de Asana, os filhos de dizer, os filhos de 

Naphisi, os filhos de Acub, os filhos de Acipha, os filhos de 

Assur, os filhos de Pharacim, os filhos de Basaloth, 

{05:32} os filhos de Meeda, os filhos de Coutha, os filhos de 



Charea, os filhos de Charcus, os filhos de Aserer, os filhos de 

Thomoi, os filhos de Nasith, os filhos de Atipha. 

{05:33} os filhos dos servos de Salomão: os filhos de 

Azaphion, os filhos de Pharira, os filhos de Jeeli, os filhos de 

Lozon, os filhos de Israel, os filhos de Sapheth, 

{05:34} filhos de Hagia, os filhos de Pharacareth, o 

filhos de Santana, os filhos de Sarothie, os filhos de Masias, o 

filhos de Gar, os filhos de Addus, os filhos de Suba, os filhos de 

Apherra, os filhos de Barodis, os filhos de Sabat, os filhos de 

Allom. 

{05:35} todos os ministros do templo e os filhos da 

servos de Salomão, eram três mil setenta e dois. 

{05:36} estas veio de Thermeleth e Thelersas, 

Charaathalar levando-os e Aalar; 

{05:37} também não poderiam anunciar suas famílias, nem seus 

estoque, como eles eram de Israel: os filhos de Larsson, o filho 
de 

Proibição, os filhos de Necodan, seis cento cinquenta e dois. 

{05:38} e dos sacerdotes que usurparam o cargo do 

sacerdócio e não foram encontrados: os filhos de Obdia, os 
filhos 



de Accoz, os filhos de Addus, que casou-se com um Augia do 

filhas de Barzelus e foi nomeado após o nome dele. 

{05:39} e quando a descrição das parentes destes 

homens foi procurado no registo e não foi encontrado, eles 

foram removidos da execução o exercício do sacerdócio: 

{05:40} para lhes disse Nehemias e Atharias, que 

Eles não devem ser participantes das coisas sagradas, até lá 

levantou-se acima de um sacerdote vestido com a doutrina e a 
verdade. 

{05:41} então de Israel, desde os doze anos de idade e 

para cima, estavam todos de número quarenta mil, ao lado 

servos e womenservants dois mil três 

cento e sessenta. 

{05:42} seus servos e Servas foram sete 

três mil cento quarenta e sete: os homens cantando 

e as mulheres cantando, duzentos quarenta e cinco anos: 

{05:43} quatro cento trinta e cinco camelos, sete 

mil trinta e seis cavalos, duzentos quarenta e cinco 

mulas, animais cinco mil quinhentos vinte e cinco 

usado para o jugo. 



{05:44} e determinados do chefe das suas famílias, quando 

Eles vieram até o templo de Deus que está em Jerusalém, 
jurado 

para configurar a casa novamente em seu próprio lugar de 
acordo com suas 

capacidade, 

{05:45} e darem para o tesouro sagrado dos trabalhos um 

mil quilos de ouro, cinco mil de prata e um 

cem vestes sacerdotais. 

{05:46} e então habitaram os sacerdotes e os levitas e o 

as pessoas em Jerusalém e no país, os cantores também e 

Os porteiros; e todo o Israel nas suas aldeias. 

{05:47}, mas quando o sétimo mês foi na mão, e 

Quando os filhos de Israel foram todos os homens em sua 
própria 

lugar, entraram todos juntos com um consentimento a céu 
aberto 

lugar da primeira porta que é em direção ao leste. 

{05:48} então levantou Jesus o filho de Josedec e seu 

irmãos, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Salatiel, e 

seus irmãos e pronto feito o altar do Deus de Israel, 



{05:49} para oferecer sacrifícios queimados, de acordo como é 

expressamente ordenado no livro de Moisés, o homem de 
Deus. 

{05:50} e lá estávamos reunidos-lhes do 

outras nações da terra, e eles edificou o altar em cima dele 

próprio lugar, porque todas as nações da terra foram no 

inimizade com eles e oprimidos; e ofereceram 

sacrifícios de acordo com o tempo e holocaustos para o 

Lorde de manhã e a noite. 

{05:51} também realizaram a festa dos Tabernáculos, como é 

comandada na lei e ofereciam sacrifícios diariamente, como 
foi... 

conhecer: 

{05:52} e depois disso, consignando o contínuo e o 

sacrifício dos sabbaths, as luas novas e de todos 

festas de Santos. 

{05:53} e tudo que tinha feito algum voto a Deus começaram 

para oferecer sacrifícios a Deus desde o primeiro dia do sétimo 

mês, embora o templo do senhor ainda não foi construído. 

{05:54} e deram aos pedreiros e carpinteiros 

dinheiro, carne e bebida, com alegria. 



{05:55}-lhes de aco também e pneu deram carrs, 

que eles devem trazer árvores de cedro do LÃ  bano, que 

deve ser interposto por carros alegóricos para o porto de Jope, 
de acordo 

como ele era comandado por Ciro, rei dos persas. 

{05:56} e no segundo ano e segundo mês depois de sua 

chegando ao templo de Deus em Jerusalém começou Zorobabel 

o filho de Salatiel e Jesus, filho de Josedec e seus 

irmãos, os sacerdotes e os levitas e todos eles que 

foram a Jerusalém sair do cativeiro: 

{05:57} e que lançou as bases da casa de Deus 

no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a 

chegaram ao judaísmo e Jerusalém. 

{05:58} e nomearam os levitas de vinte anos 

velho sobre as obras do senhor. Então levantou-se Jesus e a sua 

filhos e irmãos, Cadmiel seu irmão e os filhos de 

Madiabun, com os filhos de Joda, filho de Eliadun, com 

seus filhos e irmãos, todos os levitas, com setters unanimidade 

para a frente do negócio, trabalhando para avançar os 
trabalhos em 



a casa de Deus. Então os trabalhadores construíram o templo 
do 

Senhor. 

{05:59} e os sacerdotes ficou matriz em suas vestes 

com instrumentos musicais e trombetas; e os levitas a 

filhos de Asafe tinham címbalos, 

{5:60} cantando músicas de ação de Graças e louvando o 

Senhor, como Davi, o rei de Israel havia ordenado de acordo. 

{5:61} e eles cantado com músicas de grandes vozes ao louvor 

do senhor, porque a sua misericórdia e glória é para sempre, 
em todos os 

Israel. 
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{5:62} e todas as pessoas parecia trompetes e gritou: 

com uma voz alta, cantando músicas de ação de Graças para o 

Senhor, para a criação acima da casa do senhor. 

{5:63} também dos sacerdotes e levitas e do chefe do 

suas famílias, os antigos que tinham visto a antiga casa 

veio para o edifício isso com chorando e chorando muito. 

{5:64} mas muitos com trombetas e alegria gritaram com voz 
alta 



voz, 

{5:65} Insomuch que as trombetas não podem ser ouvidas por 

o choro do povo: ainda a multidão soou 

revele, para que ele foi ouvido longe fora. 

{5:66} portanto quando os inimigos da tribo de Judá 

e Benjamin ouvi, eles vieram para saber o que esse barulho 

das trombetas devem significar. 

{5:67} e perceberam que eles que eram da 

cativeiro construir o templo ao Senhor Deus de Israel. 

{5:68}, então eles foram para Zorobabel e Jesus e o 

Chefe das famílias e disse-lhes, construiremos 

junto com você. 

{5:69} para nós da mesma forma, como vós, obedecer a vosso 
Senhor e 

sacrificar-lhe desde os dias de Azbazareth do rei de 

os assírios, que nos trouxeram para cá. 

{5:70} então Zorobabel e Jesus e o chefe do 

as famílias de Israel lhes disseram: não é para nós e para 

Construa juntos uma casa ao Senhor nosso Deus. 

{5:71} nós mesmos sozinho vai construir para o senhor de 



Israel, de acordo como Ciro o rei dos persas tem 

nos mandou. 

{5:72} o pagão da terra mentindo pesado sobre o 

habitantes da Judeia e segurando-os estreito, dificultou sua 

edifício; 

{5:73} e por suas conspirações secretas e as crenças populares 

e comoções, dificultou o acabamento do edifício 

todo o tempo que viveu o rei Ciro: Então eles foram impedidos 

do edifício pelo espaço de dois anos, até o reinado de 

Darius. 

{6:1} agora no segundo ano do reinado de Dario 

Aggeus e Zacharias filho de Addo, os profetas, 

profetizaram aos judeus no judaísmo e Jerusalém na 

nome do Senhor Deus de Israel, que estava em cima deles. 

{6:2} em seguida levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e 

Jesus, filho de Josedec e começou a construir a casa da 

Senhor, em Jerusalém, os profetas do senhor sendo com 

Eles e ajudá-los. 

{6:3} ao mesmo tempo veio a Sisinnes-los a 

Governador da Síria e sacerdotes, com Sathrabuzanes e a sua 



companheiros e disse-lhes: 

{6:4} por cuja nomeação vós fazem construir esta casa e 

Este telhado e executar todas as outras coisas? e quem são os 

trabalhadores que realizam essas coisas? 

{6:5} não obstante os anciãos dos judeus obtidos a favor, 

Porque o senhor tinha visitado o cativeiro; 

{6:6} e eles não foram impedidos de edifício, até 

tal tempo como significação foi dada a Darius relativa 

Eles e a resposta recebida. 

{6, 7} a cópia das cartas que Sisinnes, governador de 

Síria e sacerdotes e Sathrabuzanes, com seus 

companheiros, governantes na Síria e sacerdotes, escreveu e 
enviou 

-Darius; Ao rei Dario, saudação: 

{6:8} deixe todas as coisas ser conhecido para nosso Senhor, o 
rei, que 

sendo vem para o país da Judeia e entrou na 

cidade de Jerusalém, encontramos na cidade de Jerusalém a 

antigos dos judeus que eram do cativeiro 

{6:9} construindo uma casa para o senhor, grande e nova, de 

pedras talhadas e caras e a madeira já colocado sobre a 



paredes. 

{06:10} e essas obras são realizadas com grande velocidade, e 

o trabalho vem prosperamente em suas mãos e com todos 

glória e diligência é feita. 

{06:11}, então, pediu-nestes anciãos, dizendo, por cuja 

mandamento vos construir esta casa e lançar as bases 

destas obras? 

{06:12} Portanto a intenção que podemos dar 

conhecimento a ti pela escrita, exigimos deles que 

foram a chefe depravada, e nos exigido dos nomes em 

escrita de seus principais homens. 

{06:13} assim que eles nos deram esta resposta, nós somos os 
servos 

do senhor que fez os céus e a terra. 

{06:14} e o quanto esta casa, foi edificou muitos anos 

atrás por um rei de Israel grande e forte e tinha acabado. 

{06:15} Mas quando nossos pais provocaram Deus a ira, 

e pecar contra o senhor de Israel, que está nos céus, ele 

os entregou o poder do rei Nabuchodonosor de 

Babilônia dos caldeus; 



{06:16} que puxou para baixo a casa e queimado, e 

levados cativos a Babilônia pessoas. 

{06:17} Mas no primeiro ano em que o rei Ciro reinou sobre 

o país de Babilônia Ciro o Rei escreveu para construir este 

casa. 

{06:18} e os vasos sagrados de ouro e de prata, que 

Nabuchodonosor tinha levado fora de casa no 

Jerusalém e tinha configurá-los em seu próprio templo aqueles 
Cyrus 

o rei trouxe novamente fora do templo na Babilônia, 

e foram entregues para Zorobabel e Sanabassarus 

o governante, 

{06:19} com o mandamento que ele deveria levar a 

os mesmos navios e colocá-los no templo em Jerusalém; e 

que deve ser construído o templo do senhor em seu lugar. 

{06:20} em seguida, o mesmo Sanabassarus, sendo aproxime-
se, 

as fundações da casa do senhor em Jerusalém; 

e desde essa época até este ser ainda um edifício, ainda não é 

totalmente acabado. 

{06:21} agora portanto, se o que parecer bem ao rei, que 



a pesquisa feita entre os registros do rei Ciro: 

{06:22} e se for encontrado que o edifício da casa de 
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o senhor em Jerusalém tem sido feito com o consentimento do 

Rei de Cyrus e se nosso Senhor o rei ser tão ocupado, que 

significa nos respectivos. 

{06:23} então ordenou o rei Dario a procurar entre os 

registros em Babilônia: e então no Palácio de Ecbatane, que é 

no país de mídia, lá foi encontrado um rolo no qual 

essas coisas foram gravadas. 

{06:24} no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei Cyrus 

ordenou que a casa do senhor em Jerusalém deve 

ser construído novamente, onde sacrificam com fogo contínuo: 

{06:25} cuja altura deve ser de sessenta côvados e a amplitude 

sessenta côvados, com três linhas de pedras de cantaria e uma 
linha de 

madeira nova desse país; e os gastos para ser 

dado fora da casa do rei Ciro: 

{06:26} e que os vasos sagrados da casa do senhor, 

tanto de ouro e prata, que Nabuchodonosor levou de 



a casa em Jerusalém e trouxe para a Babilônia, deve ser 

restaurada a casa em Jerusalém e fixar-se no lugar 

Onde estavam antes. 

{06:27} e também ordenou que Sisinnes o 

Governador da Síria e sacerdotes e Sathrabuzanes e seus 

companheiros e aqueles que foram nomeados governantes na 
Síria 

e sacerdotes, deve ter cuidado para não se intrometer com o 
lugar, 

Mas sofrem de Zorobabel, o servo do senhor e governador 

da Judeia e os anciãos dos judeus, para construir a casa de 

o senhor naquele lugar. 

{06:28} ordenei também tê-lo construído inteiro 

mais uma vez; e que eles olham diligentemente para ajudar 
aqueles que 

ser o cativeiro dos judeus, até a casa do senhor 

terminado: 

{06:29} e fora o tributo de Celosyria e sacerdotes um 

porção com atenção a ser dada a esses homens para os 
sacrifícios de 

o senhor, isto é, a Zorobabel, o governador, por bois, 



e carneiros e cordeiros; 

{06:30} e também milho, sal, vinho e óleo e que 

continuamente todos os anos, sem dúvida, ainda mais, de 
acordo 

como os sacerdotes que em Jerusalém confirmará a ser diária 

gasto: 

{06:31} que as ofertas podem ser feitas para o Deus Altíssimo 

para o rei e seus filhos e que eles podem rezar por 

suas vidas. 

{06:32} e ele ordenou que todo aquele que deve 

transgredir, sim ou fazer a luz de qualquer coisa antes falado ou 

escrito, uma árvore deve ser tomada fora de sua própria casa e 
ele 

nela ser enforcado e todos os seus bens apreendidos para o rei. 

{06:33} o Senhor portanto, cujo nome é chamado lá 

em cima, destruir totalmente cada Rei e nação, que stretcheth 

sua mão para dificultar ou endamage naquela casa do senhor 
em 

Jerusalém. 

{06:34} eu Dario o rei ter ordenado que de acordo 

-essas coisas ser feito com diligência. 



{7:1} em seguida Sisinnes o governador de Celosyria e 

Sacerdotes e Sathrabuzanes, com seus companheiros 

seguindo os mandamentos do rei Dario. 

{7:2} muito cuidadosamente supervisionar as obras santas, 
auxiliando 

os antigos dos judeus e governadores do templo. 

{7:3} e assim as obras santas prosperaram, quando Aggeus e 

Zacarias que profetizaram os profetas. 

{7:4} e eles terminaram estas coisas pelo 

mandamento do Senhor Deus de Israel e com o 

consentimento de Cyrus, Darius e Artexerxes, reis da Pérsia. 

{7:5} e, portanto, a Santa casa e terminou em três 

e o vigésimo dia do mês de Adar, no sexto ano de 

Dario rei dos persas 

{7:6} e os filhos de Israel, os sacerdotes e os 

Levitas e outros que eram do cativeiro, que foram 

acrescentou-lhes, de acordo com o que está escrito 

livro de Moisés. 

{7, 7} e a dedicação do templo do Senhor eles 

ofereceu cem Bois duzentos carneiros, quatro 



centenas de cordeiros; 

{7:8} e doze cabras pelo pecado de todo o Israel, de acordo 

para o número do chefe das tribos de Israel. 

{7:9} os sacerdotes também e os levitas ficou matriz em 

suas vestimentas, de acordo com seus parentes, no serviço 

do Senhor Deus de Israel, de acordo com o livro de Moisés: 

e os porteiros em cada portão. 

{07:10} e os filhos de Israel que eram da 

cativeiro, realizado a Páscoa no décimo quarto dia do primeiro 

mês, depois que os sacerdotes e levitas eram santificados. 

{07:11} que eram do cativeiro não eram todos 

santificados juntos: mas os levitas foram todos santificados 

juntos. 

{07:12} e então eles ofereceram a Páscoa para todos eles, de 

o cativeiro e para seus irmãos sacerdotes e para 

eles mesmos. 

{07:13} e os filhos de Israel que vieram do 

cativeiro comer, mesmo todos eles que tinham se separado 

das abominações do povo da terra e procurado 

o senhor. 



{07:14} e mantiveram a festa dos pães ázimos sete 

dias, tornando-se feliz diante do senhor, 

{07:15} por isso ele tinha virado o conselheiro do rei da 

Assíria em direção a eles, para fortalecer as mãos nas obras 

do Senhor Deus de Israel. 

{8:1} e depois destas coisas, quando o rei de Artexerxes de 

o veio de persas reinou Esdras, filho de Saraias, o filho 

de Ezerias, filho de Helchiah, filho de Salum, 

O filho de Sadduc, filho de Achitob, filho de {8:2} 

Amarias, filho de Ezias, filho de Meremoth, filho de 

Zaraias, filho de Savias, filho de bocas, filho de 

Abisum, filho de Phinees, filho de Eleazar, filho de 

Arão, o sacerdote chefe. 

{8:3} este Esdras subiu de Babilônia, como uma escriba, 

sendo muito pronto na lei de Moisés, que foi dado pela 

Deus de Israel. 

{8:4} e o rei fez ele honra: ele achou graça em 

1 página de Esdras 702 

a visão em todas as suas solicitações. 

{8:5} lá subiu com ele também algumas das crianças 



de Israel, do sacerdote dos levitas, dos cantores sagrados, 

porteiros e os ministros do templo, a Jerusalém, 

{8:6} no sétimo ano do reinado de Artexerxes, no 

quinto mês, este foi o sétimo ano do rei; para eles foi 

da Babilônia, no primeiro dia do primeiro mês e veio a 

Jerusalém, de acordo com o próspera viagem que o 

Deus lhes deram. 

{8:7} para Esdras tinha grande habilidade, para que ele omitiu 

nada da lei e os mandamentos do senhor, mas 

as ordenanças e julgamentos, ensinou todo o Israel. 

{8:8} agora a cópia da Comissão, que foi 

escrita de Artexerxes o rei e veio a Esdras a 

Padre e leitor da lei do senhor, é isso que 

Quem segue; 

{8:9} rei Artexerxes a Esdras, o sacerdote e o leitor 

a lei do senhor envia saudação: 

{08:10} tendo determinado a lidar graciosamente, tenho 

dada a ordem, que tal da nação dos judeus e do 

sacerdotes e levitas sendo dentro do nosso reino, como estão 
dispostas 



e desejosos de ir convosco a Jerusalém. 

{08:11} como muitos, portanto, como tenho uma mente 
thereunto, deixe 

Eles partem com ti, como tem me pareceu bom tanto para mim 

e meus sete amigos dos conselheiros; 

{08:12} que podem olhar para os assuntos da Judeia e 

Jerusalém, agradavelmente ao que está na lei do senhor; 

{08:13} e carregar os presentes até o senhor de Israel, para 

Jerusalém, que comprometeram-se a eu e meus amigos, e 
todos os 

ouro e prata que, no país de Babilônia, pode ser encontrada, 

ao senhor em Jerusalém, 

{08:14} com que também que é dado do povo para o 

Templo do senhor seu Deus em Jerusalém: e aquela prata 

e o ouro pode ser recolhido para Bois, carneiros e cordeiros, 

e as coisas thereunto relativos; 

{08:15} até o fim que eles podem oferecer sacrifícios para o 

Senhor sobre o altar do senhor seu Deus, que está em 

Jerusalém. 

{08:16} e qualquer tu e teus irmãos fará com 

a prata e ouro, que fazer, de acordo com a vontade de Deus. 



{08:17} e os vasos sagrados do senhor, que são dadas 

te para o uso do templo do teu Deus, que está em 

Jerusalém, tu deverás definir antes de teu Deus em Jerusalém. 

{08:18} e mais qualquer coisa tu deverás lembrar... 

para o uso do templo do teu Deus, dareis-o fora do 

tesouro do rei. 

{08:19} e eu rei Artexerxes tem também comandou o 

Guardiões dos tesouros da Síria e sacerdotes, que 

qualquer Esdras o sacerdote e o leitor do direito do 

Altíssimo Deus enviará para, deviam dar-lhe com 

velocidade, 

{08:20} para a soma de cem talentos de prata, 

da mesma forma também de trigo ainda para uma centena de 
cors e um 

cem peças de vinho e outras coisas em abundância. 

{08:21} deixe todas as coisas ser realizada após a lei de Deus 

diligentemente, ao Deus Altíssimo, que ira não vem 

sobre o Reino do rei e seus filhos. 

{08:22} também, ordeno-vos que vos não exigem nenhum 
imposto, nem 



qualquer outra instituição, de qualquer dos sacerdotes ou 
levitas, ou 

cantores de Santos, ou porteiros ou Ministros do templo, ou de 
qualquer 

que têm feitos neste templo, e que nenhum homem tem 

autoridade para impor qualquer coisa sobre eles. 

{08:23} e tu, Esdras, de acordo com a sabedoria de Deus 

Ordene os juízes e juízes, que eles podem julgar em toda a Síria 

e sacerdotes todos aqueles que conhecem a lei de teu Deus; e 

aqueles que sabem que não vós deveis ensinar. 

{08:24} e todo aquele que deve transgredir a lei de tua 

Deus e do rei, será castigado com diligência, se 

seria por morte, ou outra punição, pela pena de dinheiro, ou 

pela prisão. 

{08:25}, em seguida, disse Esdras o escriba, abençoado seja o 
único 

Senhor, Deus de meus pais, quem tem colocar essas coisas para 
o 

coração do rei, para glorificar a casa dele que está em 
Jerusalém: 

{08:26} e tem me honrado na presença do rei, e 

seus conselheiros e todos os seus amigos e nobres. 



{08:27}, portanto, foi incentivada pela ajuda da 

O senhor meu Deus e reuniu os homens de Israel a subir 

comigo. 

{08:28} e estas são o chefe de acordo com as suas famílias 

e vários dignidades, que subiu comigo de Babilônia em 

o reinado do rei Artexerxes: 

{08:29} dos filhos de Phinees, Gerson: dos filhos de 

Itamar, Gamael: dos filhos de David, o filho de Lettus de 

Sechenias: 

{08:30} dos filhos de Pharez, Zacharias; e com ele 

foram contados um duzentos e cinquenta homens: 

{08:31} dos filhos de Moab Pahath, Eliaonias, filho de 

Zaraias e com ele duzentos homens: 

{08:32} dos filhos de Zathoe, Sechenias o filho de 

Jezelus e com ele três cem homens: dos filhos de 

Adin, Obeth filho de Jonathan e com ele duzentos 

e cinquenta homens: 

{08:33} dos filhos de Elão, filho de Josias, de Gotholias, e 

com ele setenta homens: 

{08:34} dos filhos de Saphatias, filho de Zaraias de Michael, 



e com ele setenta homens: 

{08:35} dos filhos de Joabe, filho de Abadias de Jezelus, e 

com ele, dois mil e doze homens: 

{08:36} dos filhos de Banid, filho de Assalimoth de Josaphias, 

e com ele um cento e sessenta homens: 

{08:37} dos filhos de Babi, Zacharias filho de Bebai, e 

com ele vinte e oito homens: 

{08:38} dos filhos de Astath, filho de Johannes de Acatan, e 

com ele um cento e dez homens: 
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{08:39} dos filhos de Adonikam, o último e estes são os 

nomes deles, Eliphalet, joia e Samaias e com 

os setenta homens: 

{08:40} dos filhos de Bago, Uthi filho de Istalcurus, 

e com ele setenta homens. 

{08:41} e estes recolhidos junto ao rio chamado 

Theras, onde nós armou nossas tendas três dias: e então eu 

pesquisadas-los. 

{08:42} Mas quando encontrei lá nenhum dos sacerdotes e 

Levitas, 



{08:43} Então eu enviou a Eleazar e Iduel e Masman, 

{08:44} e Alnathan e Mamaias e Joribas, e 

Nathan, Eunatan, Zacharias e Mosollamon, diretor 

homens e aprendi. 

{08:45} e eu ordenou-lhes que eles devem ir para Saddeus 

o Capitão, que estava no lugar do tesouro: 

{08:46} e ordenou-lhes que eles devem falar- 

Daddeus e seus irmãos e os tesoureiros em que 

lugar, para nos enviar tais homens como pode executar dos 
sacerdotes 

escritório na casa do senhor. 

{08:47} e pela mão poderosa de nosso Senhor que trouxeram 

nos homens hábeis dos filhos de Moli, filho de Levi, o 

filho de Israel, Asebebia e seus filhos e seus irmãos, que 

foram dezoito anos. 

{08:48} e Asebia e Annus e Osaias seu irmão, de 

os filhos de Channuneus e seus filhos, foram vinte homens. 

{08:49} e dos servos do templo que David tinha 

ordenado e os principais homens para o serviço da 

Levitas, a saber, os servos do templo duzentos e 



vinte, o catálogo de cujos nomes eram tirarás. 

{08:50} e lá jurei um rápido para os jovens 

antes de nosso Senhor, a vontade de uma viagem próspera 

para nós e para eles que estavam conosco, para nossos filhos e 
para 

o gado: 

{08:51} porque tinha vergonha de perguntar ao rei lacaios, e 

Cavaleiros e conduta para salvaguarda contra nossos 
adversários. 

{08:52} para que tinha dito ao rei, que o poder de 

o Senhor nosso Deus deve ser com eles que procurá-lo, para 

apoiá-los em todos os sentidos. 

{08:53} e novamente nos rogou a nosso Senhor como tocar 
estas 

as coisas e encontrou-o favorável a nós. 

{08:54} então separei doze do chefe dos sacerdotes, 

Esebrias e Assanias e dez homens de seus irmãos com 

-os: 

{08:55} e pesei-lhes o ouro e a prata, e 

os vasos sagrados da casa de nosso Senhor, que o rei, 

e seu Conselho e os príncipes e todo o Israel, tinham dado. 



{08:56} e quando eu tinha pesar, entreguei-lhes 

seis cento e cinquenta talentos de prateado e prateado vasos 
de 

talentos de cem e cem talentos de ouro, 

{08:57} e vinte navios de ouro e doze navios de 

bronze, nem de latão fino, brilhante como o ouro. 

{08:58} e eu disse-lhes, ambos vós são sagrados para o 

Senhor e os vasos são Santo e o ouro e a prata é 

um voto para o senhor, o Deus de nossos pais. 

{08:59} Vigiai e mantê-los até vós entregá-los para o 

Chefe dos sacerdotes e levitas e para os homens principais de 

as famílias de Israel, em Jerusalém, em secções do 

casa do nosso Deus. 

{8:60} então os sacerdotes e os levitas, que tinham recebido 

a prata e o ouro e os vasos, os trouxe a 

Jerusalém, no templo do senhor. 

{8:61} e do Rio Theras partimos a 12ª 

dia do primeiro mês e veio a Jerusalém os poderosos 

mão de nosso Senhor, que estava com a gente: e do 

início da nossa jornada, o senhor nos libertou de todos os 



inimigo, e então chegamos a Jerusalém. 

{8:62} e quando estivemos lá três dias, o ouro 

e a prata que foi pesada foi entregue na casa do 

nosso Senhor no quarto dia vos Marmoth o padre o filho 

do Iri. 

{8:63} e com ele era Eleazar, filho de Phinees, e 

com eles foram Josabad filho de Jesu e Moeth filho 

de Sabban, levitas: tudo foi entregue a eles pelo número e 

peso. 

{8:64} e todo o peso deles foi escrito o 

mesma hora. 

{8:65} além deles que foram saem do cativeiro 

ofereceu sacrifício ao Senhor Deus de Israel, até doze 

Bois para todo o Israel, carneiros oitenta e dezesseis, 

{8:66} Threescore e doze cordeiros, cabras para a paz 

oferecendo, doze; todos eles um sacrifício ao senhor. 

{8:67} e entregaram os mandamentos do rei 

vos dos Comissários do rei e aos governadores dos Celosyria 

e sacerdotes; e eles honrados o povo e o templo 

de Deus. 



{8:68} agora quando estas coisas foram feitas, os governantes 
vieram 

a mim e disse: 

{8:69} a nação de Israel, os príncipes, os sacerdotes e 

Levitas, não ter colocado longe das pessoas estranhas de 

a terra, nem das corrupções dos gentios a saber, do 

Cananeus, hititas, Pheresites, jebuseus e os moabitas, 

Egípcios e edomitas. 

{8:70} para eles e seus filhos já casados com 

suas filhas e a santa semente é misturado com o estranho 

povo da terra; e desde o início desta questão a 

governantes e os grandes homens têm sido participantes desta 
iniquidade. 

{8:71} e assim que eu tinha ouvido falar essas coisas, eu alugo 
meu 

roupas e vestuário sagrado e tirou o cabelo da 

fora de minha cabeça e a barba e sentou-me triste e muito 
pesado. 

{8:72} para que todos eles que então foram movidos para a 
palavra do 

Senhor, Deus de Israel montar-me, enquanto eu luto para 

a iniquidade: mas sentei-me ainda cheio de peso até a noite 



sacrifício. 
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{8:73} então, levantando-se do jejum com minhas roupas e 

o vestuário sagrado alugar, curvando-se meus joelhos e 
alongamento 

adiante as minhas mãos para o senhor, 

{8:74} eu disse: Ó Senhor, estou confuso e envergonhado 

diante da tua face; 

{8:75} para que nossos pecados são multiplicados acima de 
nossas cabeças, e 

nossas ignorâncias chegaram até ao céu. 

{8:76} para sempre desde que o tempo de nossos pais temos... 

foram e são em grande pecado, até este dia. 

{8:77} e pelos nossos pecados e dos nossos pais nós com nossos 

irmãos e nossos reis e nossos sacerdotes foram dado 

os reis da terra, à espada e para o cativeiro e para 

uma presa com vergonha, até este dia. 

{8:78} e agora em alguns medida tem sido misericórdia 

mostrou-nos de ti, Ó Senhor, que lá deve ser deixada 

em uma raiz e um nome no lugar do teu santuário; 

{8:79} e a descobrir-em uma luz na casa da 



O Senhor nosso Deus e para nos dar comida no tempo dos 
nossos 

servidão. 

{8:80} Sim, quando nós estávamos na escravidão, não 
estávamos 

esquecida de nosso Senhor; Mas ele nos fez gracioso antes da 

Reis da Pérsia, de modo que eles nos deram comida; 

Sim {8:81} e honrou o templo do senhor, e 

levantou o Sion desolado, que eles nos deram uma certeza 

permanente no judaísmo e Jerusalém. 

{8:82} e agora, Ó Senhor, o que, digamos, tendo estas 

coisas? para nós ter transgredido os vossos mandamentos, que 

Tu longura pela mão de seus servos, os profetas, dizendo: 

{8:83} que a terra, que vos entra em possuir como um 

herança, é uma terra poluída com das corrupções do 

estranhos da terra, e eles encheram com seus 

impureza. 

{8:84} Portanto agora vós não devem juntar suas filhas 

seus filhos, nem vós tomarão suas filhas aos 

dos seus filhos. 

{8:85} além disso vós nunca devem procurar ter paz com 



Eles, que vos podem ser forte e comer as coisas boas do 

Terra, e que vos podem deixar a herança da terra- 

seus filhos para sempre. 

{8:86} e tudo o que é acontecido é feito a nós por nossos 

obras de ímpios e grandes pecados; para vós, Ó Senhor, fazer 

nossa luz de pecados, 

{8:87} e dão-nos tal uma raiz: mas nós temos 

voltou-se novamente a transgredir a tua lei e misturar-se 

nós mesmos com a impureza das Nações da terra. 

{8:88} fôra não fique zangado nos destruir, 

até tu tivesses deixado nós raiz, semente, nem o nome? 

{8:89} Ó Senhor de Israel, sois verdadeiro: para o resta-um 

neste dia de raiz. 

{8:90} Eis que agora estamos diante de ti em nossas 
iniquidades, 

Por que não podemos ficar por mais tempo devido essas coisas 

diante de ti. 

{8:91} e como Esdras em sua oração feita sua confissão, 

chorando e deitado sobre o chão antes do templo, 

lá reuniram-se-lhe de Jerusalém um muito grande 



multidão de homens, mulheres e crianças: havia 

é um grande pranto entre a multidão. 

{8:92} então Jeconias, filho de Jeelus, um dos filhos 

de Israel, chamado para fora e disse, O Esdras, nós pecamos 

contra o Senhor Deus, podemos ter casado com mulheres 
estranhas de 

as nações da terra, e agora é todo o Israel no alto. 

Deixe-nos fazer um juramento ao senhor, que nós iremos 
colocar {8:93} 

Embora todas as nossas esposas, que tomámos dos pagãos, 

com seus filhos, 

{8:94} assim como tu tens decretado e como muitos como 
obedecer 

a lei do senhor. 

{8:95} surgem e colocar em execução: para a ti se isto 

questão pertencem, e nós seremos contigo: fazer 
valentemente. 

{8:96} então Esdras se levantou e fez um juramento do chefe 
do 

os sacerdotes e levitas de todo o Israel para fazer depois estas 
coisas; 

e assim eles jurou. 



{9:1} então Esdras subindo da corte do templo 

foi para a câmara de Joanan, filho de Eliasib, 

{9:2} e lá permaneceu e comeu carne nem beber 

água, luto para as grandes iniquidades da multidão. 

{9:3} e houve uma proclamação em todos os judeus e 

Jerusalém para todos os que eram do cativeiro, que eles 

devem ser reunidos em Jerusalém: 

{9:4} e que todo aquele que não conheceu há menos de duas 
ou 

três dias, de acordo como os anciãos que bare regra nomeada, 

o gado deve ser aproveitado para o uso do templo, e 

se expulso aos que foram do cativeiro. 

{9:5} e em três dias todos eles eram da tribo de Judá 

e Benjamin reunidos em Jerusalém século XX 

dia do nono mês. 

{9:6} e toda a multidão ficou tremendo na mulher 

Tribunal do templo por causa do mau tempo presente. 

{9:7} então Esdras levantou-se acima e disse-lhes: tendes 

transgrediu a lei em se casar com mulheres estranhas, desse 
modo a 

Aumente os pecados de Israel. 



{9:8} e agora confessando dar glória ao senhor 

Deus de nossos pais, 

{9:9} e fazer sua vontade e separar-se do 

pagão da terra e das mulheres estranhas. 

{09:10} então chorou toda a multidão e disse com um 

voz alta, assim como vós haveis falado, então vamos fazer. 

{09:11}, mas já que as pessoas são muitas, e é 

falta de tempo, para que não podemos ficar sem, e isto é 

Não é um trabalho de um dia ou dois, vendo nosso pecado 
nestas coisas é 

propagação de longe: 

{09:12}, portanto, que os governantes da estadia a multidão, e 

Deixe todos os de nossas habitações que têm esposas 
estranhas vir 

no momento designado, 
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{09:13} e com eles os governantes e juízes de todos os 

lugar, até nos desvia a ira do senhor de nós para 

Este assunto. 

{09:14} então Jônatas, o filho de Azael e Ezequias o 



filho de Theocanus consequentemente levou este assunto 
sobre eles: 

e ajudou a Mosollam e Levis e Sabbatheus. 

{09:15} e que eram do cativeiro fizeram de acordo 

para todas estas coisas. 

{09:16} e Esdras o sacerdote escolheu-lhe o principal 

os homens de suas famílias, por nome: e no primeiro dia da 

décimo mês, eles sentavam para examinar o assunto. 

{09:17} por sua causa que lugar estranha esposas foi trazido 

um fim no primeiro dia do primeiro mês. 

{09:18} e dos sacerdotes que estavam se reúnem, e 

tinha mulheres estranhas, lá foram encontrados: 

{09:19} dos filhos de Jesus, filho de Josedec e seu 

irmãos; Eleazar, Matthelas e Joribus e Joadanus. 

{09:20} e deram as mãos para prender suas esposas 

e para oferecer carneiros para fazer reconciliações para seus 
erros. 

{09:21} e dos filhos de Emmer; Ananias e Zabdeus, 

Eanes e Sameius e Hiereel e Azarias. 

{09:22} e dos filhos de Phaisur; Elionas, Massias 

Nathanael, Israel e Ocidelus e Talsas. 



{09:23} e dos levitas; Jozabad e meias-finais, e 

Coliiformes, que foi chamado Camillo e Patheus e Judas, e 

Jonas. 

{09:24} dos cantores sagrados; Eleazurus, Bacchurus. 

{09:25} dos carregadores; Sallumus e Tolbanes. 

{09:26} deles de Israel, dos filhos de Gargus; Hiermas, 

e Eddias, fydellis melo e Maelus e Eleazar, e 

Asibias e Baanias. 

{09:27} dos filhos de Ela; Matthanias, Zacarias, e 

Hierielus e Hieremoth e Aedias. 

{09:28} e dos filhos de Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth e Sabatus e Sardeus. 

{09:29} dos filhos de Babai; Johannes e Ananias e 

Josabad e Amatheis. 

{09:30} dos filhos de Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael e Hieremoth. 

{09:31} e dos filhos de Addi; Naathus e Moosias, 

Kasal, Lacunus e Mathanias e Sesthel, Balnuus, 

e Manasseas. 

{09:32} e dos filhos de Anás; Elionas e minhas, e 



Fydellis melo e Sabbeus e Simon Chosameus. 

{09:33} e dos filhos de Asom; Altaneus e Matias, 

e Baanaia, Eliphalet, Manasses e Semei. 

{09:34} e dos filhos de Miguel; Jeremias, Momdis, 

Juel, Omaerus, Mabdai e Pélias e Anos, Carabasion, 

e Enasibus e Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Marisa, Selemias, Nathanias: e dos filhos de Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Flávio Josefo. 

{09:35} e dos filhos de Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Eny, Juel, Banaias. 

{09:36} todos estes tinham tomado estranhas esposas, e eles 
colocaram 

-los com seus filhos. 

{09:37} e os sacerdotes e levitas e eles que foram de 

Israel, que habitavam em Jerusalém e no país, no primeiro 

dia do sétimo mês: Então os filhos de Israel estavam em 

suas habitações. 

{09:38} e a toda a multidão que veio junto com um 

acordo em local amplo de varanda Santo em direção a 

Leste: 



{09:39} e eles falou a Esdras, o sacerdote e o leitor, 

que ele traria a lei de Moisés, que foi dado do 

Senhor, Deus de Israel. 

{09:40} por Esdras, o sacerdote chefe trouxe a lei para o 

toda a multidão de homem para mulher e todos os sacerdotes, 

para ouvir direito no primeiro dia do sétimo mês. 

{09:41} e ele leu na corte amplo antes o Santo 

varanda de manhã até meio-dia, antes de ambos os homens e 

mulheres; e a multidão deu ouvidos a lei. 

{09:42} e Esdras o sacerdote e o leitor da lei ficaram 

subir em cima de um púlpito de madeira, que foi feito para essa 
finalidade. 

{09:43} e lá se levantou por ele Matatias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, sobre o direito 

mão: 

{09:44} e em cima de sua mão esquerda ficou Phaldaius, 
Misael, 

Fydellis melo, Lothasubus e Nabarias. 

{09:45} então tomou Esdras do livro da lei antes da 

multidão: para ele sentou-se com honra em primeiro lugar 

vista de todos. 



{09:46} e quando ele abriu a lei, eles ficaram todos 

para cima. Então Esdras Bendito o Senhor Deus Altíssimo, o 

Deus dos exércitos, o todo-poderoso. 

{09:47} e todo o povo respondeu: Amém; e levantando 

as mãos que caiu no chão e adoravam ao senhor. 

{09:48} também Jesus, ânus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas e Camillo, Asrias, e 

Joazabdus e Ananias, Biatas, os levitas, ensinou a lei 

do senhor, tornando-os withal a compreendê-lo. 

{09:49} então spake Attharates a Esdras, o sacerdote chefe. 

e leitor e para os levitas que ensinou a multidão, 

mesmo para todos, dizendo: 

{09:50} este dia é Santo ao senhor; (para eles tudo chorou 

Quando eles ouviram a lei:) 

{09:51} então, vai comer a gordura e beber o doce, e 

enviar a peça a eles que não têm nada; 

{09:52} para este dia é Santo ao senhor: e não pode ser 

dolorosos; para que o senhor lhe trará a honra. 
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{09:53} então os levitas publicadas todas as coisas para as 
pessoas, 

dizendo, este dia é Santo ao senhor; Não fique triste. 

{09:54} então eles foi seu caminho, cada um para comer e 

bebida e fazer feliz e de dar parte a eles que tinha 

nada e tornar-se grande ânimo; 

{09:55} porque entenderam as palavras em que eles 

foram instruídos, e para o qual tinha sido montados 

 


