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INTRODUÇÃO 
 

O propósito da lição nesse trimestre é ressaltar alguns aspectos bem 
específicos do caráter de Deus. O Deus a quem servimos, não é amoral como 
foram os deuses das nações pagãs antigas. O nosso, ele preza pela 
moralidade em todos os sentidos da vida. Além de exigir dos seus servos um 
comportamento moral bastante amplo, também deseja que eles tenham saúde 
através da observância de regras alimentares bem específicas. Nesse sentido, 
o Senhor aparece como o único Deus que está preocupado tanto com a saúde 
física quanto espiritual do seu povo. Ele é o Deus que deseja aos seus 
servidores uma mente sã em um corpo são. Foi ele quem inaugurou na história 
humana o sentido de respeito aos direitos humanos quanto estabeleceu um dia 
de descanso até para os animais. Ele se preocupou com os menos favorecidos 
na sociedade e se apresentou como protetor dos órfãos, estrangeiros e viúvas. 
Deus criou um princípio para o fazer humano: Se doe em você, também doe no 
seu próximo, então, não faça. 

 
Nosso Deus estabeleceu limites do homem sobre a natureza e sobre 

o seu semelhante. Caso a humanidade observasse os limites éticos e morais 
que Deus criou para o homem, o mundo seria certamente bem melhor para se 
viver.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O autor. 



Hinos sugeridos: 
Inicial – 287 
Final – 295 

Lição 01 
01 de Outubro de 2022 

O PREPARO DA NAÇÃO SACERDOTAL 

SANTO SÁBADO  

JOIA DA REVELAÇÃO: 
“E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos 

povos, para serdes santos”. Levíticos 20:26 
 

A ESCOLHA DIVINA 
1 – Deus em determinado momento buscou um homem para fazer um conserto com a 
humanidade. Quem foi esse homem e qual foi e como toda a humanidade foi incluída 
nesse conserto? Gênesis 12:1 a 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
25 de setembro de 2022 

O PROPÓSITO DIVINO 
2 – Deus usou do seu infinito poder para arrancar os israelitas do Egito. Qual sempre 
foi o propósito de Deus, ao estabelecer com esse povo uma relação especial? Êxodo 
19:1 a 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
26 de setembro de 2018 

A OFICIALIZAÇÃO DO CONSERTO 
3 – Moisés disse ao povo que Deus queria estabelecer com eles um conserto. Como o 
povo respondeu a Deus por intermédio de Moisés? Êxodo 19:7 e 8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
27 de setembro de 2022 

UM POVO SEPARADO PARA SER DIFERENTE 
4 – Deus iria dar ao povo de Israel a Terra Prometida que estava sendo possuída por 
outros povos. Por que esses outros povos estavam perdendo o seu direito à Terra de 
Canaã? Levítico 20:23 (Ler em casa o capítulo 20 inteiro) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
28 de setembro de 2022 

UM POVO SANTO PARA UM DEUS SANTO 
5 – Por que o povo deveria ser santo? Levítico 19:2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quinta-feira 
29 de setembro de 2022 

AS NORMAS PARA A SANTIFICAÇÃO 
6 – Deus tirou seu povo do Egito e antes de introduzi-lo na Terra Prometida deu-lhe 
inúmeras leis, mandamentos e estatutos. Quem seria o beneficiado pela obediência às 
leis de Deus? Deuteronômio 6:21 a 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
30 de setembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Deus iria cumprir a promessa que fizera a Abraão, Isaque e Jacó, mas, o 

povo precisava ser preparado antes de entrar na Terra Prometida. Não mais havia no 
coração do povo, a mesma fidelidade que houvera no coração dos primeiros 
patriarcas. A multidão de judeus precisava novamente aprender as leis de Deus e 
obedecer a essas leis. O povo precisava passar por um longo processo de 
aprendizagem antes que pudesse realizar o seu papel de nação sacerdotal e receber 
a herança prometida no passado. Os anos passados no deserto foram necessários 
para que a nação israelita pudesse aprender que Jeová é o único Deus e que só se 
mantendo fiel a ele, a nação eleita também poderia ser uma nação sacerdotal. Poucas 
vezes, para a tristeza de Deus, o seu povo conseguiu ser ao mesmo tempo, povo 
eleito e nação sacerdotal. Estamos nós cumprindo nosso dever para com o nosso 
Deus? 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que 
temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas 
ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os 
mandamentos do Senhor, e os estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem?” 
Deuteronômio 10:12 e 13 

 
Hinos sugeridos: 
Inicial – 11 
Final – 35 

Lição 02   
08 de outubro de 2022 

DEUS NO MONTE SINAI 

SANTO SÁBADO  

JOIA DA REVELAÇÃO: 
“Cantai ao Senhor em toda a terra; anunciai de dia em dia a sua salvação. 

Contai entre as nações a sua glória, entre os povos a suas maravilhas. Porque grande 
é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo do que todos os deuses”. I Crônicas 
16:23 a 25 

 
PREPARATE PARA ENCONTRAR COM DEUS 

1 – Em que situação o povo hebreu tinha que estar antes de se encontrar com Deus 
no monte Sinai?  Êxodo 19:9 a 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primeiro-dia 
02 de outubro de 2022 

MOISÉS GUIANDO O POVO E O LEVANDO A SANTIFICAÇÃO 
2 – Quando desceu do monte depois de ter estado com Deus, que atitude Moisés 
tomou imediatamente? Êxodo 19:14 e 15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
03 de outubro de 2022 

O SOBRENATURAL NO MONTE SINAI 
3 – Qual era a situação no monte Sinai quando Deus se fez presente? Êxodo 19:18  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
04 de outubro de 2022 

PARA TEMOR E NÃO PARA MEDO 
4 – Depois que o povo se afastou do monte, que pedido ele fez a Moisés? Êxodo 
20:19 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
05 de outubro de 2022 

PRESENÇA PROLONGADA 
5 – Por quanto pelo menos a glória do Senhor pairou sobre o monte Sinai? Êxodo 
24:15 a 18 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
06 de outubro de 2022 

MOISÉS NO MONTE 
6 – Como era a intimidade de Moisés com Deus no monte Sinai? Quem falava face a 
face com quem? Êxodo 33:11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
07 de outubro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Estar na presença de Deus, eis o maior sonho de todos os homens que têm 

fé. Deus efetivamente honrou poucas pessoas com a sua infinita presença, e os 
homens que foram honrados com a presença pessoal de Deus, cada um deles 
possuía algo peculiar no caráter: fidelidade a quase toda prova. Abraão, Isaque, Jacó, 
Elias entre outros poucos privilegiados, tiveram um contato especial com Deus e esse 
contato só foi possível em razão da fidelidade que eles foram capazes de demonstrar 
nas horas mais difíceis. A presença de Deus, no entanto, não será privilégio apenas 
dos homens do passado. Nós e muitos outros um dia também teremos a oportunidade 
de vermos a Deus de alguma forma. A promessa de que poderemos ver a Deus um 
dia se cumprirá e que para que tenhamos o privilégio de vê-lo, precisamos ter apenas  
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uma coisa: o coração limpo. “Bem-aventurados os limpos de coração porque virão a 
Deus”. Assim como os hebreus no passado precisaram da santificação para ficar em 
pé na presença de Deus, hoje como nunca, é necessário um coração puro para o 
aguardo do retorno do Mestre. Deus está pronto a nos mandar seu espírito para limpar 
nosso coração das impurezas. Que seja bem-vindo o nosso Consolador. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Portanto, assim te farei, o Israel! E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, 
para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele o que forma os montes, e cria o 
vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e 
pisa os altos da terra; o Senhor, o Deus dos Exércitos é o seu nome”. Amós 4:12 e 13 
 
 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 34 
Final – 289 

Lição 03  
15 de outubro de 2022 

A PRESENÇA DE DEUS 

SANTO SÁBADO  

JOIA DA REVELAÇÃO: 
“E disse: Não te chegues para cá; tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em 
que tu estás é terra santa”. Êxodo 3 

PRESENÇA SEMI-INVISÍVEL  
 

1 – Sobre o homem ver a face Deus, como o Antigo Testamento se posiciona? Êxodo 
33:20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
09 de outubro de 2022 

PRESENÇA INVISÍVEL 
2 – Sobre o homem efetivamente ver a Deus, como o Novo Testamento se posiciona? 
I Timóteo 6:16, João 1:18, João 6:46, I Timóteo 1:17, I João 4:12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
10 de outubro de 2022 

DEUS NA LUZ I 
3 – Quando Deus “apareceu” para Moisés, o que aconteceu com a sarça? Êxodo 3:2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
11 de outubro de 2022 

DEUS NA LUZ II 
4 – Em determinado momento Moisés subiu ao monte para mais perto de onde Deus 
estava. Como a Bíblia relata o parecer da glória do Senhor? Êxodo 24:16 a 18 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
12 de outubro de 2022 

DEUS NA LUZ III 
5 – Quando Moisés terminou de montar a Tenda da Congregação, Deus se fez 
presente dando seu aval ao que havia sido construído. Como a Bíblia relata a 
presença de Deus para na primeira visita que ele fez a Tenda? Êxodo 40:34 e 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
13 de outubro de 2022 

DEUS “FACE A FACE” COM O HOMEM 
 

6 – Moisés e outras setenta e duas pessoas tiveram o privilégio de “ver” o Deus de 
Israel. Como essa experiência está relatada na Bíblia? Êxodo 24:9 a 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
14 de outubro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Deus habita na luz inacessível e jamais foi visto plenamente por olhos 

humanos. O que alguns homens tiveram no passado foi o privilégio terem visto uma 
parte do corpo de Deus. Setenta e dois homens juntamente com Moisés puderam ver 
algo que identificaram como os pés de Deus. Ezequiel também ”viu” a Deus, só que 
em visão e, nessa visão Deus tinha semelhança de homem. Em nenhum desses dois 
momentos a Bíblia afirma que os homens viram a Deus. Será que aqueles que viram 
uma nuvem descer sobre o monte Sinai, uma imensa claridade tomar conta do monte 
e da nuvem, que ouviram uma voz como de trovão dizer “Eu Sou Deus”, que 
presenciaram uma sobrenatural luminosidade escondendo a pessoa de Deus, não 
poderiam dizer: Nós vimos Deus? Vale também lembrar que a Bíblia diz que foi Deus 
quem falou com o homem cara a cara e não o contrário. Deus, escondido pela luz via 
e ouvia o homem enquanto o homem apenas o ouvia e via a luminosidade. Você, no 
lugar desse homem o que diria?      
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é  
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se  
manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos”. I 

João 3:2 
 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 387 
Final – 394 

Lição 4  
22 de outubro de 2022 

AS NAÇÕES QUE ACUMULARAM PECADOS 

SANTO SÁBADO  
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JOIA DA REVELAÇÃO: 
“Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: À tua 

semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates; e o 
queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o heteu, e o perizeu, e os refains, e o 
amorreu, e o cananeu, e o girgaseu, e o jebuseu”. Gênesis 15:18 a 20 
 

TUDO A SEU TEMPO 
1 –- Como a Bíblia relata a promessa que Deus fez a Abraão de dar-lhe a terra de 
Canaã? Gênesis 13:14 a 17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
16 de outubro de 2022 

RESQUÍCIOS DO CONHECIMENTO DE DEUS 
2 – Havia em Salém (cidade dos jebuseus que Davi tomaria e a transformaria em 
capital do reino judeu – Jerusalém) um sacerdote religioso. A qual Deus esse 
sacerdote servia? Gênesis 14:18 a 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
17 de outubro de 2022 

O CONHECIMENTO PERDIDO 
3 – Em relação à prática de todo tipo de pecado, como era a situação das nações que 
perderiam suas terras? Levítico 18:24 a 27. Em casa leia a relação de todos os 
pecados que eram praticados pelas nações que Deus julgou Levítico 18  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
18 de outubro de 2022 

AUTORIDADE PARA DESALOJAR 
4 – Por qual motivo as gentes que habitavam em Canaã foram expulsas daquele 
território? Levítico 18:27 e 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
19 de outubro de 2022 

PROTEÇÃO CONTRA A IDOLATRIA 
5 – À medida que fossem conquistando os territórios, que atitude os israelitas 
deveriam tomar quanto à religião dos habitantes de Canaã? Deuteronômio 7:1 e 2; 
Deuteronômio 12:2 e 3  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
20 de outubro de 2022 

ADVERTÊNCIAS AO POVO ELEITO 
6 – Quanto estivessem de posse da Terra Prometida, de que os hebreus deveriam se 
lembrar sempre? Deuteronômio 4:23 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
21 de outubro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Muitos há que procuram inquirir Deus pelos atos que tomou no passado 

contra as nações que tiveram a sua taça de pecados a transbordar. Essas pessoas, 
com base nas noções modernas de direitos humanos, pregam que o Deus de Abraão, 
Isaque e Jacó foi extremamente intolerante com os antigos habitantes da terra de  

Canaã. Essas pessoas não conseguem entender que quem tomou a 
iniciativa de afastar-se do Deus verdadeiro, foram os próprios cananeus, durante a 
passagem dos séculos. Tão longe ficaram de Deus e tão intensamente se entregaram 
à idolatria que o retorno dos mesmos à Fonte Eterna havia se tornado impossível. 
Nessa situação extrema, incapazes de serem tocados pelo espírito santo, os primitivos 
habitantes de Canaã foram julgados e condenados ao desterro e aniquilamento. 
Partindo do pressuposto de que tudo pertence a Deus e que na sua onipotência ele 
pode fazer o que quiser, ainda assim, Deus não foi arbitrário com esses antigos 
habitantes da Palestina. Esperou ainda Deus quatro séculos, para só então, depois de 
alcançado o transbordamento da sua taça de pecados, é que o povo foi julgado e 
condenado. Os mesmos pecados que cometeram os palestinos antigos, cometem hoje 
as nações modernas: idolatrias, adultérios, violências, fraudes, roubos, etc, etc... Da 
mesma forma que Deus julgou as nações do passado condenando-as à destruição, 
julgará as nações modernas e libertará o seu mundo, o mundo que ele construiu, da 
maldição do pecado. Devemos nos afastar do pecado, aproximarmos de Deus, para 
nos vermos livres dos juízos que estão caindo, e que ainda cairão sobre o mundo. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Pelo que hoje saberás, e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus 
em cima nos céus, e em baixo na terra; nenhum outro há”. Deuteronômio 4:39 
 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 400 
Final – 401 

Lição 05                                                                                                          
29 de outubro de 2022 

UM DEUS QUE IMPÕE REGRAS DE MORALIDADE 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede de ti, senão 
que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e 
sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu  

coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do 
Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem?”. Deuteronômio 
10:12 e 13 
 

FIDELIDADE CONJUGAL 
1 – O que diz explicitamente o sétimo mandamento? Êxodo 20:14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primeiro-dia 
23 de outubro de 2022 

CASAMENTO HETEROSSEXUAL 
2 – Pelos planos de Deus, quais gêneros unicamente podem assumir laços 
matrimoniais? Gênesis 2:24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
24 de outubro de 2022 

CONTAMINAÇÃO ABOMÍNAVEL 
3 – Como Deus enxerga a relação sexual de homens com animais? Levítico 18:23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
25 de outubro de 2022 

RELAÇÕES SEXUAIS INCESTUOSAS 
4 – Quais relações intra-familiares são expressamente proibidas por Deus? Levítico 
18:6 a 18 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
26 de outubro de 2022 

PROSTITUIÇÃO E HOMOSSEXUALIDADE 
5 – Quanto também em relação à prostituição e homossexualidade, qual foi a ordem 
expressa de Deus? Deuteronômio 23:17  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
27 de outubro de 2022 

RAZÕES PARA A IMPOSIÇÃO DE REGRAS MORAIS 
6 – Deus se mostrou para os judeus como um ser que possui uma personalidade 
cheia de conceitos morais e que quer transmitir esses conceitos morais para as suas 
criaturas. Por quais motivos as gentes que habitavam a terra de Canaã estavam sendo 
expulsas e eliminadas dela? Levítico 20:22 e 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
28 de outubro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Uma das coisas mais revolucionárias que aconteceu no campo da religião, 

foi a percepção da existência de um nível elevado de moralidade na pessoa do Deus 
que se revelou aos judeus. Os deuses de todas as antigas civilizações politeístas eram 
completamente amorais. Os deuses pagãos foram construídos com todos os defeitos 
de caráter dos seres humanos; eram deuses que roubavam, matavam, adulteravam, 
viviam incestuosamente, homossexualmente, e, portanto, eram deuses que não 
sabiam a diferença entre o bem e o mal e entre o certo e o errado. O Deus dos judeus 
trouxe para a humanidade a noção de que o bem está relacionado com a sua própria  

                                               08 



pessoa e que nós, seres humanos, se quisermos nos aproximar dele 
teremos que aprender a viver de acordo com conceitos morais que tem origem nele. O 
bem está em Deus e caso o homem viva de acordo com a idéia de bem que procede 
de Deus, ele estará em paz com Deus, com o seu próximo e até com a natureza. Que 
possamos compreender a profundidade do bem que está sendo revelado na pessoa 
de Deus. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Portanto guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhum dos 
estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não se contamineis com eles: 
Eu sou o Senhor vosso Deus”. Levítico 18:30 

 

 
 
Hinos sugeridos: 
Inicial – 217 
Final – 221 

Lição 06                                                                                                        
05 de novembro de 2022 

PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é 
reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvido aos seus mandamentos, e 
guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus 
sobre o Egito; porque eu sou o Senhor que te sara”. Êxodo 15:26 
 

O REGIME ALIMENTAR ORIGINAL 
1 – Quando saiu das mãos do criador, qual foi o regime alimentar que Deus 
prescreveu para o homem? Gênesis 1:26 a 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
30 de outubro de 2022 

MUDANÇAS NO REGIME ALIMENTAR ORIGINAL 
2 – Depois do Dilúvio Deus promoveu uma alteração no regime alimentar humano. O 
que Deus permitiu que passasse a fazer parte da alimentação humana? Gênesis 9:1 
a 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
31 de outubro de 2022 

RESTRIÇÕES NO REGIME ALIMENTAR I 
3 – Deus permitiu o uso da carne na alimentação humana. Que primeira restrição ele 
fez? Gênesis 9:3 e 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Terça-feira 
01 de novembro de 2022 

RESTRIÇÕES NO REGIME ALIMENTAR II 
4 – Além do sangue, que outra substância de origem animal o homem está proibido de 
comer? Levítico 3:17, 7:23. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
02 de novembro de 2022 

ANIMAIS LIMPOS E IMUNDOS 
5 – Deus permitiu que o homem usasse a carne de animais como alimento. Identifique 
no texto bíblico a seguir as regras que separam os animais limpos dos imundos. 
Levítico 11:1 a 43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
03 de novembro de 2022 

UMA CARNE EM PARTICULAR 
6 – Deus separou os animais que são limpos do ponto de vista alimentar dos que são 
imundos. Há um animal específico que Deus não quer nem que toquemos nele? 
Levítico 11:7 e 8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
04 de novembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
O povo eleito foi também abençoado quando Deus estabeleceu leis 

alimentares que tinham propósito duplo: A preservação da saúde e serem um símbolo 
de obediência. Quanto à saúde, hoje nós sabemos que a gordura animal, o sangue e a 
carne dos animais que Deus separou como inadequados para a alimentação humana, 
são ao mesmo tempo prejudiciais para o coração e potenciais vetores de inúmeras 
doenças, algumas até incuráveis, como a cisticercose, doença que pode levar a 
loucura e que é transmitida por um micro-organismo que sobrevive na gordura do 
porco (toucinho). Quando Deus estabeleceu uma lista de animais comestivelmente 
limpos ou imundos, procurou permitir ao homem o uso daquilo que tinha a menor 
capacidade de afetar sua saúde. As regras sobre o uso de carne animal na 
alimentação humana são também símbolos de obediência. Através da satisfação do 
apetite podemos também demonstrar se somos ou não obedientes a Deus. Parece 
coisa simples, mas é profundamente importante que sejamos fiéis a Deus nesta 
questão. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era apenas um fruto, 
mas comê-lo mergulhou o mundo no pecado e na morte. Deus testa a fidelidade dos 
homens através de coisas simples. Não deixemos que um pedaço de carne nos 
separe do Criador. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“...E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa 
água; e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem 
estéril na tua terra; o número dos teus dias cumprireis”. Êxodo 23:25 e 26 
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Hinos sugeridos: 
Inicial – 527 
Final – 531 

Lição 07                                                                                                        
12 de novembro de 2022 

UM MEMORIAL PARA A CRIAÇÃO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar”. Êxodo 20:8 
 

ORIGEM DIVINA 
1 – Em que momento da história humana o sétimo dia foi separado por Deus? 
Gênesis 2:1 a 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
06 de novembro de 2022 

UM SINAL ENTRE DEUS E O SEU POVO 

 
2 – Deus estabeleceu que no sétimo dia seus servos devem se abster do trabalho 
temporal. Quando um homem passa a guardar o sábado como dia sagrado, que 
significado ele passa a ter no relacionamento Deus/homem?  Êxodo 31:13, 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Segunda-feira 

07 de novembro de 2022 
UM SINAL PARA A ETERNIDADE 

3 – Por quanto tempo o sábado será um sinal entre Deus e o seu povo? Êxodo 31:16 
e 17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
08 de novembro de 2022 

ESPÍRITO SABÁTICO 
4 – Como Deus espera que encaremos o seu santo dia? Isaías 58:13 e 14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
09 de novembro de 2022 

UM DIA QUE FOI FEITO PARA O HOMEM 
5 – Corremos o risco de, querendo agradar Deus, fazermos da observância do sábado 
um fim em si mesmo. Contra esse perigo, que princípio Cristo nos deixou? Marcos 
2:27 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
10 de novembro de 2022 

GUARDANDO O SÁBADO NO ESPÍRITO DE CRISTO 
6 – Cristo curou inúmeras pessoas em dia de sábado, coisa que aos olhos dos líderes 
judaicos de seu tempo não podia ser feito. Como Cristo reagia quando nessas 
ocasiões o acusavam de ser um transgressor do sábado? Lucas 13:10 a 17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
11 de novembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
A observância do sábado como dia santo e de dedicação exclusiva a Deus 

e ao próximo, é apresentada na Bíblia de forma indiscutível. Preocupados em honrar a 
Deus, através da guarda do 

quarto mandamento, muitos o estão desonrando, ao imaginarem que a 
guarda do sábado é um fim em si mesmo. Muitos guardam o sábado não como um 
meio, mas como um fim. Não como um meio de mostrar amor a Deus através do 
próximo, mas com o fim de serem salvos simplesmente porque deixaram de trabalhar 
no sétimo dia. Devemos usar o sábado para demonstrar aos homens o amor de Deus 
através dos nossos atos de misericórdia e de salvação. Não é simplesmente 
guardando o sábado que demonstramos a Deus nosso amor, mas usando o sábado 
para mostrarmos aos outros o amor de Deus. Quem não ama o próximo não ama a 
Deus, pois mais sábados que possa guardar.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por 
causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor”. Marcos 2:27 e 
28 
 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 474 
Final – 471 

Lição 08                                                                                                        
19 de novembro de 2022 

O ANJO DO SENHOR 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“E, completados quarenta anos, apareceu-lhe o Anjo do Senhor, no deserto 
do Sinai, numa chama de fogo de um sarçal”. Atos 7:30 

 
O ANJO NO MONTE SINAI 

1 – De acordo com Lucas, autor do Livro de Atos, quem foi que Moisés viu na sarça 
ardente no Monte Sinai? Atos 7:30 e 31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primeiro-dia 
13 de novembro de 2022 

A MISSÃO DO ANJO DO SENHOR 
2 – Em que condição Deus enviou Moisés para tirar o povo judeu do cativeiro egípcio? 
Atos 7:34 e 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
14 de novembro de 2022 

NÃO PODIA SER DEUS DIRETAMENTE 
3 – Por qual motivo Deus não pode agir diretamente de forma pessoal para tirar os 
hebreus do cativeiro egípcio? Êxodo 33:1 e 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
15 de novembro de 2022 

A VOZ DO ANJO É A VOZ DE DEUS 
4 – Já sabemos que no monte Sinai Moisés ouviu a voz de Deus e viu o Anjo do 
Senhor. Em relação às coisas que o Anjo iria transmitir a Moisés e ao povo, como eles 
deveriam receber a sua voz? Êxodo 23:20 a 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
16 de novembro de 2022 

O TRABALHO REALIZADO 
5 – Depois que os israelitas já estavam longe do Egito, como Moisés descreveu a 
ajuda que receberam para saírem do cativeiro? Números 20:14 a 16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
17 de novembro de 2022 

DEUS NO COMANDO 
6 – Apesar de ter usado o seu Anjo, quem era o dono da iniciativa em toda a trajetória 
do povo judeu do Egito à Terra Prometida? Êxodo 19:3 a 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
18 de novembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Dede a entrada do pecado no mundo, Deus sempre atuou de forma indireta 

no seu tratamento com a humanidade caída. Incapazes de permanecerem em pé 
diante de um Deus que é santo, os homens passaram a ter contato com esse Deus 
através de um mediador, de um intercessor. Esse intercessor que no passado foi 
chamado de Anjo do Senhor, hoje nós sabemos que é a pessoa de Cristo, o Filho de 
Deus. Precisamos também atentar para a forma como o Anjo do Senhor realizou a 
obra de Deus. Ele nunca buscou glória para si mesmo, tanto é, que a sua atuação 
entre os israelitas permanece parcialmente obscura até hoje. O Anjo do Senhor fez  
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muito e apareceu pouco, porque seu objetivo era simplesmente “fazer a 
vontade de Deus e realizar a sua obra”, como tem sido até os dias de hoje. Os judeus 
nunca tiveram outra ideia sobre quem os tirou do cativeiro egípcio, senão aquela que 
transfere toda obra de libertação para Deus, mesmo que tenha sido através do Anjo. O 
Anjo sempre apareceu como a serviço de Deus, e não como Deus. Ele não era Deus, 
mas trazia a palavra de Deus e é assim que o mesmo Anjo sempre quis que os 
homens o olhassem: Como um mensageiro de Deus. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“O Anjo do Senhor acampa-se em redor dos que o temem, e os livra”. 
Salmos 34:7 

 
Hinos sugeridos: 
Inicial – 291 
Final – 297 

Lição 09                                                                                                        
26 de novembro de 2022 

AS REBELIÕES NO DESERTO I 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se 
lembraram da multidão das tuas misericórdias; antes foram rebeldes junto ao mar, sim, 
o Mar Vermelho”. Salmos 106:7 
 

O BEZERRO DE OURO 
1 – Moisés subiu a monte Sinai chamado por Deus e demorou alguns dias para 
descer. Durante a ausência de Moisés, que retrocesso na fé o povo demonstrou? 
Êxodo 32:1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
20 de novembro de 2022 

CORAÇÃO OBSTINADO 
2 – Que opinião Deus manifestou a Moisés sobre o comportamento em fazer imagens 
de escultura? Êxodo 32:7 e 8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
21 de novembro de 2022 

A MURMURAÇÃO DE ARÃO E MIRIÃ 
3 – Arão e Miriã criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher cusita, mulher 
não israelita. Que argumento esses dois personagens usaram para tentar diminuir a 
liderança de Moisés sobre o povo eleito?  Números 12:1 e 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Terça-feira 
22 de novembro de 2022 

O POVO PERDE O ÂNIMO 
4 – Depois que os espias voltaram de observar Canaã, devido às notícias que 
trouxeram sobre os habitantes da terra, que atitude a maioria do povo judeu decidiu 
tomar?  Números 14:1 a 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
23 de novembro de 2022 

A REBELIÃO DE CORÉ, DATÃ E ABIRÃ 
5 – Esses três rebeldes eram levitas, aos quais Deus havia designado a administração 
das coisas temporais relacionadas ao ministério do tabernáculo. Segundo Moisés, o 
que eles ainda buscavam para si? Números 16:9 e 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
24 de novembro de 2022 

A REBELIÃO CONTINUA 
6 – A rebelião de Coré, Data e Abirã teve um desfecho trágico. Logo em seguida, que 
atitude o povo voltou a tomar? Êxodo 16:41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
25 de novembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Coração obstinado. Essa é a melhor explicação para a recusa do povo 

judeu em tão insistentemente oferecer total fidelidade ao Deus de toda a terra. Agora 
nós começamos a entender que Deus não escolheu o melhor povo que havia sobre a 
face da terra, mas, talvez Deus tenha escolhido o pior povo da terra. Esse povo é um 
modelo, um paradigma que Deus utilizou para mostrar ao mundo o seu amor, sua 
bondade, sua misericórdia, sua paciência, sua tolerância. Deus talvez tenha escolhido 
o pior para mostrar ao universo o que há de melhor nele mesmo. Cada vez mais nós 
podemos compreender que “as misericórdias de Deus são as razões de não termos 
sido ainda consumidos”. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e 
apregoarei o nome do Senhor diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver 
misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer”. Êxodo 33:19 
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Hinos sugeridos: 
Inicial – 301 
Final – 308 

Lição 10                                                                                                          
03 de Dezembro de 2022 

AS REBELIÕES NO DESERTO II 

SANTO SÁBADO  

 

JOIA DA REVELAÇÃO: 
“Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por 

caminho que não é bom, após os seus pensamentos; povo que me irrita diante da 
minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos...”. 
Isaías 65:2 e 3 
 

NABABE A ABIÚ – REBELIÃO PELA PRESUNÇÃO 
1 – Esses dois sacerdotes foram consumidos diante da face do Senhor. O que eles 
fizeram de errado? Levítico 10:1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
27 de novembro de 2022 

MURMURANDO ÀS ESCONDIDAS E CONTRA O PÃO DO CÉU 
2 – Em determinado momento, longe dos olhos de Moisés ou Arão, como estava o 
coração do povo? Números 11:1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
28 de novembro de 2022 

MURMURAÇÃO EM EDOM IDOLATRIA EM SITIM 
3 – Nas cercanias da terra de Edom, como ficou o sentimento do povo hebreu? 
Números 21:4 e 5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
29 de novembro de 2022 

MOISÉS MOSTRA O CARÁCTER DO POVO 
4 – Como o povo judeu se comportou desde a saída do Egito até a sua chegada às 
divisas da Terra Prometida? Deuteronômio 9:7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
30 de novembro de 2022 

A REBELDIA DE MOISÉS 
5 – No meio do deserto Deus mandou Moisés falar a rocha para dar água ao povo. Ao 
invés de falar, que atitude Moisés tomou por duas vezes? Números 20:7 a 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quinta-feira 
01 de Dezembro de 2022 

INCREDULIDADE 
6 – Apesar de terem visto inúmeras manifestações do poder de Deus, como ainda era 
a fé do povo judeu no Todo-poderoso? Deuteronômio 1:30 a 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
02 de Dezembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Em mais uma semana nós pudemos ver como o povo hebreu foi rebelde contra o seu 
Deus. A rebeldia do povo foi tão intensa que afetou até o relacionamento que Moisés 
mantinha com Deus. Hoje parece que nos surpreende tamanha rebeldia de um povo 
contra o seu Deus, mas, devemos ponderar que no lugar daquele povo, certamente 
faríamos o mesmo ou ainda mais. O que ressalta de todo o estudo dessa semana, é 
que Deus sempre esteve pronto dar uma segunda chance para o povo rebelde. Deus 
sempre dá uma segunda chance, quando não, uma terceira, quarta, quinta, etc. Desde 
Adão até hoje, o que vemos é Deus dando novas oportunidades para os homens se 
arrependerem dos seus pecados e iniciarem uma nova vida com Deus. Enquanto 
durar o tempo da graça, enquanto o tempo de misericórdia não houve passado, 
podemos sempre recomeçar, ainda que sejam mil recomeços. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo 
são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo é reto é. Corromperam-se contra 
ele, seus filhos eles não são; a sua mancha é deles; geração perversa é torcida é. 
Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu Pai, que te 
adquiriu, te fez e te estabeleceu?”.  Deuteronômio 32:4 a 6 
 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 369 
Final – 370 

Lição 11                                                                                                          
10 de Dezembro de 2022 

DEUS CONTRA OS REBELDES 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Será, porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para 
não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te 
ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e te alcançarão”. Deuteronômio 
28:15 
 

DEUS CONTRA OS IDÓLATRAS DO BEZERRO DE OURO 
 
1 – Deus aceitou os argumentos de Moisés e não destruiu toda a nação israelita, 
porém, aquele ato de idolatria não poderia ficar impune. O que Moisés mandou fazer 
para demonstrar ao povo a repulsa de Deus a idolatria? Êxodo 32:25 a 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primeiro-dia 
04 de Dezembro de 2022 

DEUS CONTRA MIRIÃ 
2 – Miriã e Arão murmuraram contra a liderança de Moisés sobre o povo. Como Deus 
justificou sua preferência por Moisés como líder dos hebreus? Números 12:5 a 8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
05 de Dezembro de 2022 

DEUS CONTRA OS QUE DEMONSTRARAM FRAQUEZA 
 
3 – Prestes a iniciar a conquista da Terra Prometida, a maioria dos homens que 
poderiam lutar tiveram medo e cogitaram voltar para o Egito. Em razão dessa 
demonstração de falta de confiança em Deus, que péssima recompensa eles 
receberam? Números 14:21 a 23, 29 a 38  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
06 de Dezembro de 2022 

DEUS CONTRA CORÉ, DATÃ E ABIRÃ 
4 – Esses três rebeldes ambicionaram o sacerdócio que Deus reservara para a 
linhagem de Abraão e tomaram providências para se tornarem sacerdotes entre o 
povo. Como Deus tratou a tentativa dos três em usurpar a função sacerdotal? 
Números 16:28 a 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
07 de Dezembro de 2022 

DEUS CONTRA OS SEGUIDORES DE CORÉ, DATÃ E ABIRÃ 
5 – Em seguida a destruição dos três rebeldes, parte do povo judeu se indispondo 
contra Moisés e Arão, que atitude resolveu tomar? Números 16:41 e 42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
08 de Dezembro de 2022 

DEUS CONTRA MOISÉS 
6 – Moisés é apresentado na Bíblia como o homem mais manso que já surgiu na face 
da Terra. Em pelo menos uma vez na vida Moisés também perdeu a paciência com o 
povo e pecou contra Deus. Com se deu esse incidente? Números 20:7 a 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
09 de Dezembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Na lição dessa semana vimos alguns atos divinos que aparentemente 

contradizem tudo que aprendemos sobre Deus e o seu amor para com a humanidade. 
Deus tratou com severidade extrema todos os que de uma forma ou de outra se  

                                                 18 



rebelaram contra ele. Aparentemente Deus não perdoou e se vingou violentamente 
dos seus inimigos. Só aparentemente, porque todos os que se arrependeram, foram 
perdoados e tiveram suas vidas poupadas. Somente os casos de rebelião contumaz é 
que sofreram as penas da não submissão à vontade de Deus. O Senhor sempre 
preservou parte do povo, ou porque não foram rebeldes ou porque se arrependeram a 
tempo. A mesma coisa Deus vai fazer no futuro e ainda pode estar fazendo hoje. No 
futuro, todos os pecadores que não se arrependerem a tempo, serão exterminados do 
planeta Terra. Hoje, quem pode dizer que as grandes calamidades naturais não 
acontecem por causa dos pecados humanos ou que não são uma forma de Deus levar 
o homem a refletir sobre a sua maneira de viver no planeta.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-
te”. Apocalipse 3:19 
 
 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 373 
Final – 382 

Lição 12                                                                                                          
17 de Dezembro de 2022 

DEUS E OS DIREITOS HUMANOS 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 
 

“Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois 
quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu”. 
João 4:20 
 

O HOMEM, IMAGEM DE DEUS 
1 – Segundo a Bíblia, quem serviu de modelo para a criação do homem? Gênesis 
1:26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
11 de Dezembro de 2022 

CUIDANDO DOS MAIS POBRES 
2 – Deus sabia que entre o povo eleito haveria uns que seriam mais pobres do que 
outros. Que providência Deus tomou para que o menos favorecido pudesse ter o seu 
pão?       Levítico 19:9 e 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
12 de Dezembro de 2022 

 RESPEITO AOS PAIS 
3 – O respeito aos pais era fundamental entre o povo escolhido. Com quão severidade 
era punido aquele que desrespeitasse seu pai ou sua mãe? Levítico 20:9 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
13 de Dezembro de 2022 

RESPEITO AO ESTRANGEIRO 
4 – Como os estrangeiros deveriam ser tratados pela nação israelita? Êxodo 23:9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 de Dezembro de 2022 
PROTEÇÃO AOS ÓRFÃOS, VIÚVAS E IDOSOS 

5 – Que tipo de tratamento Deus reservou para os idosos? Levítico 19:32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
15 de Dezembro de 2022 

UM GRANDE DIREITO SOCIAL 
6 – Quais vidas estavam protegidas pela obediência ao 4º mandamento? Êxodo 20:8 
a 11 Êxodo 23:12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
16 de Dezembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
A religião judaica, religião matriz do Cristianismo é considerada a grande 

precursora das noções modernas de direitos humanos. Foi na viagem do Egito para a 
terra de Canaã que Deus estabeleceu os princípios de amor e de respeito aos 
semelhantes. O Criador procurou, respeitando as peculiaridades da época, entregar 
ao mundo um modelo moral e ético que estava ligado à sua própria pessoa: “Sede 
santos porque eu o Senhor sou santo”. O Deus que guiou o povo judeu no deserto 
aparece na história humana com uma personalidade completamente diferente das 
antigas divindades pagãs. Enquanto os deuses pagãos eram amorais, cheios de vícios 
e defeitos, o Deus eterno mostra-se como um Deus santo, incorruptível, pleno de 
virtudes. O Deus de Israel busca que os seus servos sejam moralmente iguais a ele, 
também plenos de virtudes. A vontade demonstrada por Deus no deserto, de que o 
seu povo desenvolva um caráter semelhante ao dele, continua viva até hoje. “Sede 
santo porque eu sou santo”, é o que deseja ainda nosso Deus. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas 
portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem 
fecharás a tua porta a teu irmão que for pobre; antes lhes abrirás de todo a tua mão, e 
livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade”. 
Deuteronômio 15:7 e 8 
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Hinos sugeridos: 
Inicial – 540 
Final – 554 

Lição 13                                                                                                          
24 de Dezembro de 2022 

DEUS REVELADO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porem ele disse: Eu 
farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor 
diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de 
quem me compadecer”. Êxodo 33:18 e 19   
 

O PRIMEIRO ENCONTRO 
1 – Deus estava presente quando a sarça ardia e não se consumia. Como ficou o local 
com a presença pessoal de Deus? Êxodo 3:3 a 5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro-dia 
18 de Dezembro de 2022 

A MENSAGEM REVELADORA 
2 – Deus estabeleceu para Moisés a missão de conduzir o povo do Egito à Canaã. 
Como Deus deveria ser revelado ao povo? Êxodo 3:13 a 15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira 
19 de Dezembro de 2022 

A MAIOR GLÓRIA DE DEUS 
3 – Moisés queria ver a “glória” de Deus. Que “glória” era essa que ele queria ver? 
Êxodo 33:18, 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terça-feira 
20 de Dezembro de 2022 

A GLÓRIA COMPREENDIDA 
4 – Depois da experiência da caverna, como Moisés passou a encarar Deus? Êxodo 
34:6 e 7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira 
21 de Dezembro de 2022 

MOISÉS NA INTIMIDADE DE DEUS 
5 – Arão e Miriã ousaram questionar a autoridade de Moisés como designada por 
Deus. Como Deus apresentou a condição privilegiada de Moisés junto a ele?  
Números 12:1 a 8 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta-feira 
22 de Dezembro de 2022 

OS INTÍMOS SENTIMENTOS DE DEUS 
6 – Em certa ocasião o povo judeu afirmou que em tudo ouviriam a Deus e fariam o 
que ele lhes ordenasse. Nesta ocasião, como Deus expressou o seu desejo de ter a 
fidelidade do povo que ele escolhera? Deuteronômio 5:27 a 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta-feira 
23 de Dezembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRER A LIÇÃO DA SEMANA: 
Deus se revelou a Moisés de uma forma como não se revelou a nenhum 

outro homem. Tão próximo estava Deus de Moisés que em certo momento ele 
solicitou ver o rosto de Deus. Desse momento em diante o líder judeu começou a 
entender que o mais importante no relacionamento entre Deus e o homem, não é o 
homem ver o rosto de Deus, mas acima de tudo, entender e conhecer o caráter dele. 
Quando Moisés conheceu o caráter de Deus, então ele mais o amou porque, pode 
confiar plenamente nele. Muito hoje gostariam de ver Deus para crer nele. Não lhes 
baste ver Deus nas obras da sua  

criação. Se esses homens procurassem compreender o caráter e as razões 
de Deus, então eles o encontrariam e, quem sabe se lhes mostraria como se mostrou 
para Moisés. Mesmo não tendo nós, a mesma forma de contato que Moisés teve com 
Deus, podemos senti-lo a todo momento em nossa vida. Somos muito mais 
abençoados do que Moisés e todos os israelitas que viveram e morreram no deserto. 
Hoje compreendemos a Deus muito melhor do que eles e, por mais paradoxal que 
seja, o compreendemos mesmo sem ver os seus milagres como eles viram. Esse é 
um grande milagre de Deus. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua 
benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: Onde está o seu Deus? Mas o 
nosso Deus está no céu; faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, 
obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam; têm olhos, mas não veem; 
têm ouvido, mas não ouvem; nariz têm, mas não cheiram; têm mãos, mas não 
apalpam; têm pés, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta. Confia, ó 
Israel, no Senhor; ele é o seu auxílio e o seu escudo”. Salmos 115:1 a 9 
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