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Sobre os Autores 

A. L. e Joyce Gill são oradores, escritores e professores da Bíblia conhecidos internacionalmente. 
O ministério apostólico de A. L. levou-o a mais de cinquenta países, pregando a multidões de 
mais duzentas mil pessoas e a muitos milhões através da rádio e televisão. 

Nos Estados Unidos, já se venderam mais de dois milhões de exemplares dos seus livros e 
manuais. As suas obras, que já foram traduzidas em muitas línguas, estão a ser usadas em grupos 
familiares, igrejas, escolas bíblicas e seminários em todo o mundo. 

As poderosas verdades transformadoras da Palavra de Deus explodem na vida dos outros através 
da sua pregação, ensino escritos e ministério de cassetes. 

A espantosa glória da presença de Deus é sentida nos seus seminários de oração e adoração 
quando os crentes descobrem como tornar-se verdadeiros e íntimos adoradores de Deus. Muitos 
têm descoberto uma nova e excitante dimensão de vitória e ousadia através dos seus ensinos 
sobre a autoridade do crente. 

Os Gills têm treinado muitos crentes a avançar num ministério sobrenatural, com o poder sarador 
de Deus a fluir através das suas mãos. Muitos têm aprendido a ser sobrenaturalmente naturais ao 
permitirem que os nove dons do Espírito Santo flua e opere livremente na sua vida diária. 

Tanto A. L. como Joyce são licenciados em teologia. A. L. possui também o título de Doutor de 
Filosofia concedido pela Vision Christian University. O seu ministério baseia-se solidamente na 
Palavra de Deus, está centrado em Jesus, é forte na fé e ensina no poder do Espírito Santo. 

O seu ministério é uma demonstração do coração de amor do Pai. A sua pregação e ensino são 
acompanhados por poderosos sinais e maravilhas e milagres de cura. 

Sinais de ondas de reavivamento de riso santo, de choro perante o Senhor e de espantosas 
manifestações da glória e poder de Deus estão a ser experimentados por muitos que assistem aos 
seus cultos. 

 

 

 

 

 

 

 

A.L. e Joyce Gill estão dedicados em produzir ferramentas  
práticas para equipar crentes para fazer o trabalho de Jesus. 

O seu desejo é promover, vida sobrenatural vitoriosa para todo  
o crente em todos os niveis de maturidade cristã. 



 

 

Uma Palavra a Professores e Alunos 

Quando aceitamos Cristo, entramos numa vida nova excitante ~ para muitos de nós, uma forma 
totalmente nova de viver. Começamos a estudar as nossas Bíblias e a aprender com muitos mestres. Os 
novos crentes são estimulados a estudar o Novo Testamento, o que constitui um bom conselho. Contudo, 
a Bíblia não pode ser verdadeiramente compreendida se nos limitarmos a estudá-la aos pedaços. Todas as 
suas partes estão inter-relacionadas. 

Podemos comparar a Bíblia a um enorme puzzle. Os ensinos que recebemos são maravilhosos, mas são 
como grupos de peças reunidas, mas sem se encaixarem no quadro total. Recebemos porções de 
revelação, mas uma vez mais, são apenas parte de todo o quadro. 

Muitos Cristãos não conseguem verdadeiramente entender o Novo Testamento porque ainda não 
receberam ensinamento sobre os alicerces que estão estabelecidos no Velho Testamento. Uma pequena 
porção de um versículo do Novo Testamento pode referir-se a um ensino completo do Velho. 

Por exemplo, como podemos compreender o que Paulo queria dizer ao escrever que somos reis e 
sacerdotes para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, se nunca tivermos entendido as funções de 
um sacerdote do Velho Testamento ou mesmo quem foi Melquisedeque? Como podemos compreender os 
nossos direitos e privilégios como filhos do pacto de Deus, se não soubermos o que é um pacto? 

Padrões de Vida do Velho Testamento não é um estudo completo do Velho Testamento. Não é um estudo 
completo de qualquer evento ou tema contido no Velho Testamento. É uma introdução dos principais 
eventos e temas. 

Assim que tivermos um entendimento básico da época e dos ensinos do Velho Testamento, tudo quanto 
lemos ou ouvimos encaixa-se nesse esquema elementar e o quadro que Deus nos dá torna-se cada vez 
mais claro. 

Este estudo é excelente para estudos pessoais ou em grupo, Escolas Bíblicas, Escolas Dominicais e 
grupos familiares. É importante que tanto o professor como os alunos tenham um exemplar deste manual. 

Paulo escreveu a Timóteo: 
E as coisas que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens de    confiança que sejam 
qualificados para ensinar outros (2 Timóteo 2:2b). 

Este curso foi planeado como um curso bíblico prático, especialmente desenvolvido para uma 
aprendizagem programada. 
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Lição Um 

A Palavra de Deus Para Nós Hoje 
A BÍBLIA ~ A PALAVRA DE DEUS 

Descrição 

A Bíblia é a Palavra de Deus para o Seu povo. Através 
dessas palavras, temos uma revelação de quem Deus é e do 
Seu plano eterno para a humanidade. Da primeira à última 
página, revela-nos a forma como Deus lida com o Seu povo. 

Conteúdo 

Na Bíblia, encontramos a vontade de Deus, as orientações e 
instruções de Deus. Encontramos as respostas a cada 
problema que vem à nossa vida. É a nossa luz, o nosso pão e 
a nossa vida. 

Harmonia 

Em qualquer assunto ao longo de toda a Bíblia, encontramos 
harmonia. As profecias do Messias vindouro e o seu 
cumprimento são exemplos maravilhosos. No Velho 
Testamento, há 330 profecias sobre a vinda do Messias 
cumpridas no Novo Testamento. 

Confirmação 

A arqueologia confirma que a Bíblia é verdade em muitos 
pormenores. Está em harmonia com a verdadeira ciência. 

Indestrutibilidade 

A Bíblia já foi publicamente queimada ~ banida ~ a sua 
posse significava a morte ~ e contudo tem sido preservada 
na sua integridade. Banida para todos menos para sacerdotes 
ao longo de séculos de escuridão da história da humanidade, 
foi o primeiro livro a ser impresso. Ainda hoje existem 
cinco dessas Bíblias de Gutenberg. 

Proliferação 

A Bíblia já foi traduzida em mais de 1000 línguas e todos os 
anos imprimem-se mais de 30 milhões de exemplares. É o 
livro mais vendido do mundo. 

Relevância 

A Bíblia ainda modifica a vida dos que a lêem e ainda 
produz milagres na vida dos que crêem nela. 

David escreveu sobre a Palavra de Deus. 

Salmo 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o 
meu caminho. 
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Isaías declarou: 
Isaías 55:10,11 Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus 
e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, 
para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a 
palavra que sair da minha boca:  

ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará 
naquilo para que a enviei. 

Jesus afirmou, 
Mateus 4:4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 

É Proveitosa 

Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que toda a escritura é 
proveitosa na nossa vida. 

2Timóteo 3:16,17 Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa 
para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça; 
para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado 
para toda boa obra. 

É proveitosa para: 

�         aprender a doutrina. 

�         repreender (identifica o pecado ~ mostra o que está 
errado). 

�         corrigir (mostra como corrigir o nosso caminho). instruir 
em rectidão. 

�         nos completar. 

�         equipar-nos para a boa obra. 

A BÍBLIA ~ INSPIRADA POR DEUS 

Quarenta homens, trinta e um no Velho Testamento e nove 
no Novo, escreveram as palavras da Bíblia durante um 
período de cerca de 1500 anos. Obviamente, muitos deles 
não se conheciam e eram de diferentes épocas históricas. 
Contudo, não estão em conflito uns com os outros. Isto só 
podia ter acontecido porque a Bíblia foi escrita por homens 
sob a inspiração do Espírito Santo. 

Deus Inspirou 

O apóstolo Paulo disse que toda a Escritura foi dada por 
inspiração. 

2 Timóteo 3:16 a Toda Escritura é divinamente inspirada... 

A palavra grega traduzida por “inspiração de Deus” significa 
“soprada divinamente”. É o único lugar na Bíblia em que é 
utilizada. 
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Tal como Deus soprou vida em Adão, Deus filho, a Palavra 
viva, soprou a Sua vida nas Escrituras. A Palavra está viva 
porque contém a vida do próprio Deus. 

O apóstolo João explicou isto. 

João 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. 

Confirmada 

A Bíblia é inspirada por Deus não só no tocante ao tema, 
mas em cada palavra até ao mínimo pormenor ~ cada “jota e 
til”. Isto é confirmado pelo profeta Jeremias e pelos 
apóstolos Mateus e João. 

�  Jeremias 

Jeremias revela alguns dos processos de inspiração ao falar 
das instruções que recebe de Deus. 

Jeremias 36:2 Toma o rolo dum livro, e escreve nele todas as palavras 
que te hei falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, 
desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de 
hoje. 

Os escritores das Escrituras deviam escrever no rolo de um 
livro todas as palavras que Ele lhes falava através do 
Espírito Santo. Portanto, cada palavra nas escrituras 
originais foram inspiradas directamente por Deus. 

� Mateus 

O apóstolo Mateus escreveu, 
Mateus 5:18 Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra 
passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que 
tudo seja cumprido. 

� João 

O apóstolo João afirmou, 
Apocalipse 1:19...escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, 
e as que depois destas hão de suceder. 

Os escritores das Escrituras deviam escrever as verdades 
que lhes foram reveladas pelo Espírito Santo. Ele inspirava-
os a escrever cada palavra das coisas que viam no Espírito, 
as coisas que existiam ao tempo em que escreveram e as 
coisas que Ele lhes revelava e que iam ocorrer no futuro. 

O processo de inspiração vinha como pensamentos que eram 
expressos segundo as palavras exactas dadas por meio de 
visões e revelações sobrenaturais. Embora utilizando a 
personalidade de autores humanos, cada Palavra das 
Escrituras originais foi inspirada (ou soprada) pela acção 
sobrenatural do Espírito Santo. 
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A ABSOLUTA INFALIBILIDADE DA BÍBLIA 

A infalibilidade das Escrituras é revelada na Palavra ao 
referir-se à fidedignidade da Palavra de Deus. 

Apóstolo Pedro 

A Palavra de Deus é considerada “mais segura” do que a 
maior experiência que Pedro teve no monte da 
Transfiguração com Jesus.  

Depois de descrever esta grande experiência, afirmou, 
2 Pedro 1:19 E temos ainda mais firme a palavra profética à qual bem 
fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar 
escuro...  

Dr. Lucas 

A certeza das Escrituras foi atestada por Lucas. Começou o 
seu relato evangelístico escrevendo a palavra que lhe foi 
entregue. Continua dizendo que estas coisas foram escritas 
para teres a certeza das coisas em que foste instruído 
(Lucas 1:4). 

Apóstolo João 

João escreveu sobre a verdade absoluta de toda a Escritura. 

João 19:35 E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é 
verdadeiro; e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. 

Apóstolo Paulo 

As Escrituras são dignas da nossa aceitação. 

1 Timóteo 4:9 Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 

A ABSOLUTA AUTORIDADE DA BÍBLIA 

Distinguindo o Certo do Errado 

Contrariamente ao ensino da moderna filosofia, há verdades, 
valores, éticas e autoridade absolutas no universo. Esses 
absolutos estão revelados na Palavra de Deus. 

É através destes absolutos que podemos distinguir o certo do 
errado.  

A Bíblia é a única autoridade absoluta para a nossa vida. 

Salmo 119:11 Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar 
contra ti. 

Um Único Evangelho Verdadeiro 

Não há outro evangelho verdadeiro a não ser o revelado na 
Palavra de Deus. 

Gálatas 1:8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos 
pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. 
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Autoridade Absoluta 

A Palavra de Deus é a autoridade absoluta porque é a 
verdade absoluta. 

Jesus disse, 
João 17:17 Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 

Exige Obediência 

A autoridade absoluta da Palavra de Deus exige a nossa 
obediência. 

2Tessalonicenses 3:14 Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra 
por esta carta, notai-o e não tenhais relações com ele, para que se 
envergonhe. 

Por causa da autoridade absoluta da Palavra de Deus, só 
podemos ser abençoados se lermos, ouvirmos e guardarmos 
as suas verdades. 

Josué 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele 
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto 
nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás 
bem sucedido. 

O CÂNON DAS ESCRITURAS 

O “Cânon das Escrituras” refere-se aos livros que foram 
seleccionados por homens eruditos que, depois de muita 
oração e estudo, determinaram, guiados pelo Espírito Santo 
que a revelação escrita de Deus total e completa dada ao Seu 
povo estava contida e limitada a apenas sessenta e seis 
livros. 

Utilizaram vários testes para decidir se um livro devia fazer 
parte do Novo Testamento. 

�         Escrito por um apóstolo ou por alguém próximo de um apóstolo. 

�         Largamente difundido. 

�         Aceite pela vida e doutrina. 

�         Utilizado na adoração pública. 

�         Aceite genericamente pela igreja. 

�         Aprovado por decisão de toda a igreja. 

Durante um período de mais de 1500 anos, quarenta homens 
escreveram a Bíblia. Não há contradições porque havia uma 
única fonte, o Espírito Santo. Cada pessoa escreveu 
inspirada pelo mesmo Espírito Santo. 

Alguém pode perguntar: “Como sabemos que os outros 
livros não devem ser incluídos nas Escrituras?” 
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A resposta encontra-se no facto de todas as Escrituras 
possuírem um grande tema ~ a revelação de Jesus Cristo 
como Salvador da humanidade pecadora. 

As profecias, promessas, sacrifícios e adoração do Velho 
Testamento apontam todas para Jesus. O Novo Testamento 
dá-nos a história da Sua vida na terra e aponta para o que 
Ele nos adquiriu com o Sua morte no Calvário e revela-nos 
o que esperar no futuro. 

Nos Seus ensinos, Jesus recomendou vinte e três livros do 
Velho Testamento. 

Os Apócrifos 

Outros livros foram escritos durante o período do Velho 
Testamento. Durante o primeiro século, eruditos bíblicos 
estudaram essas obras e chegaram a acordo de que muitos 
desses livros não eram inspirados por Deus. Alguns deles 
foram mais tarde aceites pela Igreja Católica Romana e 
tornaram-se parte da sua Bíblia. Esses livros chamam-Se 
Apócrifos. 

Apócrifos em grego significa “escondidos” ou “secretos”. 
Este nome pode ter sido escolhido uma vez que há muitas 
dúvidas quanto ao autor, data de redacção e origem destes 
livros. Alguns deles entram em conflito com o relato e 
doutrinas dos livros que foram cuidadosamente 
seleccionados como a Palavra inspirada de Deus. 

Muitos foram rejeitados porque eram de um diferente 
espírito, de uma diferente unção e continham pontos 
considerados erros quando comparados com os outros livros 
da Escritura. Embora estes livros contenham interessantes 
informações históricas, temos de ser cuidadosos em não os 
aceitar com a mesma autoridade absoluta como o fazemos 
em relação às Escrituras reconhecidas. 

Nota: Para mais informação sobre este assunto, sugerimos-lhe que leia o 
livro All About the Bible, de Sidney Collett publicado por Fleming H. 
Revell. 

Sonhos, visões, profecias e manifestações angélicas são 
ainda hoje válidos. Contudo, nenhuma dessas coisas pode 
receber a mesma autoridade que a Palavra de Deus. A 
Escritura alerta-nos para não acrescentar nem alterar o que a 
Bíblia ensina. É grande o perigo de alguém acrescentar 
“pormenores” à Palavra de Deus por meio de profecias, 
visões, etc. 

Apocalipse 22:18,19 Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras 
da profecia deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus 
lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e se alguém 
tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará 
a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão descritas 
neste livro. 

Hist����ricas 
   1 e 2 Esdras 
   1 e 2 Macabeus 
   Acrescentos em Daniel 
   Acrescentos em Ester 
   Epistola a Jeremias 
Lend����rias 
   Baruque 
   Tobias 
   Judite 
Apocal����pticas 
   Quarto livro de   
   Esdras 
Did����cticas 
   Sabedoria de Salom����o 
   Siraque (Eclesi����atico) 
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Muitos enganos, falsas doutrinas, seitas e falsas religiões 
contêm muitos elementos de verdade. Estas verdades estão 
misturadas com o engano satânico. Através do dom de 
discernimento dos espíritos, podemos distinguir a verdade 
do erro. 

Línguas Originais 

A Bíblia foi originalmente escrita em três línguas. O Velho 
Testamento foi escrito principalmente em Hebraico, partes 
de Daniel e Neemias foram-no em Aramaico. O Novo 
Testamento foi escrito em grego. 

Traduções 

Ao longo dos anos, a Bíblia foi traduzida em muitas línguas. 
Há várias traduções diferentes da Bíblia em português. 
Numa tradução básica, os eruditos vão às línguas originais e 
expressam o significado literal das palavras dos textos 
antigos. 

Como as línguas originais, o Hebraico e o Grego, têm 
significados exactos e distintos para cada palavra, a tarefa 
do tradutor tem sido a de seleccionar com cuidado a palavra 
na nossa língua que melhor  

veicule o significado do original. Contudo, como o 
Português não é uma língua exacta como o original, parte do 
rico significado do original perde-se. 

Paráfrases 

Por vezes, os eruditos não tentam traduzir a Bíblia 
literalmente. Em vez disso parafraseiam-na. Isso significa 
que traduzem o seu sentido. Estas versões são mais fáceis de 
compreender porque flúem mais facilmente na nossa língua 
e são óptimas para leituras devocionais. 

Para um estudo bíblico, é melhor usar uma tradução básica 
que é em geral mais segura. 

LIVRO DE CONCERTOS 

Antes de entrarmos num estudo de alguns dos principais 
temas do Velho Testamento, é importante compreender 
algumas verdades básicas sobre toda a Bíblia. A palavra 
“Bíblia significa “os livros”. 

A Bíblia divide-se em duas principais secções chamadas 
Velho e Novo Testamentos. 

Definição 

Um testamento é uma aliança. Uma aliança é um acordo 
entre duas ou mais partes. A Bíblia contém as alianças que 
Deus estabeleceu com o Seu povo. 
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O Velho Testamento contém a Velha Aliança que Deus 
estabeleceu com a humanidade antes da vinda de Cristo. 
Aponta para a obra consumada de Cristo. O Novo 
Testamento contém a Nova Aliança e baseia-se na obra 
consumada de Cristo neste mundo. 

Velho Testamento 
� Profetas 

Como dezasseis livros do Velho Testamento foram escritos 
por profetas, é importante compreender a função de profeta. 

�         Falavam a Palavra de Deus ao povo. 

�         Eram os porta-vozes de Deus aos reis e ao povo de Israel 
e   Judá. 

�         Alertavam contra o pecado e profetizavam o julgamento 
divino. 

�         Podem comparar-se ao fio de prumo mencionado em 
Amós,   usado pelos edificadores para manter direitas as 
paredes do   edifício que construíam. 

Os profetas eram diferentes dos sacerdotes na medida em 
que falavam por Deus à humanidade. Os sacerdotes falavam 
a Deus em nome da humanidade. 

� Trinta e Nove Livros 

Há trinta e nove livros no Velho Testamento. 

Os livros do Velho Testamento não estão dispostos por 
ordem cronológica, mas por categoria. Por exemplo, os 
livros de poesia estão reunidos, apesar de muitos eruditos 
concordarem que Job é o livro mais antigo da Bíblia. 

� Importância 

Há quem diga que o estudo do Velho Testamento não é 
importante. Mas se o ignorarmos, estamos a ignorar dois 
terços do que Deus nos falou! O Velho Testamento não são 
apenas “histórias do povo judeu”, mas é um padrão para a 
nossa vida e ministério. 

Fornece o alicerce para compreender o propósito criativo de 
Deus para a nossa vida. Constitui o alicerce para 
compreender o grande plano de amor da redenção de Deus. 
Revela o plano e o propósito de Deus para nos restaurar, de 
modo a sermos, termos e fazermos tudo quando estava no 
Seu coração quando nos criou à Sua imagem. 

Neste estudo, concentraremos a nossa atenção em algumas 
grandes verdades que estão reveladas no Velho Testamento. 
Seria impossível estudar num só manual todas as coisas 
maravilhosas que Deus fez pelo Seu povo, os maravilhosos 
ensinamentos que ministrou ou todas as fantásticas 
promessas dadas ao longo destas páginas. 
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Este estudo é um início. É uma introdução ao Velho 
Testamento, um breve esquema a que deve ir acrescentando 
revelação durante o resto da sua vida. 

O que Deus disse a Adão e Eva ainda hoje se mantém. O 
que Deus prometeu a Abraão ainda hoje tem efeito. O povo 
dos tempos do Velho Testamento viram as suas 
necessidades supridas ao olharem em fé para o que o 
Messias ia fazer. Como crentes, hoje, olhamos para trás, em 
fé, para o que Cristo fez por nós. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Que significa a frase de 2 Timóteo 3:16: “Toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus”?   Descreva o 
processo de inspiração bíblica. 

 
 
2. Que significam os termos “infalibilidade de toda a Escritura” e “a autoridade absoluta da   Escritura”?Indique 

referências bíblicas que apoiem estas verdades. 
 
 
3. Que significa a expressão “Cânon da Escritura”? Descreva a razão de as Escrituras se limitarem   apenas a 

sessenta e seis livros. 
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Lição 2 

Principais Acontecimentos do Período  
do Velho Testamento 

Nesta lição, abarcaremos 3600 anos de história. Por 
necessidade, alguns dos mais importantes acontecimentos 
serão cobertos num ou dois parágrafos. 

Ao abordar um grande volume de informação, torna-se mais 
fácil percebê-la se dividirmos em secções “digestíveis”. O 
Velho Testamento abarca cerca de 3600 anos e pode dividir-
se em nove períodos. 

�         Criação ao Dilúvio ~ 4,000 a 2,350 a.C. 

�         Era dos Patriarcas ~ 2,350 a 1,840 a.C. 

�         Filhos de Israel no Egipto ~ 1,840 a 1,440 a.C. 

�         Do Egipto a Canaã ~ 1,440 a 1,400 a.C. 

�         Período dos Juízes ~ 1,400 a 1,051 a.C. 

�         Estabelecendo o Reino de Israel ~ 1,051 a 931 a.C. 

�         Reino Dividido ~ Cativeiro ~ 931 a 586 a.C. 

�         Cativeiro da Babilónia ~ 605 a 535 a.C. 

�         Restauração ~ 535 a 400 a.C. 

DA CRIAÇÃO AO DILÚVIO 

4,000 a 2,350 B.C. 

Criação 

Génesis é o livro dos inícios. É apresentado o início: 

�         do mundo. 

�         da raça humana. 

�         da relação de Deus com o homem. 

�         do pecado. 

�         das promessas de um redentor vindouro. 

�         da morte. 

�         das diferentes línguas. 

�         da nação judaica. 

�         da auto-revelação de Deus. 
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O Pecado Entra na Raça Humana 

Deus criou a terra e tudo quanto nela existe e depois criou 
Adão e Eva. Eram a sua coroa da criação. Foram criados: 

�         à Sua imagem. 

�         para terem domínio sobre toda a criação. 

�         para um destino glorioso. 

�         para terem uma relação com Deus. 

�         para terem comunhão com Deus. 

Deus colocou-os no Jardim do Éden e disse-lhes que podiam 
comer de tudo excepto o fruto de uma árvore. Deus 
estabeleceu que a relação da humanidade consigo seria de 
obediência. 

Sabemos o que aconteceu. Eva e depois Adão rebelaram-se 
contra o que Deus ordenara. Comeram o fruto dessa árvore e 
a sua rebelião trouxe: 

�         alienação em relação a Deus. 

�         medo da Sua presença. 

�         perda de domínio sobre a criação. 

�         perda da imagem e da glória de Deus. 

�         labuta. 

�         morte. 

Primeiro Sacrifício 

Deus criou casacos de pele para cobrir Adão e Eva e essa foi 
a primeira morte de um animal ~ o primeiro sacrifício em 
favor da humanidade. 

Primeira Promessa de um Redentor 

Quando Deus pronunciava as maldições que surgiram em 
resultado do seu pecado, não os deixou sem esperança. Deu-
lhes uma maravilhosa promessa relativa á Semente da 
mulher. 

Génesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. 

Primeiro Homicídio 

Génesis 4 relata o nascimento de Caim e Abel, os sacrifícios 
que ofereceram, a inveja e o primeiro homicídio. Caim 
matou Abnel. 

A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, as coisas 
pioraram até que os pensamentos da humanidade se 
tornaram continuamente ímpios. 
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Génesis 6:5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, 
e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má 
continuamente. 

O Dilúvio 

Em cada época, Deus tem um remanescente de crentes. 
Mesmo durante o terrível período que antecedeu o dilúvio, 
Enoque andou com Deus e deixou de ser visto porque Deus 
o arrebatara. 

Noé era um homem justo a quem Deus mandou construir 
uma arca para preservar a raça humana e os animais e as 
aves. 

Mesmo depois do julgamento de Deus e da destruição de 
tudo na terra, os homens e as mulheres não obedeceram a 
Deus. 

Torre de Babel 

Deus instruiu o povo a ser frutífero, a multiplicar-se e a 
encher a terra. Mas em vez disso, juntaram-se na terra de 
Sinear. Decidiram permanecer ali e não espalhar-se pela 
face da terra ~ não encher a terra. 

Génesis 11:4 Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e 
uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que 
não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 

Rebelaram-se contra Deus. 

Génesis 11:6-8...e disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só 
língua; e isto é o que começam a fazer; agora não haverá restrição para 
tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, e confundamos ali a 
sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o 
Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de 
edificar a cidade. 

É importante notar que Deus disse que com unidade de 
propósito e uma língua comum, a humanidade podia fazer 
tudo. 

ERA DOS PATRIARCAS 

2350 a 1840 a.C. 

O título de patriarca foi dado no Novo Testamento aos que 
fundaram a raça e nação hebraicas antes do tempo de 
Moisés. Na Era dos Patriarcas, o chefe de um clã era o 
homem mais velho. O patriarca era também o sacerdote da 
casa. 

Jó 

Jó é o mais antigo livro da Bíblia e como tal é o primeiro 
exemplo de um patriarca. O amor de um pai e o sacerdócio 
da chefia da família são deixados bem claros quando lemos: 
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Jó 1:5 E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus 
banquetes, enviava Jó e os santificava; e, levantando-se de madrugada, 
oferecia holocaustos segundo o número de todos eles; pois dizia Jó: 
Talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemado de Deus no seu 
coração. Assim o fazia Jó continuamente. 

O livro de Job diz-nos que Job perdeu a família e a saúde. 
Mas em tudo isso, proclamou: 

Jó 19:23-26 Oxalá que as minhas palavras fossem escritas! Oxalá que 
fossem gravadas num livro! Que, com pena de ferro, e com chumbo, 
fossem para sempre esculpidas na rocha! Pois eu sei que o meu 
Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de 
consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. 

Abraão e Isaque 

Abraão é o exemplo seguinte de patriarca. Deus chamou-o 
de Ur para restabelecer o concerto eterno com a humanidade 
e criar a nação de Israel. 

O filho prometido de Abraão era Isaque, nome que significa 
riso e o seu nascimento provocou riso tanto a Abraão como 
a Sara. 

Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacob. Embora fosse o mais 
velho, Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacob. A Bíblia 
diz que ele desprezou a sua primogenitura. Na realidade, 
Esaú preocupava-se mais com as coisas deste mundo do que 
com o privilégio de ser o chefe ou o sacerdote da sua 
família. 

Jacob (Israel) 

Jacob era o filho mais novo de Isaque que por meio de 
engano obteve a primogenitura e tornou-se parte da 
linhagem prometida. A sua vida começou com uma trapaça, 
mas teve um encontro com Deus e toda a sua vida se 
alterou. Deus mudou-lhe o nome para Israel, que significa 
príncipe de Deus. Israel teve doze filhos, cujos descendentes 
se tornaram as doze tribos de Israel. 

José 

José era o filho favorito de Israel, mas os seus irmãos 
ciumentos venderam-no como escravo. Nessa situação, foi 
falsamente acusado e lançado na prisão, mas ali, Deus 
restaurou-o a braço direito de faraó. José prosperou por onde 
quer que andava. 

Quando José se juntou aos irmãos e a Jacob, toda a sua 
família (setenta pessoas) transferiu-se para o Egipto. 
Ocuparam uma posição de honra, mas ao fim de algum 
tempo, tudo isso se alterou. 

Êxodo 1:6-9 Morreu, pois, José, e todos os seus irmãos, e toda aquela 
geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, 
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multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a 
terra se encheu deles. Entrementes se levantou sobre o Egipto um novo 
rei, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de 
Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. 

FILHOS DE ISRAEL NO EGIPTO 

1840 a 1440 a.C. 

As bênçãos de Deus estavam sobre os filhos de Israel e 
quanto mais perseguidos eram, tanto mais cresciam em 
número. 

Êxodo 1:12-14a Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, 
tanto mais este se multiplicava e se espalhava; de maneira que os 
egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os 
egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza; assim lhes 
amarguravam a vida com pesados serviços em barro em tijolos...  

Moisés 

Para fazer diminuir o número dos filhos de Israel, o faraó 
ordenou que todos os bebés israelitas masculinos fossem 
atirados ao rio. Quando Moisés nasceu, a mãe ocultou-o 
durante três meses. Depois, como já não conseguia mantê-lo 
escondido mais tempo, pegou num cesto e impermeabilizou-
o o mais possível. Deitou Moisés no cesto e lançou-o ao rio. 

Deus tinha a Sua mão sobre Moisés. A filha de Faraó 
encontrou o bebé e contratou a própria mãe deste para o 
amamentar e cuidar dele 

Moisés foi educado como filho da filha de Faraó. E, 
contudo, com a idade de quarenta anos, quando viu um 
Egípcio a espancar um escravo hebreu, matou o Egípcio. 
Identificou-se com o seu povo e foi obrigado a fugir para 
salvar a vida 

Moisés viveu em Midiã como pastor durante os quarenta 
anos seguintes. Então, um dia, quando parou para investigar 
uma sarça ardente, viu que ela não se queimava. Deus falou-
lhe e chamou-o para libertar o Seu povo do Egipto 

Dez Pragas 

Quando Deus enviou Moisés a pedir a Faraó que deixasse 
partir os filhos de Israel, o rei recusou. (O faraó da infância 
de Moisés havia morrido). Deus enviou dez pragas sobre os 
Egípcios antes de faraó se dispor a deixá-los partir: 

�         O rio Nilo, que adoravam como um deus, transformou-se em   
sangue. 

�         Rãs aos milhares saíram do rio e inundaram a terra. 

�         A poeira transformou-se em piolhos. 

�         Vagas de moscas surgiram por todos os lados. 
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�         Uma forte praga mortífera desabou sobre o gado, 
cavalos,   camelos, bois e ovelhas. 

�         Tanto pessoas como animais foram atacados por 
borbulhas que   rebentavam. 

�         A saraiva caiu com tanta força que quem fosse apanhado 
por     ela, pessoas ou animais, morria. 

�         As nuvens de gafanhotos eram tão espessas que 
escondiam o   Sol. Comeram tudo, até mesmo as árvores. 

�         Uma densa escuridão cobriu a terra durante três dias. Era 
tão   intensa que se podia apalpar. 

Depois de cada praga, faraó recebeu uma oportunidade de 
obedecer a Deus, mas recusou. 

�         A praga final foi a morte dos primogénitos tanto de Egípcios   
como de Israelitas. 

Deus dera instruções específicas aos Israelitas para essa 
noite. Teriam de oferecer um sacrifício e aplicar o sangue 
nas ombreiras das portas. Deviam comer o sacrifício 
preparados para viajar. O primogénito dos Israelitas que não 
pintaram as ombreiras com sangue ~ os que não obedeceram 
a Deus ~ morreram juntamente com os primogénitos dos 
Egípcios. Essa foi a primeira festa da Páscoa e cumpriu-se 
quando Jesus foi sacrificado na cruz, derramando o Seu 
sangue para nossa salvação. 

Êxodo 12:13 Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que 
estiverdes; vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá 
entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egipto. 

DO EGIPTO A CANAÃ 

1440 a 1400 a.C. 

Dividindo o Mar Vermelho 

As setenta pessoas que se mudaram para o Egipto 
transformaram-se numa poderosa multidão. Após a morte do 
primogénito, Faraó “expulsou-os” da terra. Mas então, 
mudou de ideias e enviou um exército atrás deles. 

Os Israelitas estavam sem saída. Havia montanhas dos 
lados, o mar Vermelho estava à sua frente e o exército de 
Faraó atrás. Deus colocou uma coluna de fumo e fogo entre 
eles e o exército para os proteger. Do lado dos Israelitas 
havia luz, mas do lado dos egípcios, era a escuridão. Então, 
Deus separou o Mar Vermelho e a multidão atravessou em 
terra seca. 

Quando o exército egípcio tentou persegui-los, as águas 
desabaram sobre eles, afogando-os. 
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A Outorga da Lei 

Deus conduziu o povo até ao monte Sinai e ali santificaram-
se durante três dias. Exactamente cinquenta dias depois de 
deixarem o Egipto, após a primeira Páscoa, a Lei foi-lhes 
dada. Cinquenta dias depois de Jesus ter abandonada esta 
Terra, o Espírito Santo veio escrever a lei nos nossos 
corações. 

Êxodo 19:16-20 Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, 
relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte; e ouviu-se um sonido 
de buzina mui forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial 
estremeceu. 

E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus; e puseram-
se ao pé do monte. 

 Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele 
em fogo; e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o 
monte tremia fortemente. E, crescendo o sonido da buzina cada vez 
mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz.  

E, tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume domonte, 
chamou a Moisés ao cume do monte; e Moisés subiu. 

O Bezerro de Ouro 

Enquanto Moisés estava a falar com o Senhor ~ apesar de 
terem visto as coisas maravilhosas que Ele fizera, apesar de 
terem ouvido a Sua voz no meio do trovão ~ enquanto o 
Senhor estava a dar a Moisés a Lei e os planos para o 
tabernáculo, o povo, com a ajuda de Aarão, construiu um 
bezerro de ouro e adorou-o 

Deus disse a Moisés: Destruirei este povo e farei de ti uma 
grande nação. Mas Moisés intercedeu por eles e Deus 
perdoou-os. 

Os filhos de Israel aproximavam-se das fronteiras de Canaã, 
mas recusaram crer que Deus lhes daria vitória na terra e 
vaguearam pelo deserto durante quarenta anos. 

PERÍODO DOS JUÍZES ~ POSSUINDO A TERRA 

1400 a 1051 a.C: 

Moisés morreu e foi sepultado por Deus no Monte Horeb. 
Josué assumiu a liderança dos filhos de Israel quando, 
quarenta anos mais tarde, voltaram a aproximar-se das 
fronteiras de Canaã. 

Uma vez mais, Deus secou as águas de um rio. Desta vez, 
era o rio Jordão e o povo atravessou em terra seca. Os muros 
de Jericó caíram sobrenaturalmente e começaram a 
conquistar a terra de Canaã. 
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Canaã foi dividida pelas tribos, ficando cada uma com uma 
porção, à excepção da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. 

A nação de Israel era diferente das nações vizinhas pelo 
facto de não terem um rei humano. Deus era o seu rei. 
Seguindo a liderança de Josué, tinham juízes para os 
governar. Os principais juízes foram: 

�         Otniel ~ o primeiro juiz. 

�         Débora ~ uma mulher. 

�         Gideão ~ o poderoso homem de valor. 

�         Jeftá. 

�         Sansão ~ o homem forte. 

�         Eli. 

�         Samuel ~ o último juiz. 

ESTABELECENDO O REINO DE ISRAEL 

1051 a 931 a.C. 

O Povo Exigiu um Rei 

Quando Samuel era já de idade, o povo exigiu um rei. 
Rebelaram-se contra o facto de serem governados por Deus 
e Deus deixou-os seguir o seu caminho. Escutemos os 
avisos que lhes fez: 

1 Samuel 8:7 Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo 
quanto te dizem, pois não é a ti que têm rejeitado, porém a mim, para 
que eu não reine sobre eles. 

Avisou-os de que um rei tomar-lhes-ia. 

�         os filhos. 

�         as filhas. 

�         os campos, vinhas e olivais e dá-los-ia a outros. 

�         um décimo de tudo quanto possuíssem. 

�         Deus continuou a alertá-los. 

1 Samuel 8:18,19 Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, 
que vós mesmos houverdes escolhido; mas o Senhor não vos ouvirá. O 
povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel; e disseram: Não, mas 
haverá sobre nós um rei. 

Deus deu-lhes o que pediam apesar de não ser bom para 
eles. Samuel ungiu Saul como rei. De teocracia, uma nação 
governada por Deus, tornaram-se numa monarquia, uma 
nação governada pelo homem. 
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Saul 

Saul começou como ungido por Deus. Era humilde e 
praticava o autocontrolo, mas passou a ficar orgulhoso e 
desobediente. Por fim, Deus disse a Samuel: 

1 Samuel 15:10,11 Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: 
Arrependo-me de haver posto a Saul como rei; porquanto deixou de me 
seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, 
e clamou ao Senhor a noite toda. 

Samuel tentara alertar Saul, mas este recusou-se escutar. 
Então, Deus enviou Samuel para ungir o próximo rei. 

Saul pôs termo à vida, ordenando a um dos seus servos que 
o matasse. 

David 

David foi o segundo rei de Israel e a nação tornou-se mais 
forte e maior em tamanho durante o seu reinado. Deus disse 
que David era um homem segundo o Seu coração. 

1 Samuel 13:14b...e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu 
povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 

David foi um guerreiro, rei, profeta e salmista. Deus deu-lhe 
os planos para o templo. 

David escreveu grande parte do livro de Salmos e ensinou as 
pessoas a louvar e a adorar Deus. 

Muito do reinado de David foi um testemunho a Deus, mas 
teve duas áreas de fraqueza ~ mulheres e incapacidade em 
disciplinar os seus íntimos. Nos anos finais de vida, os 
filhos revoltaram-se, provocaram muitos problemas e 
chegaram mesmo a tentar roubar-lhe o trono. 

Salomão 

Salomão começou o seu reinado com grande graça. Foi 
ungido rei com a bênção de David. Recebeu grandes 
riquezas armazenadas por seu pai. Foi amado e aceite com 
grande esperança pelo povo. 

O seu maior desejo, quando começou a reinar, era sabedoria 
e recebeu da parte de Deus grandes capacidades mentais. 
Julga-se que coligiu e escreveu o livro de Provérbios, o 
Cântico de Salomão e o livro de Eclesiastes nos anos finais 
de vida. 

Construiu o grande templo de Deus. Contudo, Salomão caiu 
em carnalidade e idolatria. Tinha setecentos mulheres e 
trezentas concubinas. Talvez o livro de Eclesiastes seja um 
retrato seu nos últimos anos de existência. 
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O REINO DIVIDIDO ~ O CATIVEIRO 

931 a 586 a.C. 

Por morte de Salomão, Roboão tornou-se rei de Israel. O 
povo pediu-lhe que aliviasse a pesada carga fiscal. Roboão 
dirigiu-se aos anciãos e eles disseram que se fosse amável 
para o povo, os satisfizesse e lhes falasse boas palavras, 
seriam seus servos para sempre. 

Ele recusou o seu conselho e falou com os jovens com quem 
foi educado. Eles sugeriram-lhe que dissesse ao povo: 

1 Reis 12:11 Assim que, se meu pai vos carregou dum jugo pesado, eu 
ainda aumentarei o vosso jugo; meu pai vos castigou com açoites; eu, 
porém, vos castigarei com escorpiões. 

O povo das tribos do norte revoltou-se e a nação de Israel 
ficou dividida. 

Israel ~ o Reino do Norte 

O Reino do Norte era constituído por dez tribos. Foi uma 
nação nascida em rebelião. Teve dezanove diferentes reis, 
mas nenhum deles foi um rei bom. 

Acabe foi o rei ímpio do tempo de Elias e Jezabel sua 
esposa. 

Jorão, Jeú, Joacaz e Joás foram os reis ímpios do tempo de 
Eliseu. 

Os profetas Oseias, Amós, Elias e Eliseu alertaram os reis e 
o povo deste reino. Jonas pertenceu também a este reino. 

Em 2 Reis 17, temos uma lista dos pecados terríveis do 
reino do norte. Por fim, os seus pecados tornaram-se tão 
grandes que Deus os entregou ao cativeiro. 

Judá ~ o Reino do Sul 

O Reino do Sul era formado por duas tribos. 

Dos vinte reis que o governaram, houve oito reis bons e 
Deus poupou Judá durante mais tempo por causa deles. 

Alguns dos reis justos foram Josafate que restaurou a ordem 
na adoração, Joás, Uzias, Jotão e Ezequias. Os profetas de 
Judá foram Miqueias, Habacuque, Joel, Jeremias, Obadias, 
Isaías, Naum e Sofonias. 

O livro de Lamentações é uma expressão dos lamentos de 
Jeremias por causa da queda de Judá. Termina com estas 
palavras:. 

Lamentações 5:21 Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos; 
renova os nossos dias como dantes. 
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O CATIVEIRO DE BABILÓNIA 

605 a 535 a.C. 

Uma das mais reconfortantes verdades que aprendemos com 
o Velho Testamento é que Deus controla as nações. 
Adquirem poder e caem segundo os Seus planos. Os filhos 
de Israel foram desobedientes e adoraram outros deuses e 
Deus ergueu a nação de Babilónia para os disciplinar e 
escravizar. 

Um dos comandantes do exército babilónico sabia a razão 
de o povo de Judá ter caído. 

Jeremias 40:2,3 Ora o capitão da guarda levou Jeremias, e lhe disse: O 
Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar; e o Senhor o 
trouxe, e fez como havia dito; porque pecastes contra o Senhor, e não 
obedecestes à sua voz, portanto vos sucedeu tudo isto. 

Nabucodonosor 

O povo de Judá não foi levado todo ao mesmo tempo para 
cativeiro. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam 
no primeiro grupo que foi levado e ocuparam posições de 
liderança. Nabucodonosor era o rei de Babilónia. Foi 
durante o seu reinado que Sadraque, Mesaque e Abednego 
foram lançados na fornalha ardente, de onde saíram vivos. 
Nabucodonosor encheu-se de orgulho e gloriou-se por todas 
as coisas que Deus lhe dera. 

Daniel 4:30 Falou o rei, e disse: Não é esta a grande Babilónia que eu 
edifiquei para a morada real, pela força do meu poder, e para a glória 
da minha majestade? 

Nesse instante, ficou louco e viveu no campo como um 
animal. Daniel avisara-o de que isso iria acontecer e que 
permaneceria nessa situação durante sete amos até que: 

Soubesse que o Altíssimo domina no reino dos homens e dá-o a quem 
Ele escolher (Daniel 4:25b) 

No final dos sete anos, Nabucodonosor recuperou a sanidade 
mental e disse: 

Daniel 4:37 Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, e exalto, e glorifico 
ao Rei do céu; porque todas as suas obras são rectas, e os seus 
caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. 

Baltazar 

Baltazar, neto de Nabucodonosor, foi o último rei de 
Babilónia. Não sabemos quase nada dele a não ser que na 
sua derradeira festa havia milhares de participantes a beber 
pelos vasos de prata e ouro tirados do templo de Jerusalém. 
Uma mão surgiu e escreveu uma mensagem na parede, que 
Daniel interpretou. 
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Daniel 5:26-28,31 Esta é a interpretação daquilo: MENE: Contou Deus 
o teu reino, e o acabou. TEQUEL: Pesado foste na balança, e foste 
achado em falta. PERES: Dividido está o teu reino, e entregue aos 
medos e persas. E Dário, o medo, recebeu o reino, tendo cerca de 
sessenta e dois anos de idade. 

Daniel 5:30,31a Naquela mesma noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi 
morto. E Dário, o medo, recebeu o reino...  

Israel pecara e caiu às mãos dos Babilónios. Babilónia pecou 
e foi entregue nas mãos dos Persas. 

Ciro 

Ciro foi o fundador do Império Persa. Conquistou Babilónia 
e foi ungido por Deus para libertar os Judeus do cativeiro. O 
profeta Isaías predisse a sua subida ao poder e mencionou-o 
pelo nome duzentos anos antes de Ciro nascer. 

Isaías 44:24a, 28 Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou 
desde o ventre... Que digo de Ciro: Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o 
que me apraz; de modo que ele também diga de Jerusalém: Ela será 
edificada, e o fundamento do templo será lançado. 

A RESTAURAÇÃO 

535 a 400 a.C. 

O povo regressou a Israel em três diferentes vagas. Os 
primeiros a regressar foram Zorobabel, Jesua, Ageu e 
Zacarias. O seu alvo foi reconstruir o templo. 

Esdras esteve no segundo grupo e o seu alvo foi restaurar o 
ensino da lei e a correcta adoração. 

Por fim, Neemias e os outros regressaram para reconstruir 
os muros de Jerusalém. 

Não se sabe em que data foi escrito o livro de Malaquias. 
Pode até ser o último livro do Velho Testamento a ser 
escrito. Malaquias afirmou: 

Malaquias 4:2a Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o 
sol da Justiça... 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Quais os nove períodos da história do Velho Testamento indicadas nesta lição? 
 
2. Que avisos fez Deus ao povo de Israel quando desejaram ser como as outras nações e pediram um   rei? 
 

3. De acordo com esta lição, indique uma das lições mais reconfortantes que aprendemos no Velho    Testamento. 
Apresente exemplos bíblicos desta verdade. 
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Lição 3 

Filhos do Pacto de Deus 
Introdução 

Antes de criar a Terra, Deus planeou a criação da 
humanidade. Pela Sua presciência, sabia que Adão e Eva 
iam pecar e planeou a vinda de um Redentor. Deus é um 
Deus que: 

� faz alianças. 

� cumpre alianças. 

� se revela nas alianças. 

� Moisés escreveu sobre este aspecto. 

Deuteronómio 7:9 Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus, 
o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia, até mil gerações, aos 
que o amam e guardam os seus mandamentos. 

Antes da criação, Deus estabeleceu um Pacto Eterno com a 
humanidade. Este pacto ainda hoje se mantém de pé. É um 
pacto que nos pertence! 

Os pactos de Deus estabelecidos no Velho Testamento ainda 
hoje fazem parte da nossa vida. 

Definição 

Um pacto é um acordo sério e compulsivo, um contrato 
entre Deus e o Seu povo. Um pacto de sangue é uma aliança 
selada pelo Seu próprio sangue e que não pode ser quebrada. 

Deus foi o iniciador destes pactos e apresentou-os à 
humanidade como uma revelação progressiva de Si próprio, 
dos Seus planos e propósitos. 

Dois Tipos 
� Incondicional 

Há dois tipos de pactos ~ condicionais e incondicionais. Um 
pacto incondicional é uma obrigação assumida por Deus em 
favor da humanidade. Será sempre cumprido, 
independentemente da obediência ou desobediência por 
parte do homem. 

� Condicional 

Outros pactos são alianças condicionais e podem ser aceites 
ou rejeitados pela humanidade. As condições destes pactos 
são estabelecidas por Deus, que é imutável. Portanto, as 
condições não podem ser alteradas. Os benefícios de um 
pacto condicional só podem ser recebidos através da fé e da 
obediência. 
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CONCERTO ETERNO (CONDICIONAL) 

Um Concerto Fundamental 

O Pacto Eterno começou na eternidade passada no conselho 
de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus planeou a criação 
da humanidade para cumprir o Seu desejo de uma família 
eterna. Desejou uma noiva para Seu Filho e uma família 
eterna através da qual Se pudesse duplicar. 

Conhecendo a rebelião e a queda de Adão e Eva, planeou a 
sua redenção através da morte de seu Filho. Pela redenção, a 
humanidade iria ser restaurada a tudo quanto fora destinada 
a ser. Homens e mulheres seriam uma noiva perfeita, justa, 
completa, adequada, eterna para Seu Filho. 

É sobre este pacto eterno e fundamental que se baseiam 
todos os pactos temporais. 

Nós, Seres Humanos, 
� Somos Chamados 

O Pacto Eterno revela o propósito e a graça de Deus para 
com a humanidade. 

2 Timóteo 1:9,10 ...que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, 
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a 
graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e 
que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo 
Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade 
pelo evangelho. 

� Somos Redimidos 

Revela o plano redentor de Deus para a humanidade através 
do derramamento do sangue de seu Filho. 

Hebreus 13:20 Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno 
tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor 
das ovelhas. 

� Somos Predestinados em Cristo 

Revela o plano de Deus de que a humanidade seria criada e 
mais tarde feita conforme a imagem de Seu Filho. 

Romanos 8;29,30 Porque os que dantes conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que 
ele seja o primogénito entre muitos irmãos; e aos que predestinou, a 
estes também chamou; e aos que chamou, a estes também justificou; e 
aos que justificou, a estes também glorificou. 

� Temos um Futuro 

O Pacto Eterno de Deus com a humanidade preparado na 
eternidade passada estabeleceu o nosso futuro. 

Efésios 1:4 ...como também nos elegeu nele antes da fundação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 
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1 Coríntios 2:7...mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que 
esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa 
glória. 

As Nossas Bênçãos 
�  Vida Eterna 

Como participantes do Concerto Eterno, temos vida eterna. 
A vida de Deus está em nós. 

Tito 1:2...na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode 
mentir, prometeu antes dos tempos eternos. 

�  O Seu Amor 

Podemos receber o Seu amor. 

Jeremias 31:3 De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com 
amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. 

� Justiça 

De acordo com Daniel 9:24, 

O propósito de Deus era acabar com os pecados, fazer a 
reconciliação, trazer a justiça eterna... 

A obra redentora de Cristo em nosso favor iria trazer 
reconciliação e justiça eterna. 

2 Coríntios 5:21 Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

�  Nome 

Foi-nos dado um nome eterno. 

Isaías 56:5 Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um 
memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas; um nome eterno 
darei a cada um deles, que nunca se apagará. 

�  Reino 

Tornámo-nos parte de um reino eterno. 

Daniel 7:27 O reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de 
todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino 
será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. 

� Gozo Eterno 

Temos gozo eterno. 

Isaías 51:11 Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com 
júbilo a Sião; e haverá perpétua alegria sobre as suas cabeças; gozo e 
alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. 

As Condições 

A parte de Deus foi providenciar todas as bênçãos do pacto. 
Qual é a nossa parte? Quais as condições para receber o 
pacto eterno e torná-lo nosso, tanto agora como na 
eternidade? 
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� Fé 

Só há uma forma de receber este Pacto Eterno na nossa vida 
~ crendo pela fé. 

João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 

� Obediência 

A forma como o concerto eterno se torna eficaz na nossa 
vida é através das obediência. 

João 14:15 Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 

Hebreus 5:9...e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem. 

� Selados 

Quando estava a ser planeado pelo Pai e executado pelo 
Filho, este Concerto Eterno foi selado pelo Espírito Santo. 

Efésios 1:13 No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes 
selados com o Espírito Santo da promessa, 

PACTO EDÉNICO (CONDICIONAL) 

O Pacto Edénico foi a primeira aliança que Deus estabeleceu 
quando criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden. 
Nele, revelou o  

Seu propósito e plano para a humanidade. 

Esta aliança, como todas as outras, apresenta tanto uma 
bênção para a obediência como uma maldição para a 
desobediência. 

As Bênçãos 

Génesis 1:28-30 Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e 
multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam 
sobre a terra. 

 Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem 
semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como 
todas as árvores em que há fruto que dê semente; ser-vos-ão para 
mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a 
todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as 
ervas verdes como mantimento. E assim foi. 

As Condições 

Tal como havia uma bênção para a obediência, Deus 
providenciou um teste para essa obediência. Se Adão e Eva 
desobedecessem, sobre eles cairia a maldição da aliança. 
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Génesis 2:16,17 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda 
árvore do jardim podes comer livremente; mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque no dia em 
que dela comeres, certamente morrerás. 

Ó Pacto Edénico colocou Adão e Eva à prova para testar o 
seu compromisso aos termos da aliança. 

Pacto Infringido 

Depois de Adão e Eva terem comido o fruto, a sua 
comunhão com Deus ficou quebrada. Já não podiam entrar 
com ousadia na presença de Deus. 

Génesis 3:8 E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à 
tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor 
Deus, entre as árvores do jardim. 

�  Maldição Contra Satanás 

Por causa da sua participação na queda da humanidade, 
Satanás foi amaldiçoado. 

Génesis 3:14,15 Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto 
fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e 
dentre todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, e pó 
comerás todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, e 
entre a tua descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, 
e tu lhe ferirás o calcanhar. 

�  Maldição Contra Eva 

Foi lançada uma maldição contra as mulheres. 

Génesis 3:16 E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua 
conceição; em dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te dominará.  

� Maldição Contra Adão e a terra 

A maldição lançada contra Adão e logo contra todos os 
homens incluía uma maldição contra a terra. A partir de 
então, ele seria obrigado a trabalhar todos os dias da sua 
vida e teria de suar para o fazer. Seria duro e desagradável. 

Génesis 3:17,18 E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de 
tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: Não 
comerás dela; maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela 
todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e 
comerás das ervas do campo. 

Em vez de produzir apenas boas coisas, a terra produziria 
espinhos e cardos. 

�  Morte 

A morte entrou na criação e na humanidade. 

Génesis 3:19 Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à 
terra, porque dela foste tomado; porquanto és pó, e ao pó tornarás. 
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� Jesus Tornou-se Nossa Maldição 

Nunca podemos indicar uma lista das maldições que vieram 
em resultado do pecado sem recordar que Jesus, através do 
Seu sofrimento e morte na cruz, Se fez maldição por nós. 

Gálatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro. 

PACTO ADÂMICO (INCONDICIONAL) 

Mesmo no meio das maldições que vieram contra Adão e 
Eva através dos seus pecados, Deus deu-lhes uma promessa 
de redenção. Deus estabeleceu um novo pacto com a 
humanidade. 

A Promessa 

Génesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. 

Falando a Satanás, Deus disse que a semente da mulher lhe 
esmagaria a cabeça e que Satanás Lhe feriria o calcanhar. 

A partir do momento em que Satanás ouviu que Deus ia 
enviar um, Redentor para a humanidade através da Semente 
da mulher, o seu alvo passou a ser destruir toda a 
descendência da mulher. 

Com o passar das gerações, homens e mulheres ignoraram 
Deus e tornaram-se cada vez mais ímpios. Os demónios de 
Satanás chegaram mesmo a ligar-se às mulheres para criar 
um novo ser meio-humano, meio-demónio, numa tentativa 
para corromper a raça humana. 

Génesis 6:4a Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também 
depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as 
quais lhes deram filhos... 

Esta foi a tentativa de Satanás para eliminar “a Semente da 
mulher” (Cristo) que viria e lhe esmagaria a cabeça. 

Foi este mesmo espírito que entrou em Faraó na altura do 
nascimento de Moisés e no Rei Herodes por ocasião do 
nascimento de Jesus. Este espírito satânico ainda deseja 
matar bebés para impedir o plano de Deus para a 
humanidade. Continua a induzir a morte de bebés através do 
aborto. 

 



 

~ 35 ~  

PACTO NOÉMICO (CONDICIONAL) 

As Bênçãos 

Depois do dilúvio, Deus fez um pacto com, Noé que 
confirmava os Seus pactos originais e apresentava uma 
revelação mais completa do Seu grande plano de amor de 
redenção para a humanidade. A mesma autoridade 
concedida a Adão e Eva sobre tudo quanto se movia na 
Terra, foi outorgada por Deus a Noé. 

Génesis 9:1,2 Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes:  

Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós 
todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra 
e todos os peixes do mar; nas vossas mãos são entregues. 

Génesis 9:9,10a Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a 
vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que 
convosco está... 

Duas Condições 
�  Não Comer Sangue 

Deus instruiu Noé de que ele e a família não deveriam 
comer sangue. 

Génesis 9:4 A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não 
comereis. 

� Não Matar Seres Humanos 

Não deveriam matar os outros seres humanos 

Génesis 9:6 Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu 
sangue derramado; porque Deus fez o homem à sua imagem. 

O ataque seguinte de Satanás contra a raça humana seria 
nestas duas áreas. 

Jesus viria como sacrifício humano para toda a humanidade. 
O Seu sangue seria a propiciação por toda a humanidade. 
Como podia Satanás lutar contra isto? 

Vulgarizando sacrifícios humanos. 

Estas mesmas práticas ainda hoje se verificam entre os 
adoradores satânicos. 

Um Sinal Visível 

Este pacto tinha um sinal visível. Deus prometeu que nunca 
mais destruiria a terra inteira com um dilúvio e que o arco-
íris seria um sinal dessa promessa. 

Génesis 9:12-15 E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre 
mim e vós e todo ser vivente que está convosco, por gerações 
perpétuas: O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de 
haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu 
trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me 
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lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de 
toda a carne; e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir 
toda a carne. 

O PACTO ABRAÂMICO (CONDICIONAL) 

Apesar da muita iniquidade existente antes do dilúvio, a 
humanidade continuou a corromper-se mesmo depois desse 
castigo. Os filhos de Noé não andaram rectamente diante de 
Deus e o mesmo sucedeu aos seus descendentes. 

Então, Deus falou a Abraão, chamou-o e renovou o Seu 
pacto com a humanidade. Agora, Deus deixava de lidar 
directamente com toda a humanidade, com todos os 
descendentes de Noé para chamar uma família particular 
que O iria representar. 

Nota: Nos versículos seguintes, as condições estão sublinhadas. As 
bênçãos    vêm indicadas entre parêntesis. 

Génesis 12:1 3 Disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra e da tua 
parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. [E far-
te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e 
tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e 
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra.] 

Com Isaque 

Deus renovou este pacto com Isaque. 

Génesis 26:3,4 Peregrina nesta terra e [serei contigo e te abençoarei, 
porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o 
juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua 
semente como as estrelas dos céus e darei à sua semente todas estas 
terras; e em tua semente serão benditas todas as nações da terra]. 

Com Jacob 

Deus renovou o pacto com Jacob. 

Génesis 28:13,14 E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu 
sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque; [esta terra 
em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente. E a tua semente 
será como o pó da terra e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao 
norte e ao sul e em ti e na tua semente serão benditas todas as 
famílias da terra]. 

Connosco 

Deus renovou o pacto connosco! 

Gálatas 3:14 [Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por 
Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito]. 

Gálatas 3:28,29 Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre; 
não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 
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[E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros 
conforme a promessa]. 

Pela fé e obediência, nós, como filhos do pacto de Deus, 
podemos caminhar em todas as bênçãos do pacto realizado 
com Abraão, Isaque e Jacob. 

PACTO MOISAICO (CONDICIONAL) 

A semente de Abraão multiplicou-se e depois, durante uma 
época de seca, Deus levou-a para o Egipto. A princípio, 
foram hóspedes, depois escravos. Por fim, após quatrocentos 
anos, Deus chamou Moisés para arrancar o Seu povo da 
escravidão e levá-lo para a abundância. 

Êxodo 3:7,8a Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do 
meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa 
dos seus exactores, porque conheço os seus sofrimentos; e desci para 
o livrar da mão dos egípcios... 

Vamos deixar de lado tudo quanto aconteceu a partir desse 
tempo até três meses depois dos filhos de Israel terem sido 
libertos da terra do Egipto. 

A Outorga do Pacto 

Êxodo 19:3-6b ...Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o 
chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos 
de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre 
asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente 
ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha 
possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra; 
e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa... 

Como filhos do pacto de Deus, nós também subiremos “em 
asas de águia”, deixando para trás a escravidão. Se 
obedecermos à Sua voz e guardarmos o Seu pacto, também 
seremos um tesouro especial para Deus. Como filhos do 
pacto, também somos um reino de sacerdotes e uma nação 
santa. 

PACTO PALESTINO (CONDICIONAL) 

Os filhos de Israel estiveram no deserto e Deus dera-lhes a 
Lei. Fê-la acompanhar da bênção se guardassem a Lei, e da 
maldição se não a respeitassem. 

As bênçãos e as maldições deste pacto vêm escritas em 
Deuteronómio 28:1-68. Estas bênçãos e maldições foram 
para Abraão e todos os seus descendentes. Passaram para a 
nação de Israel e depois, no Novo Testamento, é-nos dito 
que somos filhos de Abraão e que estas bênçãos podem ser 
nossas. 
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As Bênçãos 

Como receberiam os filhos de Israel estas bênçãos? 
Obedecendo à voz do Senhor. 

Deuteronómio 28:1,2 Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu 
Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu 
hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da 
terra; e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a 
voz do Senhor teu Deus: 

Se obedecermos à voz do Senhor, se observarmos 
atentamente os Seus mandamentos, as bênçãos seguem-se 
naturalmente. Virão sobre nós! 

Leia Deuteronómio 28:3-14, substituindo os pronomes 
pessoais. Por exemplo: 

“Serei abençoado quando estiver na cidade e quando estiver 
no campo. Abençoado será o fruto do meu corpo, o produto 
dos meus campos e do meu gado...”. 

As Condições 

Porque razão a nação de Israel receberia as maldições? 

Porque não obedeciam à Sua voz. Não observavam os seus 
mandamentos e estatutos. 

Deuteronómio 28:15 Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, 
se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus 
estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições, 
e te alcançarão: 

Se nós, como filhos do pacto de Deus “obedecermos 
diligentemente” à voz do Senhor e observarmos atentamente 
todos os Seus mandamentos, então também seremos 
abençoados. Deus abrir-nos-á o Seu bom tesouro e 
abençoará o trabalho das nossas mãos. 

PACTO DAVÍDICO (INCONDICIONAL) 

Deus renovou a promessa da Semente vindoura que dera a 
Adão e Eva e a Abraão. 

2 Samuel 7:12,13 Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir 
com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua 
descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. 
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre 
o trono do seu reino. 

A Promessa 

A Semente (O Messias) viria através de David e 
estabeleceria um reino que duraria para sempre. 

Como parte do Pacto Eterno, não olhamos para o futuro à 
espera de uma Semente prometida; pela fé, aceitamos que 
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Jesus é o Prometido. Como filhos do pacto, podemos ver o 
reino de Deus estabelecido nesta Terra. 

Podemos reinar como reis quando assumimos domínio sobre 
a terra e tudo quanto nela há. Podemos cumprir o propósito 
de Deus para a nossa vida. Podemos caminhar na bênção do 
nosso Pacto Eterno com Deus. As condições são ainda as 
mesmas ~ fé e obediência. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Descreva a diferença entre um pacto condicional e incondicional. 
 
 
2. Refira os pactos discutidos nesta lição. 
 
 
3. Para si, qual a importância de entender estes pactos? 



 

 

AS PRINCIPAIS PROFECIAS MESSIÂNICA
Dada 

Génesis 3:15..... 
Génesis 12:3.......... 
Génesis 17:19........ 
Números 24:17....... 
Génesis 49:10.... 
1 Samuel 2:10... 
Isaías 9:7 
Salmo 45:6,7... 
Miqueias 5:2 
Isaías 7:14...... 
Jeremias 31:15...... 
Oseias 11:1....... 
Malaquias 3:1....... 
Salmo 2:7....... 
Isaías 9:1,2......... 
Isaías 11:2....... 
Salmo 78:2-4 
Deuteronómio 18:15 
Isaías 61:1,2 
Isaías 53:3 
Salmo 110:4 
Zacarias 9:9 
Daniel 9:25 
Salmo 8:2 
Isaías 53:1... 
Salmo 41:9 
Zacarias 11:12 
Zacarias 11:13 
Salmo 109:7,8 
Salmo 22:7,8 
Salmo 35:11 
Isaías 53:7 
Isaías 50:6 
Salmo 35:19 
Salmo 69:4.... 
Isaías 53:5....... 
Isaías 53:12.... 
Zacarias 12:10..... 
Salmo 22:7,8...... 
Salmo 69:9......... 
Salmo 109:4..... 
Salmo 22:17,18... 
Salmo 22.1 
Salmo 34:20 
Salmo 69:212:10.... 
Isaias 53:9...... 
Salmo 16:10.... 
Salmo 68:18.... 

Tema 
Semente da mulher 
Descendência de Abraão 
Descendência de Isaque 
Descendência régia de Judá 
Rei da tribo de Judá 
Será Rei 
Herdeiro do trono de David 
Ungido e eterno 
Nascido em Belém 
Nascido de uma virgem 
Massacre de bebés 
Fuga para o Egipto 
Precedido por um precursor 
Declarado Filho de Deus 
Ministério galileu 
Algumas das Suas características 
Fala por parábolas 
Será profeta como Moisés 
Consolará os tristes 
Rejeitado pelo Seu povo 
Sacerdote da ordem de Melquisedeque 
Entrada triunfante 
Tempo de entrada triunfal 
Adorado por crianças 
Rejeitado 
Traído pelos amigos íntimos 
Traído por 30 moedas de prata 
Dinheiro devolvido / Campo do oleiro 
Lugar de Judas ocupado por outro 
Falsas testemunhas acusam-No 
Acusado por falsas testemunhas 
Calado face às acusações 
Cuspiram-Lhe e bateram-Lhe 
Odiado sem razão 
Odiado sem causa 
Sacrifício vicário 
Crucificado com criminosos 
Mãos e pés feridos 
Escarnecido e Ferido 
Reprovado 
Orou pelos inimigos 
Vestidos repartidos 
Abandonado por Deus 
Nenhum osso quebrado 
Deram-lhe vinagre e fel para beber 
Lado trespassado 
Sepultado com os ricos 
Ressuscitaria 
Ascendeu à dextra de Deus 

Cumprimento 
Gálatas 4:4 
Mateus 1:1 

Lucas 4:18,19 
João 1:11 

Hebreus 5:5,6 
Marcos 11:7,9 

Lucas 2:1,2;3:23;19:42 
Hebreus 1:8-12 

Mateus 21:15,16 
João 12: 37,38 

Lucas 22:47,48 
Mateus 26:14,15 

Mateus 27:6,7 
Actos 1:8-20 

Mateus 26:60,61 
Marcos 14:57,58 

Marcos 15:4,5 
Mateus 26:67 
Mateus 26:67 
João 15:23-25 

Romanos 5:6,8 
Marcos 15:27,28 

Lucas 7:24,27 
Mateus 3:17 

Mateus 4:13-16 
Lucas 2:52 

Mateus 13:34,35 
Actos 3:20,22 

João 20:27 
Lucas 23:35 

Romanos 15:3 
Lucas 23:34 

Mateus 27:35,36 
Mateus 27:46 
João 19:32-36 
Mateus 27:34 

João 19:34 
Mateus 27:57-60 

Marcos 16:6,7 
Marcos 16.19 

Lucas Lucas 2:40 
Lucas 1:26-31 

Mateus 2:16 
Mateus 2:4,15 3:34 

Mateus 1:2 
Lucas 3:33 

Lucas 19:38 
Lucas 1:32,33
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Lição 4 

Cristo Revelado no Velho Testamento 
Há quem chame ao Velho Testamento o livro de história. É 
história ~ mas ainda mais, é a “Sua história”. Desde a 
criação da mundo e da humanidade, quando Deus disse 
Façamos o homem à nossa imagem, à queda da nação de 
Israel, Cristo está revelado em cada livro. 

No Velho Testamento, há 330 profecias relativas ao Messias 
vindouro. Começaram de forma geral na sua natureza, mas à 
medida que o tempo passava, tornavam-se mais específicas. 

O cumprimento destas maravilhosas profecias na pessoa de 
Jesus Cristo é prova irrefutável de que Jesus é o Filho de 
Deus ~ o Enviado que redimiria a humanidade do castigo do 
pecado. 

Nota: Para poupar espaço nesta lição, nem sempre indicamos o 
versículo do Novo Testamento de cumprimento da promessa. Vêm 
indicados no quadro da página anterior. 

O MESSIAS VINDOURO 

Semente da Mulher 

Como já mencionámos antes, a primeira profecia de Jesus 
foi que seria a Semente da mulher. 

Génesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. 

Paulo referiu-se ao cumprimento desta profecia. 

Gálatas 4:4...mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido debaixo de lei. 

O Messias vindouro foi prometido a Adão e Eva, Abraão, 
Isaque, Jacob e David. 

A princípio, parecia que a Semente prometida podia vir de 
qualquer mulher. Depois, as profecias tornam-se mais 
específicas. A promessa seria cumprida nos descendentes de 
Abraão, de Isaque ~ de Jacob ~ de David. As profecias da 
Sua linhagem tornaram-se cada vez mais específicas. 

Nascido em Belém 

Foi profetizado que o Messias nasceria em Belém, onde 
Jesus nasceu. 

Miqueias 5:2 Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre 
os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em 
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Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da 
eternidade. 

Lucas 2:4-7 Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à 
cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, 
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, 
Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e 
teve a seu filho primogénito; envolveu-o em faixas e o deitou em uma 
manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 

Profeta como Moisés 

O Messias seria um profeta como Moisés. 

Deuteronómio 18:15a O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, 
dentre teus Irmãos... 

Sacerdote como Melquisedeque 

Seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 

Salmo 110:4 Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 

Rei como David 

Seria herdeiro do trono de David. 

Isaías 9:7 Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o 
trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em 
rectidão e em justiça, desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos 
exércitos fará isso. 

Lucas 1:32,33 Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o 
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai; e reinará eternamente 
sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 

Momento da Vinda 

O Messias viria num tempo particular da história. Oferecer-
se-ia como Rei de Israel e seria rejeitado. 

Daniel 9:25,26a Sabe e entende: desde a saída da ordem para 
restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 
sete semanas, e sessenta e duas semanas; com praças e tranqueiras se 
reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de sessenta e duas 
semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá... 

AS PROFECIAS DE DAVID 

Parece que David captou e compreendeu mais do que 
qualquer outro profeta os sofrimentos de Cristo. Através dos 
seus próprios sofrimentos, deu-nos uma ideia dos 
sentimentos de Cristo pendurado na cruz ~ mesmo quando 
se encontrava nas profundezas da terra. Ele descreve Jesus 
entrando na sala régia do céu em exaltação. 
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Profecias da Traição  
�  Traído por Um Amigo 

David profetizou que Jesus seria traído por um amigo, que 
os dias do seu amigo seriam poucos e que ele seria 
substituído por outro. 

Salmo 41:9 Até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto 
confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu 
calcanhar. 

Salmo 109:8 Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício! 
� Acusado por Falsas Testemunhas 

David profetizou que trariam falsas testemunhas contra Ele. 

Salmo 27:12 Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos 
anciãos, nada respondeu. 

Mateus confirma esta profecia. 

Mateus 26:60b, 61 ...apesar de se apresentarem muitas testemunhas 

falsas. Mas por fim compareceram duas, e disseram: Este disse: Posso 
destruir o santuário de Deus, e reedificá-lo em três dias. 

� Odiado sem Causa 

Seria odiado sem causa. 

Salmo 69:4 Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os 
cabelos da minha cabeça; poderosos são aqueles que procuram 
destruir-me, que me atacam com mentiras; por isso tenho de restituir o 
que não extorqui. 

João confirmou esta profecia e até citou-a. 

João 15:23-25 Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. 
Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, 
não teriam pecado; mas agora, não somente viram, mas também 
odiaram tanto a mim como a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a 
palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem causa. 

Profecias de Crucifixão 

Há muitas profecias sobre a crucifixão. O cumprimento 
encontra-se em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. 

�  Mãos e Pés Trespassados  
�  Os Soldados Lançam Dados  

 Sobre as Suas Vestimentas 

Salmo 22:16-19 Pois cães me rodeiam; um ajuntamento de malfeitores 
me cerca; transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os 
meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as 
minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, 
não te alongues de mim; força minha, apressa-te em socorrer-me. 
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� Zombado, Desprezado, Rejeitado 
� Palavras Proféticas 

Repetidas em Zombaria 

Salmo 22:6-8 Mas eu sou verme, e não homem; opróbrio dos homens e 
desprezado do povo. Todos os que me vêem zombam de mim, 
arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no 
Senhor; que ele o livre; que ele o salve, pois que nele tem prazer. 

� Serviram-Lhe Vinagre e Fel  

Salmo 69:21 Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram 
a beber vinagre. 

� Orou pelos Inimigos 

Salmo 109:4,5 Em paga do meu amor são meus adversários; mas eu 
me dedico à oração. Retribuem-me o mal pelo bem, e o ódio pelo amor. 

� Nenhum Osso Foi Quebrado 

Salmo 34:20 Ele lhe preserva todos os ossos; nem sequer um deles se 
quebra. 

A Sua Ressurreição / Ascensão 

O cumprimento destas profecias encontra-se em Mateus 28, 
Marcos 16, Lucas 24 e João 20. 

� Mesmo na Morte 

Mesmo moribundo, Jesus sabia que Deus não deixaria a Sua 
alma nas profundezas da terra. David deixou-nos os seus 
pensamentos. 

Salmo 16:10 Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás 
que o teu Santo veja corrupção. 

� O Triunfo 

David fez uma maravilhosa descrição de Jesus regressando à 
sala do trono dos céus. 

Salmo 24:7-10 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó 
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O 
Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó 
portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará 
o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos; ele 
é o Rei da Glória. 

Salmo 68:18 Tu subiste ao alto, levando os teus cativos; recebeste 
dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, para que o Senhor 
Deus habitasse entre eles. 

AS PROFECIAS DE ISAÍAS 

Os pormenores das profecias de Isaías são espantosas. Isaías 
53 dá-nos a mais completa descrição da morte de Jesus. Foi 
tão pormenorizada que os primitivos líderes religiosos 
judeus afirmavam que não fazia parte das suas Escrituras ~ 
que foram acrescentadas pelos Judeus cristãos. 
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Em 1947, descobriram-se os rolos do Mar Morto. Foram os 
mais antigos rolos da Bíblia jamais descobertos. Só um rolo 
sobreviveu completo do princípio ao fim. Era a profecia de 
Isaías e continha o capítulo cinquenta e três. 

Leia Isaías cinquenta e três antes de entrar nos aspectos 
específicos das profecias de Isaías. 

Jesus identificou-se com as profecias de Isaías quando citou 
Isaías 61:1,2. 

Lucas 4:18,19 O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me 
ungiu para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 

A História de Jesus 

Algumas das profecias do Velho Testamento sobre Jesus 
lidam com o Seu nascimento singular, linhagem familiar e 
unção. 

� Nascimento Virginal 

Isaías 7:14 Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma 
virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. 

� Família 

Isaías 11:1 Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas 
raízes um renovo frutificará. 

� Unção 

Isaías 11:2a E repousará sobre ele o Espírito do Senhor... 

Características de Jesus 
� Sabedoria 

Isaías 11:2 E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o 
espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 

� Discernimento Espiritual 

Isaías 11:3 E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará segundo a 
vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos; 

� Justiça 

Isaías 11:4 Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade 
em defesa dos mansos da terra; e ferirá a terra com a vara de sua 
boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. 

� Rectidão 

Isaías 11:5 A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o 
cinto dos seus rins. 

� Silêncio 

Isaías 42:2 Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na 
rua. 
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Isaías 53;7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um 
cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda 
perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. 

� Gentileza 

Isaías 42:3 A cana trilhada, não a quebrará, nem apagará o pavio que 
fumega; em verdade trará a justiça. 

� Perseverança 

Isaías 42:4 Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra 
a justiça; e as ilhas aguardarão a sua lei. 

� Resplendor 

Isaías 42:6 Eu o Senhor te chamei em justiça; tomei-te pela mão, e te 
guardei; e te dei por pacto ao povo, e para luz das nações; 

Isaías 9:2 O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os 
que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. 

�  Compaixão 

Isaías 53:4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o reputávamos 
por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 

� Mansidão 

Isaías 53:7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um 
cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda 
perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. 

�  Sofrimentos Vicários 

Isaías 53:10 Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o 
enfermar; quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua 
posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará 
nas suas mãos. 

�  Sem Pecado 

Isaías 53:9 E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua 
morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano 
na sua boca. 

�  Grandeza 

Isaías 53:12 Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com 
os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma 
até a morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre 
si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

�  Poder Salvador 

Isaías 53:11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará 
satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a 
muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. 

Missão de Jesus 
� Iluminador 

Isaías 9:2 O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os 
que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. 



 

~ 47 ~  

�  Juiz 

Isaías 11:3. E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará segundo 
a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos; 

�  Censurador 

Isaías 11:4 Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade 
em defesa dos mansos da terra; e ferirá a terra com a vara de sua 
boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. 

� Legislador 

Isaías 42:4 Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra 
a justiça; e as ilhas aguardarão a sua lei. 

�  Libertador 

Isaías 42:7 Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os 
presos, e do cárcere os que jazem em trevas. 

�  Carregou os fardos 

Isaías 53:4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o reputávamos 
por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 

�  Carregou os pecados 

Isaías 53:6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um 
se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a 
iniquidade de todos nós. 

�  Intercessor 

Isaías 53:12 Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com 
os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma 
até a morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre 
si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

�  Único Salvador 

Isaías 53:5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e 
esmagado por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

�  Sarador 

Isaías 53:5b ...e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Títulos de Jesus 
�  Imanuel 

Isaías 7:14 Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma 
virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. 

�  Maravilhoso, Conselheiro,  
Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz 

Isaías 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 

�  Rei Justo 

Isaías 32.1 Eis que reinará um rei com justiça, e com rectidão 
governarão príncipes. 
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�  Eleito 

Isaías 42:1 Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, 
em quem se compraz a minha alma; pus o meu espírito sobre ele; ele 
trará justiça às nações. 

�  Braço do Senhor 

Isaías 53:1 Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se 
manifestou o braço do Senhor? 

�  Pregador Ungido 

Isaías 61:1 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor 
me ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os 
contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura 
de prisão aos presos. 

Resumo 

As 350 profecias do Velho Testamento referentes ao 
Messias vindouro foram todas cumpridas em Cristo. É 
impossível que tantas profecias se cumpram “por acaso” 
num só homem. Não pode ser coincidência. Jesus é o Filho 
de Deus. Ele é Aquele que foi retratado ao longo de todo o 
Velho Testamento. É o Salvador da humanidade. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Qual foi a primeira profecia registada na Escritura relativa ao Messias vindouro? Como se tornou   mais 
específica? 

 
 
2. Indique três profecias da Escritura que revelam que o Messias vindouro teria a função de 

Profeta,   Sacerdote e Rei. 
 
 
3. Indique duas grandes profecias tanto do livro de Salmos como do livro de Isaías que revelam 

um   aspecto importante da obra redentora de Jesus Cristo. 
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O Tabernáculo de Moisés 
O Lugar Santíssimo ~ Deus Pai 

Aberto ao Sumo Sacerdote uma ez or ano 

Mobiliário: 

f Arca da Aliança ~ Presença de Deus 
g O Propiciatório ~ O Trono de Deus 

O Lugar Santo ~ Deus Filho 
Aberto apenas aos Sacerdotes 

Mobiliário: 

c Mesa dos Asmos ~ Jesus, o Pão da Vida 
d Candelabro de Ouro ~ Jesus, a Luz do Mundo 

e Altar de Incenso ~ Jesus, o intercessor 

O Átrio ~ Deus Espírito Santo 
Aberto a Todos os Crentes 

Mobiliário: 

      a Altar do Sacrifício ~ Jesus, o Supremo Sacrifício 
      b A Bacia ~ Jesus, a Palavra de Deus que Purifica 

 

 

Símbolo da Igreja ~ Habitação de Deus Através do Espírito 

Efésios 2:19-22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e 
membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio 
Cristo Jesus a principal pedra da esquina; no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no 
qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. 

Símbolo do Crente ~ O Templo de Deus 

2 Coríntios 6:16b ...Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles 
andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 

Tipo das Coisas Existentes nos Céus 

Hebreus 8:5. Os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente 
avisado, quando estava para construir o tabernáculo; porque lhe foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo 
que no monte se te mostrou. 

Hebreus 9:23.Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as 
próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. 
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Tipo: 

   Prefigurando o que viria  
   (protótipo) 
Símbolo: 

   Representa algo que  
   não está limitado ao tempo. 

   Podemos ter símbolos 
   sem tipos,  
   mas não há tipos  
   sem símbolos, 
Exemplo: 

   Festa da Páscoa - tipo de 
   libertação dos pecadores  
   pelo sacrifício de Cristo 
   Cordeiro da Páscoa -   
   simbolizaCristo. 

Lição Cinco 

Padrões de Adoração e Serviço 
Tipos, Padrões e Sombras 

Ao longo do Velho Testamento, Deus deixou tipos, padrões 
e sombras do Redentor vindouro. 

Deus deu a Lei a Moisés, pouco depois de os filhos de Israel 
abandonarem o Egipto. Só podiam tornar-se uma nação 
quando tivessem um conjunto unificador de leis sob o qual 
vivessem. A Lei continha duas partes ~ uma para protecção 
do povo através de leis civis e dietéticas ~ a outra para 
fornecer redenção através da pessoa de Jesus Cristo. A Lei 
apontava para Cristo. 

Deus também deu a Moisés instruções exactas para a 
construção do tabernáculo. Cada parte do tabernáculo era 
um símbolo. Cada parte falava da vida e morte do Messias 
vindouro. Nesta lição, estudaremos o tabernáculo e as 
ofertas. 

Jesus disse que não veio destruir a Lei, mas cumpri-la. 

Mateus 5:17 Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim 
destruir, mas cumprir. 

É necessário conhecer o tabernáculo, as ofertas, as festas e 
os sacerdotes para compreender versículos como estes: 

Hebreus 8:1-3b, 5 Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é 
este: Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita 
do trono da Majestade, ministro do santuário, e do verdadeiro 
tabernáculo, que Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo 
sacerdote é constituído para oferecer dons e Sacrifícios. 

os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, 
como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o 
tabernáculo; porque lhe foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que 
no monte se te mostrou. 

O TABERNÁCULO 

O padrão para o tabernáculo foi dado a Moisés ~ as 
medidas. a madeira, os tecidos, o ouro e a prata, as jóias, o 
linho e a lã. Todos possuíam um significado preciso ~ todos 
apontavam para Cristo. 

Três Divisões 

Havia três secções no tabernáculo que eram simbólicas das 
três tintas personalidades de Deus ~ o Pai, Filho e o Espírito 
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Santo. Eram também símbolos do corpo, alma e espírito da 
humanidade. 

�  O Pátio 

A primeira área era o pátio. Todo o povo podia entrar no 
pátio ~ tanto Judeus como gentios convertidos ao judaísmo. 
O pátio representa o Espírito Santo que trabalha com toda a 
humanidade para a trazer a Cristo. 

�  O Lugar Santo 

Os sacerdotes podiam entrar no Lugar Santo. Ofereciam 
sacrifícios no pátio e também no Lugar Santo. O Lugar 
Santo representa Jesus que é o nosso Sacrifício. 

�  O Santo dos Santos 

Apenas os sumos-sacerdotes podiam entrar no Lugar 
Santíssimo no Dia da Expiação. Gastava tempo a santificar-
se antes de entrar no Lugar Santíssimo para apresentar 
sacrifícios pelo povo. Se houvesse pecado na sua vida, 
morreria. O Lugar Santíssimo representa a presença de 
Deus. 

O Lugar Santíssimo estava separado do Lugar Santo por um 
véu ou cortina tecida muito espessa. Quando Jesus morreu 
na cruz, este véu foi sobrenaturalmente rasgado de cima 
abaixo, significando que já não havia necessidade para um 
Lugar Santíssimo separado. 

Já não é necessário que um sacerdote entre por nós na 
presença de Deus! Jesus tornou-Se nosso Sumo Sacerdote e 
podemos ir directamente a Ele. Podemos entrar com ousadia 
na presença de Deus. 

Mateus 27:50,51 De novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o 
espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a 
baixo; a terra tremeu, as pedras se fenderam. 

Quando Jesus se tornou o sacrifício por todo o mundo, 
deixou de haver necessidade de um templo ou tabernáculo. 
O seu propósito foi cumprido n’Ele. O mobiliário, as festas, 
as ofertas e os sacerdotes eram todos figuras de Jesus e do 
que Ele faria pela humanidade. 

Hoje, quando entramos em louvor e depois na adoração, é 
bom recordar as três divisões do tabernáculo. Representam a 
forma como vamos à presença de Deus. Primeiro, entramos 
pelas portas com acções de graças. Depois, entramos no Seu 
pátio com louvor por aquilo que Ele fez por nós. Por fim, 
avançamos para o Lugar Santíssimo e passamos tempo a 
adorar o Senhor por aquilo que Ele é. 

O MOBILIÁRIO 

Cada peça de mobiliário no tabernáculo representava Jesus. 
Foi preparada como representação física do Redentor de 
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toda a humanidade. O material com que cada objecto era 
confeccionado tinha um significado especial: 

�         Ouro ~ a manifestação da Deidade. 

�         Prata ~ redenção. 

�         Bronze ~ juízo. 

As cores das diversas coberturas também tinham um 
significado especial. 

�         Azul ~ celestial na natureza ou origem. 

�         Púrpura ~ realeza. 

�         Escarlate ~ sacrifício. 

A madeira de acácia era uma madeira quase indestrutível e 
representava um “Cristo incorruptível”. 

No Pátio 
�  Altar de Bronze 

Todos podiam entrar no pátio. Ao passarem pela porta, a 
primeira coisa que viam era o altar de bronze. Era também 
chamado o altar das ofertas queimadas. Era aqui, quando 
primeiro se aproximavam de Deus, que os sacrifícios eram 
oferecidos pelo pecado. O altar era feito de madeira de 
acácia e de bronze. A madeira de acácia representava o 
Cristo incorruptível e o bronze o juízo pelos pecados. 

Os sacrifícios oferecidos neste altar representavam o 
sacrifício final que seria oferecido pelo Filho de Deus. 

Hebreus 9:26b... mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por 
todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si 
mesmo. 

Jesus tornou-se o nosso sacrifício pelo perdão dos nossos 
pecados. Agora, temos de apresentar-Lhe os nossos corpos 
como sacrifício vivo. 

Romanos 12:1 Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 

�  A Bacia 

A bacia feita de bronze era a outra peça de mobiliário. 
Estava cheia de água e os sacerdotes deviam lavar as mãos e 
os pés antes de ministrar. Esta lavagem era feita com tanta 
frequência quanto a necessária e significava Cristo 
limpando-nos de toda a mancha, ruga e defeito. 

Efésios 5:25b-27... como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se 
entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a 
lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja 
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas 
santa e irrepreensível. 
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Depois de recebermos a salvação, há necessidade de uma 
purificação contínua. Se pecarmos, temos de confessar os 
nossos pecados e receber perdão. 

1 João 1:9 Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava 
chegando ao mundo. 

Também devemos alimentar-nos continuamente da Palavra 
de Deus. 

João 15:3 Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. 

No Lugar Santo 

Havia três peças de mobiliário no Lugar Santo. A mesa dos 
pães asmos no lado direito, o candelabro de ouro à esquerda 
e o altar de incenso mesmo em frente. 

�  Mesa dos Pães Asmos 

A mesa dos pães asmos era feita de madeira de acácia e 
estava coberta de ouro. Representava a humanidade e 
deidade de Cristo. O pão era mantido sempre nesta mesa e 
significa Cristo ~ o Pão da Vida. 

1 Coríntios 10:16,17 Porventura o cálice de bênção que abençoamos, 
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é 
porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, 
somos um só pão, um só corpo; porque todos participamos de um 
mesmo pão. 

Paulo escreveu que somos um corpo ~ pão. Jesus é o pão e 
n’Ele somos também o pão. 

�  Candelabro de Ouro 

O candelabro era feito de ouro puro e representava Cristo 
como a verdadeira luz. 

O apóstolo João escreveu, 
João 8:12 Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do 
mundo; quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a 
luz da vida. 

Ao seguirmos Jesus, caminhamos na Sua luz e tornamo-nos 
luz para os outros. 

Mateus 5:16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está 
nos céus. 

�  Altar de Incenso 

O altar de incenso era também feito de madeira de acácia 
coberta de ouro. A queima contínua de incenso significava 
Cristo como nosso intercessor. 

Romanos 8:34 Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou 
antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e 
também intercede por nós. 
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Temos de continuar o sacrifício de incenso numa base diária 
através da oração. 

Apocalipse 8:3,4 Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um 
incensário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse 
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está 
diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do 
incenso com as orações dos santos. 

No Lugar Santíssimo 
�  Arca da Aliança 

No Lugar Santíssimo, havia duas peças de mobiliário ~ a 
arca da aliança e o propiciatório. A vara de Aarão, as tábuas 
de pedra e o maná encontravam-se na arca. 

A arca era formada de madeira de acácia e ouro e uma vez 
mais estes materiais significavam a humanidade e a deidade 
de Cristo. 

Era na arca que Moisés encontrava a presença de Deus. 
Hoje, Jesus é o nosso ponto de encontro com Deus. 

Êxodo 25:22 E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois 
querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a 
respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. 

�  O Propiciatório 

O propiciatório era formado por ouro puro representando a 
Deidade pura. Por cima da arca, nas pontas do propiciatório, 
havia dois querubins também formados de ouro puro. O 
propiciatório tipificava o trono de Deus protegido pela Sua 
criação angélica. 

Hebreus 4:16 Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, 
para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos 
socorridos no momento oportuno. 

OFERTAS 

As ofertas são tão ricas de significado como o mobiliário e 
as festas. Para serem, eficazes, todas as ofertas e sacrifícios 
tinham de ser apresentadas em fé. 

Havia cinco ofertas principais que podem ser estudadas em 
pormenor nos cinco primeiros capítulos de Levítico. Todas 
elas representavam diferentes aspectos de um sacrifício 
completo ~ Jesus. 

Dividem-se em dois grupos: 

�         De Cheiro Suave ~ tipificando o Cristo perfeito que se deleita   
em fazer a vontade de Deus. 

�         De Expiação ~ tipificando Cristo que carrega as 
iniquidades do    pecador. 
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Ofertas de Cheiro Suave 
�  Ofertas Queimadas 

O propósito de uma oferta queimada era ganhar acesso a 
Deus. 

Tinha de ser um touro, um cordeiro, uma cabra, uma pomba 
ou uma rola. O animal ou ave oferecido dependia das posses 
de um homem. Tinha de ser o máximo que um homem 
pudesse oferecer e devia ser totalmente sem mancha ou 
defeito. 

Era uma oferta voluntária e um símbolo de Cristo 
oferecendo-Se voluntariamente, sem mancha, a Deus. 

A pessoa que trazia a oferta devia impor as mãos na cabeça 
do animal, transferindo os seus pecados para o sacrifício e 
depois matá-lo. Isso não era fácil, uma vez que este animal 
era criado pela pessoa que o trazia e transformava-se muitas 
vezes em animal de estimação. 

Também não foi fácil para Deus dar o Seu Filho para morrer 
pelos nossos pecados. 

�  Ofertas de Manjares 

O propósito da oferta de manjares era mostrar gratidão a 
Deus. Compunha-se de uma refeição fina, azeite, sal, 
incenso e era também uma oferta voluntária. 

A refeição devia ser perfeita ~ nada de imperfeições nem de 
material estranho. Falava da perfeição de Cristo. 

O azeite falava da presença do Espírito Santo na vida de 
Cristo. 

Quando se queimava o incenso, este criava um cheiro 
maravilhoso.  

Falava do sofrimento de Jesus em nosso favor e da perfeição 
que O rodeava. 

O sal falava da conservação do sacrifício. 

Nesta oferta, não podia haver fermento, que representa 
pecado e falsa doutrina. Não podia haver mel, que 
representa o que muito agrada ao homem natural. Uma mão 
cheia desta oferta era queimada como oferta a Deus e o 
restante destinava-se ao uso dos sacerdotes. 

�  Oferta Pacífica 

O propósito da oferta pacífica era invocar a comunhão, 
intimidade com Deus e celebração. 

Esta oferta era diferente na medida em que uma porção ia 
para o Senhor, uma parte para os sacerdotes e o restante para 
a família que oferecia o sacrifício. Retrata Cristo 
reconciliando-nos com Deus. 
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A oferta pacífica não podia realizar-se se houvesse pecado 
na vida da pessoa, que não tivesse sido confessado. Deus 
não pode ter comunhão com o pecado. 

Ofertas de Expiação 
�  Oferta pelo Pecado 

O propósito da oferta pelo pecado era cobrir a culpa do 
pecado. 

Oferecia-se um touro (no caso de um sacerdote ou de toda a 
congregação), um jovem bode (no caso de um governante) 
ou uma cabrinha (se não fosse nem sacerdote nem líder da 
nação). Em cada caso, o animal tinha de ser sem mancha 
nem defeito. 

É interessante notar que na oferta queimada, esta era de 
acordo com as capacidades da pessoa. Contudo, a oferta no 
sacrifício pelo pecado tinha a ver com a posição da pessoa. 
A oferta pelo pecado do sacerdote era maior ~ maior que a 
do líder político. 

O ofertante, a pessoa que procurava perdão pelos seus 
pecados, devia apresentar o sacrifício no templo diante do 
povo. Tinha de confessar os seus pecados. Depois, matava o 
animal que carregava os seus pecados. Isto retrata a nossa 
necessidade de arrependimento e a aceitação da nossa 
responsabilidade pela morte de Cristo pelos nossos pecados. 

Jesus, que não conheceu pecado, tornou-se pecado por nós. 

2 Coríntios 5:21 Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

Depois, o sacerdote pegava no sangue do sacrifício e 
aplicava-o no altar de incenso, queimava parte do sacrifício 
no altar de bronze, levando de seguida o resto do sacrifício 
para o queimar fora do arraial. 

Em Hebreus, lemos que Jesus sofreu fora de portas. 

Hebreus 13:12 Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu 
próprio sangue, sofreu fora da porta.  

Temos de estar dispostos a suportar a Sua reprovação, a 
procurá-Lo apenas a Ele e a dar-Lhe louvores 
continuamente. 

Hebreus 13:13-15 Saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu 
opróbrio. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a 
vindoura. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, 
isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 

�  Oferta de Transgressões 

Na oferta de transgressões, temos um quadro de Cristo a 
providenciar solução, na Sua morte, pelas injúrias dos 
nossos pecados. 
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Não seria maravilhoso que assim que recebêssemos Jesus, 
não houvesse necessidade de sermos purificados do 
pecado?. 

João escreveu, 
1 João 1:8-10 Se dissermos que não temos pecado nenhum, 
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos 
cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em 
nós. 

A oferta de transgressões era lidar com diversas áreas em 
que uma pessoa estava envolvida nas questões diárias da 
vida. É importante estudar estas seis áreas de transgressões 
porque são áreas em que muitos cristãos estão hoje 
envolvidos sem perceber que são pecado. Ao percebermos 
que temos praticado este tipo de pecado, é bom saber que 
temos perdão instantâneo. 

O primeiro passo para o perdão era a confissão. 

Levítico 5:5 Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, 
confessar aquilo em que houver pecado. 

O primeiro passo para ser-se perdoado continua a ser a 
confissão. 

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

� Seis Tipos de Transgressões 
� Pecado do Juramento 

Tinha a ver com o falar a verdade em tribunal. Se alguém 
conhecesse a verdade e não a compartilhasse, isso era 
pecado. 

Levítico 5:1 Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, 
pecar por não denunciar o que viu, ou o que soube, levará a sua 
iniqüidade. 

�  Pecado de Impureza 

Este pecado tinha a ver com a manipulação de cadaveres ou 
de coisas impuras, mesmo que se desconhecesse. 

Levítico 5:2 Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de 
besta-fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil 
imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e 
culpado. 

Quando se torna conhecido, é pecado. Hoje em dia, estamos 
rodeados por muita impureza do mundo. Há coisas que 
podemos ver sem as desejar ou coisas que podemos ter 
cometido sem saber que eram pecado. 

�  Pecado de Promessas Não Cumpridas 
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Deus leva muito a sério a quebra de promessas. Se não 
honrarmos a nossa palavra, é-nos impossível crer que Deus 
respeitará a Sua. 

Só confiamos na Sua Palavra na medida em que sabemos 
que os outros podem confiar na nossa. Temos de aprender a 
ser pessoas de palavra, temos de cumprir o que prometemos. 

Levítico 5:4 Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com os 
seus lábios fazer mal ou fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar 
temerariamente com juramento, quando o souber, culpado será numa 
destas coisas. 

Números 30:2 Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, 
ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra; segundo tudo o 
que sair da sua boca fará. 

� Pecado Contra as Coisas Santas. 

Levítico 5:15a Se alguém cometer uma transgressão, e pecar por 
ignorância nas coisas sagradas do Senhor... 

As coisas santas do Senhor eram as respeitantes ao 
tabernáculo, às festas e às ofertas. Estas coisas nunca 
deviam ser encaradas de ânimo leve, quer por palavras quer 
por acções. Hoje, isto podia aplicar-se a: 

�         ser-se desonesto em relação às coisas do Senhor ~ “O 
Senhor   disse-me para te dizer” ou “passo trinta minutos 
por dia em   oração”, porque não fazes o mesmo? 

�         desperdiçar os talentos dados por Deus. 

�         reter dízimos e ofertas. 
� Pecados de Ignorância 

Levítico 5:17 Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas 
que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, 
contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. 

� Transgressões contra o Senhor 

É interessante notar que a seguinte lista de coisas 
consideradas transgressões contra o Senhor são tudo 
pecados contra outras pessoas. Para receber perdão, era e 
ainda é necessário restaurar estas coisas ao seu legítimo 
proprietário. 

Levítico 6:2-4 Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o 
Senhor, ... 
e se houver dolosamente para com o seu próximo no tocante a um   
depósito, 
ou penhor,  
ou roubo,  
ou tiver oprimido a seu próximo;  
se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente e jurar falso;  
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ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma 
 pecar; se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, 
 ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em 
 guarda, ou o perdido que achou. 

Resumo 

Ao estudarmos a planta do tabernáculo, o mobiliário e as 
ofertas ali apresentadas, estudámos que tudo apontava para o 
Redentor vindouro. Jesus cumpriu cada tipo, símbolo e 
sombra. Cumpriu cada oferta 

Quando cremos em Jesus Cristo, recebemos o sacrifício que 
Ele realizou em nosso favor. Pela fé n’Ele, somos libertos 
do pecado. Podemos alegrar-nos como Jeremias fez no livro 
de Lamentações. 

Lamentações 3:22,23 A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas 
misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua 
fidelidade. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Que simbolizavam as três secções do tabernáculo? 
 
 
2. Que simbolizavam os três peças de mobiliário do Lugar Santo? 
 
 
3. Indique três ofertas de cheiro suave e duas ofertas de expiação. 



 

 

PARALELOS ENTRE A PÁSCOA E O SACRIFÍCIO DE JESUS 

Velho Testamento  Novo Testamento  

1. Período de exame em busca de defeito ~ 3,5 dias 
Êxodo 12:3,5,6   João 18:38 (3,5 anos) 

2. O Cordeiro escolhido era morto 
Êxodo 12:6   João 12:24; Mateus 16:21 

3. O Sangue derramado aplaca o julgamento de Deus 
Êxodo 12:7,12,13   Hebreus 9:22,12; João 1:7 

4. O homem deve agir para ser salvo 
Êxodo 12:22   João 3:16 

5. O povo de Deus deve comer a carne do sacrifício como memorial 
Êxodo 12:8-10   Marcos 14:22 

6. Jesus, como cordeiro, não lutou pela Sua vida 
Isaías 53:7   Mateus 27:13,14 

7. Jesus morreu durante a celebração da Páscoa 
  Marcos 14:12; Marcos 15;:6 

8. Nenhum osso do cordeiro devia ser quebrado 
Êxodo 12:46; Números 9:12   João 19:33,36 

9. Os incrédulos não podiam participar da carne do sacrifício 
Êxodo 12:43,45,48   1 Coríntios 10:21 

10. Cristo chamado nossa Páscoa 
  1 Coríntios 5:7 

11. Jesus morreu na mesma cidade em que o povo devia celebrar a Páscoa 
Deuteronómio 16:2; 2 Reis 23:27  Marcos 10:33 

Compilado pelo Dr. Jack Tuls 
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Lição Seis 

Festas, Reis e Sacerdotes 
FESTAS 

As festas de Israel eram uma ocasião de regozijo, de 
celebração, de acções de graças. Realizavam-se como 
memorial dos grandes acontecimentos da história da nação 
de Israel, mas eram também um quadro profético de eventos 
do futuro. As festas eram sete. 

�         Festa da Páscoa. 

�         Festa dos Asmos. 

�         Festa das Primícias. 

�         Festa do Pentecostes. 

�         Festa das Trombetas. 

�         Festa do Dia da Expiação. 

�         Festa dos Tabernáculos. 

Páscoa (Pesah) 
Referências: Êxodo 12:1-14,21-29; Levítico 23:4,5; Números 33:3; Deuteronómio 16:1-8 

A Festa da Páscoa começou no Egipto, na noite em que os 
filhos de Israel foram instruídos a sacrificar o cordeiro e a 
pintar as ombreiras da porta com um hissope embebido em 
sangue. Foi cumprida no dia em que Jesus, o Cordeiro de 
Deus, foi crucificado pelos pecados de toda a humanidade. 
Jesus foi o Cordeiro da Páscoa morto antes da fundação do 
mundo. 

Moisés exigiu que Faraó deixasse partir o povo de Deus. 
Faraó resistiu e praga após praga assolou a terra do Egipto. 
A morte dos primogénitos foi a praga final. 

Deus instruiu Moisés que instruiu o povo, a preparar um 
cordeiro sacrificial. O sangue deste cordeiro tinha de ser 
esparzido com um hissope por cima e em ambos os lados da 
porta. A aplicação do sangue era um quadro da cruz. O 
sangue não era aplicado com um movimento de rotação de 
uma escova, mas antes num movimento de salpicar. Isso 
representava o derramamento do sangue de Jesus através das 
pancadas que recebeu. 

O cordeiro era cozido com ervas amargas e comido com pão 
asmo. As ervas amargas representavam o amargo sofrimento 
e morte de Jesus e o pão asmo falava da ausência de pecado 
de Jesus. O sacrifício era comido com a família de pé, 
preparada para fugir. 

A Páscoa foi substituída 
pela Comunhão. 

Comer a carne representa 

comer o corpo de Cristo. Jesus 

é a Palavra e hoje  comemos a 

Sua carne comendo a Palavra 

de Deus. 

João escreveu: 

No princípio era a Palavra e a 

Palavra estava com Deus e a 

Palavra era Deus... e a  Palavra 

fez-se carne e habitou entre nós 

(João 1:1,14a). 
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Os filhos de Israel eram livres de oferecer ou não este 
sacrifício. Os que creram e aplicaram o sangue às suas 
ombreiras foram poupados à morte do seu primogénito. 

Ainda hoje temos uma opção. Podemos crer na Palavra de 
Deus e aceitar o sacrifício de Cristo por nós ou podemos 
recusar. 

João 3:16-18 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não 
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 
Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; 
porquanto não crê no nome do unigénito Filho de Deus. 

A celebração da Festa da Páscoa lembrava o episódio em 
que Deus arrancou do Egipto a nação de Israel. 
Representava a salvação da escravidão do Egipto. Para nós, 
significa salvação dos horrores do pecado. 

Cristo foi representado de tantas maneiras nesta festa que 
incluímos no início desta lição um esquema para mostrar os 
paralelos. 

Pães Asmos (Hag Ha Matzoh) 
Referência: Êxodo 12:8,15-20,31-39; Levítico 23:6-8; Números 28:17-25; Deuteronómio 16:1-8 

Antes das festas da Páscoa, dos Pães Asmos e das Primícias, 
cada prato da casa era esfregado de modo a remover 
qualquer fermento de refeições anteriores. Só depois desta 
limpeza estar assegurada podiam as mulheres começar a 
preparar as festas. 

A festa dos Pães Asmos prolongava-se durante sete dias. 
Simbolizava uma época em que se punha de lado o pecado ~ 
em que se separava do pecado ~ em que se consagrava a 
Deus. 

O fermento foi sempre um tipo de pecado, de falsa doutrina, 
ou engano. A purificação de preparação fala do facto de ser 
preciso pouco fermento para afectar o todo. 

Esta festa retratava o perfeito sacrifício sem pecado de 
Jesus. O apóstolo Paulo explicou a importância deste 
sacrifício para nós. 

1 Coríntios 5:7,8 Expurgai o fermento velho, para que sejais massa 
nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, já 
foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, 
nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da 
sinceridade e da verdade. 
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Festa das Primícias (Bikkurin) 
Referência: Levítico 23:9-14 

A festa das Primícias foi iniciada quando os filhos de Israel 
entraram na Terra Prometida. Enquanto vaguearam pelo 
deserto, não houve nem sementeira nem ceifa. 

Esta festa, celebrada na Primavera, centrava-se em 
apresentar diante de Jeová um molho das primícias da seara. 
As primícias representaram sempre o melhor.  

Este molho representava toda a ceifa e era uma ocasião para 
dar graças a Deus pela ceifa que estava para vir. 

O apóstolo Paulo referiu-se a Jesus como as Primícias da 
ressurreição. 

1 Coríntios 15:20,21 Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre 
os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como 
por um homem veio a morte, também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos. 

Quando Jesus entrou no céu, representava todos os que O 
iriam seguir na ressurreição. Jesus é a primícia e nós somos 
a ceifa. 

Festa do Pentecostes (Shavuot) 
Referência: Êxodo 19,20,24; Êxodo 23;:16,17; Levítico 23:15-21; Números 28:26-31; Deuteronómio 16:9-
12 

Quando Moisés se apresentou pela primeira vez a Faraó, 
pediu que permitisse que os filhos de Israel fossem ao 
deserto realizar uma festa. Quando foram libertados e se 
aproximaram do monte Sinai, acamparam. Enquanto ali se 
encontravam, o Senhor deu-lhes a Lei e a Festa do 
Pentecostes. Foi pela primeira vez celebrada cinquenta dias 
depois de deixarem, o Egipto. 

A oferta para a Festa do Pentecostes consistia em dois pães. 
O esmagamento e a moedura do trigo representavam o 
sofrimento e a morte de Jesus de que provinham dois pães ~ 
os crentes do Velho Testamento e os crentes do Novo 
Testamento. 

Os crentes do Velho Testamento dependiam da morte futura 
de Cristo para a sua redenção. Dependiam da Sua 
ressurreição para a sua trasladação do Paraíso para o Céu. A 
sua fé esteve sempre depositada no Messias vindouro. A 
nossa fé olha para trás. 

A Festa do Pentecostes representava o enchimento do 
Espírito Santo. Foi cumprida no dia de Pentecostes, quando 
o Espírito Santo foi derramado sobre a humanidade. 

Actos 2:1-4 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que 
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de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 
E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, 
e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito 
Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que falassem. 

Com a vinda do Espírito Santo, a Lei deixou de ser escrita 
em, pedra e passou a ficar escrita nos nossos corações. O 
apóstolo Paulo e o escritor do livro de Hebreus explicam 
isto. 

2 Coríntios 3:2,3 Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, 
conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de 
Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito 
do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do 
coração. 

Festa das Trombetas (Rosh Hashana) 

Referência; Levítico 23:23-25 

Para compreender a Festa das Trombetas, temos de perceber 
primeiro o uso de trombetas tanto no Velho como no Novo 
Testamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o 
povo consagrou-se e então lemos. 

Êxodo 19:16 Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, 
relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte; e ouviu-se um sonido 
de buzina mui forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial 
estremeceu. 

O povo não tremeu ao som dos trovões ou com os 
relâmpagos, nem mesmo ante a espessa nuvem que 
repousava na montanha. Tremeram ao som da trombeta que 
podia ser ouvida por cima do trovão. 

As trombetas tinham um som forte que podia ser ouvido por 
cima do tumulto da batalha e através da terra. 

As trombetas eram usadas para chamar o povo à adoração. 
Vez após vez, o som das trombetas era ouvido pela terra de 
Israel. Declaravam: “Vinde e adorai o Senhor”. 

As trombetas eram ouvidas como um chamamento à 
batalha, a convidar a avançar, a celebrar a vitória. 

Jeremias escreveu, 
Jeremias 51:27 Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre 
as nações! 

O som da trombeta era uma declaração. 

Isaías afirmou, 
Isaías 58:1 Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz 
como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa 
de Jacó os seus pecados. 
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Os sons da trombeta tinham um significado. No livro de 
Apocalipse, trombetas e vozes eram usadas quase com o 
mesmo significado. 

Trombetas significa profecia ~ anunciar a Palavra de Deus 

Hoje, a Festa das Trombetas é uma chamada à ceifa. 
Celebramo-la declarando a Palavra de Deus aos que nos 
rodeiam, à nossa nação e às nações do mundo. O som da 
trombeta é a voz dos crentes a declarar que Jesus é o Filho 
de Deus ~ que veio em carne para nossa salvação ~ que 
todos os que O aceitam podem tornar-se filhos de Deus. 

Os crentes têm de cumprir esta festa todo o dia, mas falta 
ainda uma realização final. Haverá uma chamada final com 
a trombeta.  

O apóstolo escreveu sobre esse evento. 

1 Coríntios 15:51-54 Eis aqui vos digo um mistério: Nem todos 
dormiremos mas todos seremos transformados, num momento, num 
abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta; 

Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados 
incorruptíveis, e nós seremos transformados.  

Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da 
incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 
Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e 
isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a 
palavra que está escrito: Tragada foi a morte na vitória. 

No Dia de Páscoa, Jesus tornou-se o cumprimento da 
Páscoa. O Espírito Santo desceu no Dia de Pentecostes 
cumprindo essa festa. Muitos crêem que Jesus virá na Festa 
das Trombetas, uma vez que essa festa ainda não se 
cumpriu. 

Dia da Expiação (Yom Kippur) 
Referência: Levítico 23:26-32 

O Dia da Expiação era a festa mais maravilhosa e sagrada de 
todo o ano. Era o momento em cada ano em que o sumo 
sacerdote entrava no Lugar Santíssimo para apresentar 
sacrifício pelo povo.  

�  O Sangue Derramado 

Expiação significa cobertura dos pecados pelo sangue do 
cordeiro. Apontava para o futuro, para a remissão dos 
pecados por meio do sangue de Jesus ~ o perfeito Cordeiro 
de Deus. 

No dia da expiação anual, o sumo sacerdote derramava o 
sangue de um cordeiro inocente sem mancha ou defeito. 
Esse sangue era transportado para lá do véu e esparzido 
sobre o propiciatório como cobertura pelos pecados do 
povo. 
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O derramamento do sangue de um cordeiro inocente 
representava o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Jesus, o 
cordeiro de Deus, derramou o Seu sangue e redimiu-nos da 
escravidão e do castigo do pecado. 

No Velho Concerto, este sacrifício e este esparzir do sangue 
constituíam uma expiação ou cobertura pelos pecados do 
povo que, pela fé, olhava para o futuro, para a cruz. Os 
crentes do Velho Testamento, à semelhança de Abraão, 
criam em Deus e isso era-lhes imputado como justiça 

Na Nova Aliança, a palavra expiação ou cobertura deixou de 
ser usada. Baseados na obra consumada do grande sacrifício 
eterno de Cristo, os nossos pecados já não estão cobertos, 
foram remidos (comprados), removidos, cancelados. 
Deixaram de existir. 

Salmo 103:12 Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele 
afastado de nós as nossas transgressões. 

� O Bode Expiatório 

A remoção das nossas transgressões era representada pelo 
segundo cordeiro inocente no Dia da Expiação. Era o bode 
expiatório para o qual o sumo sacerdote transferia as 
transgressões do povo, através da imposição das mãos. O 
bode expiatório era então conduzido ao deserto e solto. Este 
era um tipo da remoção dos pecados do povo pelo Cordeiro 
vindouro de Deus 

Levítico 16:10,21,22 Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel 
será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele a fim de 
enviá-lo ao deserto para Azazel.  

E, pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele 
todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas 
transgressões, sim, todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça 
do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado 
para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades de 
para uma região solitária; e esse homem soltará o bode no deserto. 

Tal como o cordeiro sacrificial no Dia da Expiação era um 
tipo da obra vicária de Jesus, também o era a obra do bode 
expiatório quando os pecados do povo eram levados para 
longe 

João 1:29b...Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Jesus tornou-se nosso sacrifício pela Sua morte na cruz. 
Jesus também levou os nossos pecados. Esta remoção dos 
nossos pecados faz parte da expiação. 

�  O Nosso Substituto 

A obra vicária de Jesus foi profetizada por Isaías. 
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Isaías 53:8-12 Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado; e quem dentre 
os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos 
viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo?  

E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, 
embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua 
boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o 
enfermar; 

quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, 
prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas 
mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com 
o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, e as 
iniquidades deles levará sobre si.  

Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos 
repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma até a morte, e 
foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de 
muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

David também profetizou este tempo em que Jesus levaria 
os nossos pecados para as profundezas do abismo. 

Salmo 88:3-7 Porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha 
vida se aproxima do Seol. Já estou contado com os que descem à cova; 
estou como homem sem forças, atirado entre os finados; como os 
mortos que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e que são 
desamparados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em 
lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera; tu me 
esmagaste com todas as tuas ondas. 

As nossas iniquidades foram apagadas. 

Miqueias 7:19 Tornará a apiedar-se de nós; pisará aos pés as nossas 
iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do 
mar. 

Tendo carregado os nossos pecados para as profundezas da 
terra, onde ficaram totalmente destruídos, apagados e 
deixaram de existir, Jesus ressurgiu dos mortos e ascendeu 
ao Pai levando o Seu sangue para ser depositado atrás do 
véu no céu. Nesse momento, a nossa redenção foi uma obra 
consumada. 

Hebreus 9:11,12 Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos 
bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo (não 
feito por mãos, isto é, não desta criação), e não pelo sangue de bodes e 
novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no 
santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. 

�         Através do Seu sacrifício, a nossa salvação ficou completa. 

�         Através d’Ele, temos perdão para os nossos pecados. 

�         Através d’Ele estamos livres do castigo do pecado. 
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A obra de Jesus ao providenciar a remissão dos nossos 
pecados está consumada e aceitamos esse facto pela fé. 

O Dia da Expiação aponta para o futuro quando a nação de 
Israel reconhecer Jesus como seu Messias e O lamentará 
como quem lamenta um unigénito. 

Zacarias 12:10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de 
Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas; e olharão para 
aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por 
seu filho único; e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo 
primogénito. 

Festa dos Tabernáculos (Succoth) 
Referências: Levítico 23:33-44; Deuteronómio 16:13,14; Neemias 8:13-18 

A Festa dos Tabernáculos celebrava a entrada dos filhos de 
Israel na Terra Prometida. Durante sete dias, saíam das suas 
casas e viviam em cabanas feitas de ramos de palmeiras e 
outras folhas presas com atilhos de salgueiro. Era uma época 
em que recordavam as suas peregrinações pelo deserto e se 
alegravam pelo facto de Deus os ter levado para a sua 
própria terra. 

A Festa das Trombetas realizava-se em tempo de colheita. 
No  

último dia da festa, Jesus pôs-se em pé no templo e 
declarou, 

João 7:37b... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 

A Festa dos Tabernáculos é um quadro da nossa vida em 
Cristo. É uma época de descanso n’Ele. É uma época em 
que se vive em lares permanentes recordando, porém, que o 
nosso tempo aqui é temporário. É uma época em que se vive 
no natural (a terra) mas em que se vive no Espírito. 

É um retrato do descanso a ser gozado pelos crentes durante 
o Milénio ~ sem lutas nem dores. A nação judaica olha para 
o futuro como sendo este o seu repouso final. Representa o 
repouso do sétimo dia ~ o dia em que o reino do Senhor se 
estenderá a toda a terra. 

Alguns crentes param na Festa da Páscoa com a salvação. 
Outros experimentam o Pentecostes. Há mais ainda: há a 
entrada na terra, o estabelecimento do reino de Deus nesta 
terra. 

Para nós, é um tempo de assumir a nossa herança prometida, 
caminhando em domínio e fazendo avançar com ousadia o 
reino de Deus neste mundo. 
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REIS E SACERDOTES PARA SEMPRE 

Os Nossos Sacrifícios Espirituais 
�  Os Nossos Corpos 

Romanos 12:1 Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 

�  A Nossa Oferta 

Filipenses 4:18 Mas tenho tudo; tenho-o até em abundância; cheio 
estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi 
enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a 
Deus. 

�  Louvor 

Hebreus 13:15 Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de 
louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 

Salmo 116:17 Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei 
o nome do Senhor. 

�  Mãos Erguidas 

Salmo 141:2 Suba a minha oração, como incenso, diante de ti, e seja o 
levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde! 

�  Justiça 

Salmo 4:5 Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. 
�  Gozo 

Salmo 27:6 E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus 
inimigos que estão ao redor de mim; e no seu tabernáculo oferecerei 
sacrifícios de júbilo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. 

�  Espírito Quebrantado e Coração Contrito 

Salmo 51:17 O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao 
coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 

É importante compreendermos o ministério dos reis e 
sacerdotes do Velho Testamento porque todos os crentes 
hoje foram feitos reis e sacerdotes. 

Apocalipse 1:5,6 E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o 
primogênito dos mortos e o Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos 
ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez 
reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos 
séculos dos séculos. Amém. 

Como reis-sacerdotes, temos de desempenhar funções 
ministeriais. Como reis, temos de viver em domínio sobre 
esta terra, para implantar com ousadia o reino de Deus neste 
mundo. Temos de exercitar a nossa autoridade espiritual 
restaurada e derrubar as fortalezas na vida das pessoas e dos 
governos deste mundo. Temos de reinar nesta vida como 
reis. 
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Romanos 5:17 Porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar 
por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom 
da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 

Reinamos como reis através do nosso testemunho, 
evangelismo mundial e campanhas missionárias. Ele deu-
nos as nações como herança. 

Salmo 111:6 Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a 
herança das nações. 

Quando Jesus voltar a esta terra para estabelecer o Seu 
reino, reinaremos com Ele durante mil anos. 

Apocalipse 2:26,27a Ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras 
até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro 
as regerá... 

1 Coríntios 6:2,3 Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o 
mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura 
indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de 
julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 

Como sacerdotes, temos funções a desempenhar como Seus 
representantes junto da humanidade. Temos de oferecer 
continuamente a Deus o sacrifício de louvor. Temos de 
ministrar ao Senhor através da oferta sacrificial. Temos de 
ser os representantes sacerdotais de Deus aos perdidos deste 
mundo. 

O ministério sacerdotal do sacerdócio levítico é um tipo do 
nosso ministério sacerdotal como crentes-sacerdotes. 

Sacerdócio Levítico 

Quando os filhos de Israel foram arrancados do Egipto e 
Deus lhes deu a Lei, a tribo de Levi foi separada para os 
seus membros serem sacerdotes. Havia muitos sacerdotes, 
mas apenas um sumo sacerdote de cada vez. Esses homens 
eram sacerdotes porque nasceram na família de Levi. Não 
foram seleccionados individualmente sacerdotes por Deus. 

Os sumos sacerdotes representavam Jesus. Não temos 
espaço aqui para falar do vestuário, mas pode realizar-se um 
estudo maravilhoso sobre cada uma das suas peça de 
vestuário. 

Era o sumo sacerdote que entrava no Lugar Santíssimo no 
Dia da Expiação e esparzia o sangue do sacrifício no 
propiciatório pelos pecados de todo o povo. O escritor do 
livro de Hebreus resumiu-nos essa acção. 

Hebreus 9:7 Mas na segunda só o sumo sacerdote, uma vez por ano, 
não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. 

A partir do momento em que a Lei foi dada, os descendentes 
de Levi passaram a ser ordenados sacerdotes. Contudo, 
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quando Jesus veio, não era descendente de Aarão. Não 
pertencia à tribo de Levi. mas sim à de Judá ~ descendia de 
David e é-nos dito que Ele era sacerdote segundo a ordem 
de Melquisedeque. Porquê? 

O sacerdócio levítico era um sacerdócio de actos ~ de 
práticas ~ de obras. Era um sacerdócio de homens 
cumprindo as funções da Lei. O escritor do livro de Hebreus 
disse que eram “segundo a lei do mandamento carnal”. 

Hebreus 7:16...(Jesus) que não foi feito conforme a lei de um 
mandamento carnal, mas segundo o poder duma vida indissolúvel. 

A palavra “carnal” significa proveniente da carne ~ 
temporário. Eram sacerdotes durante um período 
temporário. Os sacrifícios que apresentavam pelos pecados 
do povo eram para um período temporário. Tinham de ser 
realizados vez após vez. 

Segundo a Ordem de Melquisedeque 
�  Quem Era Melquisedeque? 

A primeira referência a Melquisedeque encontra-se em 
Génesis 14. 

Génesis 14:18-20 Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e 
vinho; pois era sacerdote do Deus Altíssimo; e abençoou a Abrão, 
dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e 
da terra! E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus 
inimigos nas tuas mãos! E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 

Melquisedeque era rei e sacerdote. O escritor do livro de 
Hebreus fala-nos muito mais deste encontro e de quem era 
Melquisedeque. 

Hebreus 7:1-3 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do 
Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este 
regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão 
separou o dízimo de tudo (sendo primeiramente, por interpretação do 
seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de 
paz; sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias 
nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus), permanece 
sacerdote para sempre. 

Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, era 
sem princípio nem fim. Por esta razão, muitos acham que 
seria uma teofania ~ um aparecimento de Cristo no Velho 
Testamento. 

�  Qual Era o Seu Poder? 

A grandeza de Melquisedeque mede-se pelo facto de 
Abraão, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande 
família, o detentor da promessa do Messias vindouro, um 
homem de tremenda riqueza, ter sido abençoado por ele. E 
em Abraão, todos os sacerdotes vindouros de Levi 
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receberam de um sacerdócio superior. Uma vez mais, 
recorremos ao livro de Hebreus. 

Hebreus 7:4-7 Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o 
patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que 
dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, 
de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes 
também tenham saído dos lombos de Abraão; mas aquele cuja 
genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e 
abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o 
menor é abençoado pelo maior. 

Profecia de David 

David profetizou em relação ao sacerdócio de 
Melquisedeque. Repare-se que este sacerdote foi escolhido 
por Deus e era um sacerdote perpétuo. 

Salmo 110:4 Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 

Confirmado em Hebreus 

Esta profecia foi confirmada pelos escritos do livro de 
Hebreus 

Hebreus 5:6-10 ...como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da 
sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e 
súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da 
sua reverência, ainda que era Filho, aprendeu a obediência por meio 
daquilo que sofreu; e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de 
eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus 
chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 

Uma Mudança de Sacerdócio e da Lei 

Quando Jesus morreu e ressuscitou, as funções do 
sacerdócio levítico ficaram completas. O sacrifício que Ele 
realizou era completo. Já não havia necessidade de um 
sacerdócio levítico ou dos sacrifícios que eles apresentavam. 

Hebreus 7:11,12 De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio 
levítico (pois sob este o povo recebeu a lei), que necessidade havia 
ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de 
Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? 
Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também 
mudança da lei. 

Mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é 
eterno. O sacrifício é eterno. 

Hebreus 7:24-27...mas este, porque permanece para sempre, tem o seu 
sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os 
que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder 
por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente 
imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus; 
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que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia 
sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do 
povo; porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si 
mesmo. 

Sacerdotes Hoje 

Os sacerdotes do período veterotestamentário eram sombras 
do verdadeiro Sacerdote. Jesus cumpriu plenamente o 
sacerdócio. Hoje, não é preciso que os sacerdotes ofereçam 
sacrifícios ou se apresentem a Deus por nós. 

No livro de Apocalipse, descobrimos que somos reis e 
sacerdotes. Temos de oferecer sacrifícios no Espírito. 
Vamos reinar e governar com Cristo. 

Apocalipse 1:6...e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele 
seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 

Apocalipse 17:14 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os 
vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão 
também os que estão com ele, os chamados, e eleitos, e fiéis. 

Jesus é o Senhor e os crentes são os senhores. 

Jesus é o Rei e os crentes são os reis. 

Nota: Para mais estudos sobre o tabernáculo, sacerdócio, ofertas e 
sacerdotes, recomendamos a leitura de Pattern for Living, de Alex W. 
Ness. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Indique as sete festas de Israel. 
 
 
2. Descreva o significado da Festa das Trombetas. 
 
 
3. Quais as nossas funções de reis e sacerdotes hoje? 
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Lição sete 

Líderes do Velho Testamento 
O Velho Testamento está cheio de heróis ~ homens e 
mulheres que devemos conhecer e imitar. Nada pode 
substituir a leitura bíblica do relato das suas vidas. 

Ao lermos a narração da vida dos heróis do Velho 
Testamento, devemos interrogar-nos: “Qual a razão das suas 
vidas serem diferentes dos que os rodeavam? Que posso 
aprender com eles?” É importante o que eles fizeram, mas 
talvez possamos aprender mais com o que eles foram. 

O escritor do livro de Hebreus apresenta-nos uma lista 
fantástica de heróis em Hebreus 11. Vez após vez, usa a 
expressão “pela fé”. Por fim, pára com estas palavras: 

Hebreus 11:32-34 E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu 
contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel 
e dos profetas; os quais por meio da fé, 
venceram reinos,  
praticaram a justiça,  
alcançaram promessas,  
fecharam a boca dos leões,  
apagaram a força do fogo,  
escaparam ao fio da espada,  
da fraqueza tiraram forças, 
tornaram-se poderosos na guerra,  
puseram em fuga exércitos estrangeiros. 

O ingrediente comum na vida de cada herói bíblico era a fé. 
Eram homens e mulheres vulgares, com fraquezas normais. 
Ultrapassaram estas fraquezas e viveram pela fé. os quais 
por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, 
alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram 
a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza 
tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram 
em fuga exércitos estrangeiros. 

ENOQUE ~ ANDOU COM DEUS 

Referência: Génesis 4:17,18; 5:19-25; Judas 1:14 

Nunca Morreu! 

Enoque viveu 365 anos na época anterior ao dilúvio. Viveu 
durante uma época em que a humanidade era tão depravada 
que provocou o juízo de Deus sobre si e a terra, através do 
dilúvio. Contudo, Enoque “andava com Deus”. 
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Génesis 5:24 Enoque andou com Deus; e não apareceu mais, porquanto 
Deus o tomou. 

Enoque não morreu! Caminhava neste mundo e depois 
desapareceu. O escrito do livro de Hebreus diz-nos que isso 
sucedeu pela fé. 

Hebreus 11:5a Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte; e 
não foi achado, porque Deus o trasladara... 

De acordo com a Bíblia, houve apenas dois homens ~ 
Enoque e Elias ~ que não morreram. 

Profecia de Enoque 

No livro de Judas, temos a profecia de Enoque que ainda 
não se cumpriu. É interessante que a única profecia dada por 
Enoque anunciasse a Segunda Vinda de Cristo. 

Judas 1:14 Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de 
Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. 

NOÉ ~ CONSTRUTOR DA ARCA 

Referência: Génesis 5:29; 6-9 
120 Anos de Fé e Obediência 

Enquanto construía a arca, Noé caminhava em fé e 
obediência durante 120 anos, na fase mais ímpia existente à 
face da Terra. A Bíblia diz-nos que todos se tinham 
corrompido. 

Génesis 6:5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, 
e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má 
continuamente. 

Apesar de Noé estar rodeado desta impiedade, lemos: 

Génesis 6:9b Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, e 
andava com Deus. 

Noé era tão íntimo de Deus que Deus lhe revelou o plano 
para a arca que traria salvação à sua família e aos animais. 

Noé foi uma pessoa real. Teve de andar pela fé tal como 
nós. Ano após ano trabalhou na construção de um estranho 
edifício que ele acreditava ir flutuar quando um grande 
dilúvio cobrisse toda a terra. Ninguém havia jamais visto um 
barco e era muito provável que ninguém tivesse visto 
chover. Os que o rodeavam devem ter escarnecido e 
ridicularizado Noé. Dava toda a impressão de estar fora de 
si. 

Noé é um exemplo de alguém que sabe que ouviu Deus falar 
e apesar de toda a perseguição e incompreensão continua a 
crer no que Deus lhe disse. Noé é um exemplo de uma fé 
persistente. 

Virtude: 
    Intimidade com 
Deus 

Virtudes: 
    Perseverança 
    intimidade com Deus 
Franquenza: 
    embriagues 
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O escritor do livro de Hebreus resume a sua vida. 

Hebreus 11:7 Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda 
não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o 
salvamento da sua família; e por esta fé condenou o mundo, e tornou-
se herdeiro da justiça que é segundo a fé. 

ABRAÃO ~ O PEREGRINO ESPIRITUAL 

Referência: Génesis 12-25:10 

Nota: Quando Abrão tinha 99 anos, Deus mudou-lhe o nome para 
Abraão. Por simplicidade, utilizaremos o nome de Abraão. 

Amigo de Deus ~ Pai das Nações 

Têm-se escrito inumeráveis livros sobre a vida de Abraão. A 
sua fé e obediência ao longo de anos de peregrinação são 
sem paralelo. Podemos compartilhar de perto os seus 
triunfos e os seus fracassos também. Abraão era muito 
humano e, contudo, foi escolhido por  

Deus para se tornar pai de muitas nações. 

O escritor do livro de Hebreus resume a sua vida nestas 
palavras: 

Hebreus 11:8-11 Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo 
para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para 
onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, 
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma 
promessa; porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual 
o arquitecto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a 
virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por 
fiel aquele que lho havia prometido. 

Ouvimos falar muito da fé de Abraão, mas é bom reparar 
que o escritor do livro de Hebreus também menciona a fé de 
Sara. 

Através do profeta Isaías, Deus diz-nos que Abraão era Seu 
amigo. 

Isaías 41:8 Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, 
descendência de Abraão, meu amigo. 

Chamado por Deus 

A Bíblia não nos diz nada sobre a vida de Abraão à 
excepção da sua genealogia, até à idade de setenta anos 
quando Deus lhe falou na terra de Ur de onde o convidou a 
sair. 

Génesis 12:1-3 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua 
parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu 
farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu 
nome; e tu, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e 

Virtudes: 
  Obediência 

  Hospitalidade 

  Conhecia a Vontade de Deus 

  Intercedeu pelos Outros 

  Generosidade 

Fraqueza: 
  Medo (da morte, por causa da 

  beleza de Sara) 
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amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra. 

A promessa de Deus a Abraão foi tripla. 

�         Dar-lhe-ia uma terra. 

�         Seria pai de uma grande nação. 

�         Através dele, todas as famílias da terra seriam 
abençoadas. 

Por maravilhosas que estas promessas devem ter parecido, 
não eram específicas. Abraão tinha uma opção. Podia crer 
em Deus, deixar tudo quanto conhecia e passar para uma 
área de incerteza e caminhar pela fé ou podia permanecer 
onde se encontrava. A sua resposta foi obediência e fé. 

Génesis 12:4a Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara... 

Deus não disse a Abraão, antes deste deixar Ur, que ia dar-
lhe uma certa terra. Em vez disso, exigiu que caminhasse 
pela fé, viajasse pela terra de Canaã, fosse de terra em terra 
como um nómada. 

Deus abençoou-o continuamente e concedeu-lhe grandes 
riquezas, mas não tinha nenhum filho ~ nenhum herdeiro. 
Por fim, dezasseis anos depois de Deus lhe ter prometido 
transformá-lo em pai de uma grande nação, teve um filho de 
Agar, a quem chamou Ismael. 

Todo o povo árabe é descendente de Ismael. Mas Ismael não 
era o filho prometido através do qual todas as nações da 
terra seriam abençoadas. 

Nasce Isaque 

Passaram-se mais treze anos e então Deus renovou a Sua 
promessa a Abraão. 

Génesis 17:1,4-6 Quando Abrão tinha noventa e nove anos, apareceu-
lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda em minha 
presença, e sê perfeito; Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e 
serás pai de muitas nações; não mais serás chamado Abrão, mas 
Abraão será o teu nome; pois por pai de muitas nações te hei posto; 
far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. 

Génesis 21:5 Ora, Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu Isaque, 
seu filho. 

O nome Abraão significa pai de uma grande multidão. 

O Sacrifício 

Abraão continuara a crer em Deus e esperou trinta anos até 
Isaque nascer. Mas então quando Isaque ainda era um 
jovem, Deus falou de novo a Abraão. O historiador judeu, 
Josefo, diz que Isaque tinha vinte e cinco anos. 
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Génesis 22:1,2 Ora, Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu Isaque, 
seu filho. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, 
Isaque, a quem amas; vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. 

É impossível compreender como Abraão deve ter-se sentido. 
Deus... o seu Amigo... depois de esperar todos estes anos 
pelo filho prometido... o seu herdeiro... Deus agora diz-lhe 
que sacrifique saque! 

Fé e Obediência 

Qual foi a resposta de Abraão? Ainda fé e obediência. 

Génesis 22:3 E Betuel gerou a Rebeca. Esses oito deu à luz Milca a 
Naor, irmão de Abraão. 

Vemos a sua fé quando lemos o que ele disse ao jovem 
quando partiram. 

Génesis 22:4,5 Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar 
de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e 
eu e o mancebo iremos até lá; depois de adorarmos, voltaremos a vós. 

Tornaremos a vós. Abraão ia oferecer o sacrifício exigido 
por Deus; mas também sabia que Deus lhe dera este filho 
prometido e que iria ser o pai de muitas nações. 

Ouvimos a sua fé quando respondeu a Isaque 

Génesis 22:8a Respondeu Abraão: Deus proverá para si 
o cordeiro para o holocausto, meu filho... 

No último minuto, Deus providenciou um sacrifício 
substituto. 

Génesis 22:11-13 Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e 
disse: Abraão, Abraão!Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: 
Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada; porquanto 
agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu 
único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um 
carneiro embaraçado pelos chifres no mato; e foi Abraão, tomou o 
carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.  

Neste sacrifício, temos um quadro maravilhoso de Deus Pai 
dando Seu Filho como o Sacrifício por todo o mundo. Se 
estudássemos um pouco de geografia, verificaríamos que é 
muito possível que o sacrifício do cabrito substituto se tenha 
realizado no mesmo lugar onde Jesus seria crucificado 
centenas de anos mais tarde. 
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JACOB ~ DE SUPLANTADOR A PRÍNCIPE 

Referência: Génesis 25:21-49:33 

De Jacob a Israel 

A vida de Jacob é toda cheia de contrastes. O seu nome 
significa suplantador e a sua vida começou precisamente 
assim. Contudo, Deus disse: “Jacob, amei-te”. 

A sua história é igual à de homens e mulheres a tentar dar 
uma ajuda ao cumprimento do plano de Deus. É uma 
história de pessoas a tentar realizar através da carne o que 
Deus realiza no espírito. É também um maravilhoso 
exemplo do poder transformador de Deus na vida dos que O 
conhecem. 

Génesis 25:23 Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, 
e dois povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte 
do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. 

Deus dissera: “O mais velho servirá o mais novo”, mas em 
Génesis 25, vemos como Jacob convenceu Esaú a trocar a 
sua primogenitura por uma refeição. Em Génesis 27, lemos 
a história da forma como Rebeca e Jacob conspiraram para 
roubar a bênção da primogenitura de Esaú, o filho mais 
velho. Jacob actuou com engano, mentiu ao pai e chegou 
mesmo a usar o nome do Senhor nas suas mentiras. Recebeu 
a bênção destinada a Esaú mas depois, com medo de perder 
a vida, teve de fugir 

Visão em Betel 

Quando Jacob fugia da ira de seu irmão, teve uma visão em 
Betel. 

Génesis 28:12-15 Então sonhou: estava posta sobre a terra uma 
escada, cujo topo chegava ao céu; e eis que os anjos de Deus subiam e 
desciam por ela;  

por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de 
Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra em que estás deitado, eu 
a darei a ti e à tua descendência por cima dela estava o Senhor, que 
disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; 
esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência; 
Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei 
tornar a esta terra; pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de 
que te tenho falado. 

Deus renovou com Jacob a promessa que fizera a Abraão. O 
Messias viria através de Jacob. 

Génesis 28:20,21 Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for 
comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão 
para comer e vestes para vestir. E eu em paz tornar à casa do meu pai, 
o Senhor será o meu Deus. 

Virtudes: 
   Conhecia os 
caminhos 
   de Deus 
Fraqueza: 
   Engano 
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O Enganador Enganado 

A vida de Jacob não se tornou perfeita de repente. Enganara 
o pai e agora fora enganado por Labão que seria seu sogro. 
Concordou em trabalhar durante sete anos para Raquel ser 
sua esposa, mas Labão e Leia, irmã de Raquel, enganaram-
no e ele teve de trabalhar outros sete anos em paga de 
Raquel. 

Por fim, depois de Jacob ter estado com Labão durante vinte 
turbulentos anos em que Labão continuamente se aproveitou 
de Jacob, Deus disse-lhe que regressasse à sua terra. 

Génesis 31:13 Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde 
me fizeste um voto; levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a 
terra da tua parentela. 

Jacob obedeceu a Deus, mas ainda receava seu irmão Esaú; 
e quando soube que Esaú vinha ao seu encontro com 
quatrocentos homens, começou a orar! Recordou-se do que 
Deus lhe prometera. Orou por protecção para suas mulheres 
e filhos. 

Encontro em Peniel 

Quando orava em Peniel, Jacob teve um encontro pessoal 
com Deus. O seu nome e vida foram transformados. 

Génesis 32:24-30 Jacó, porém, ficou só; e lutava com ele um homem 
até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, 
tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, 
enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem 
rompendo o dia.  

Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se me não abençoares.  

Perguntou-lhe, pois: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó.  

Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; porque tens 
lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. 

Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome.  

Respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o 
abençoou.  

Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: Porque tenho visto 
Deus face a face, e a minha vida foi preservada. 

Jacob, o suplantador, tornara-se Israel, o Soldado de Deus. 
Os seus descendentes ficaram conhecidos como filhos de 
Israel ou Israelitas. Ainda hoje são conhecidos por esse 
nome. 

 

 

É permissível  
lutar com Deus? 
   Sim, se for feito em fé 
com  
   as motivações 
adequadas 
Exemplos: 
   Abraão 
   lutou com Deus por 
Sodoma  
   e Gomorra 
   Jacob 
   lutou com Deus por uma  
   bênção 
Moisés 
   lutou com Deus pelos 
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JOSÉ ~ UM SALVADOR DE NAÇÕES 

Referências: Génesis 37-50 

Das Riquezas aos Trapos ~ Duas Vezes 

Pelo relato bíblico da vida de José, a sua infância parece 
idílica. Seu pai, Jacob, era muito rico e José seu filho 
favorito. Enquanto criança, José ouviu Deus falar-lhe em 
sonhos específicos. 

Estes sonhos, o seu estatuto de favorito do pai e talvez seu 
orgulho, granjearam-lhe a ira dos irmãos. Lançaram-no 
numa cova e depois venderam-no como escravo. 

Génesis 37:28 Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, 
alçando-o da cova, e venderam-no por vinte siclos de prata aos 
ismaelitas, os quais o levaram para o Egipto. 

No Egipto, José tornou-se o braço direito de Potifar. Atingiu 
uma posição de honra para um escravo. Mas então, a mulher 
de Potifar procurou que ele pecasse consigo. 

Génesis 39:7-9 E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu 
senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele 
recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não 
sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o 
que tem; ele não é maior do que eu nesta casa; e nenhuma coisa me 
vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu 
cometer este grande mal, e pecar contra Deus? 

Como José não se deixasse seduzir, a esposa de Potifar 
acusou-o falsamente e José foi lançado na prisão. 

Génesis 39:19,20 Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua 
mulher, que lhe falava, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua 
ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, 
no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados; e ele ficou ali 
no cárcere. 

José passara de filho favorito a escravo honrado. Agora, era 
um preso. Os seus antigos sonhos pareciam estar muito 
distantes. Deve ter duvidado da origem divina desses 
sonhos. Simbolicamente, vira seus irmãos curvarem-se 
perante si mas agora, estava na prisão como escravo. Deve 
ter perguntado: “Deus, que estou a fazer de errado?” 

Contudo, José continuou a ouvir Deus e interpretou os 
sonhos dos companheiros na prisão. Então Deus deu um 
sonho a Faraó que ninguém conseguia interpretar ~ ninguém 
a não ser José. Foram buscá-lo à prisão e Deus deu-lhe a 
interpretação. Através do sonho e da sua interpretação de 
uma fome vindoura, José tornou-se o segundo homem mais 
importate a seguir ao Faraó.  

Virtudes: 
    Coração cheio de perdão 

    Mente criativa, organizada 

    Personalidade agradável 

    Coração de servo 

Fraqueza: 
   Orgulho - gloriou-se do  

   sonhos junto da família 

Deus permitiu que José 
fosse  vendido como 
escravo e      lançado na 
prisão sem razão? 

Quando Deus tem um grand 
plano para a nossa vida, há 
 “períodos de aprendizagem” 
pelos quais temos de passar. 
 Deus teve de trazer disciplina  à 
vida de José para ele  poder 
lidar com as  responsabilidades 
do governo 
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A fome surgiu tal como José predissera e o povo de muitas 
tribos vinha ao Egipto à procura de comida que fora 
armazenada às ordens de José. Os irmãos de José contavam-
se entre os que vieram. E curvaram-se perante ele tal como o 
sonho havia anunciado. 

Lições a Aprender 

Que podemos aprender com a vida de José? 

Quando Deus nos dá sonhos ou visões, Ele fará com que 
aconteçam. Por vezes, não vemos o horário de Deus e os 
momentos difíceis da nossa vida podem transformar-nos 
numa pessoa que Deus pode usar e levar-nos ao lugar onde 
Deus nos quer. 

José é também um maravilhoso exemplo de perdão a operar 
na vida de um crente. 

Um Tipo de Cristo 

José é um tipo veterotestamentário de Cristo. 

�         Abandonou a sua posição de riqueza e foi para uma terra distante. 

�         Comprou a salvação às nações. 

�         Perdoou livremente seus irmãos. 

José resumiu com estas palavras todas as provações por que 
passou: 

Génesis 50:19,20 Respondeu-lhes José: Não temais; acaso estou eu 
em lugar de Deus? 

Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; Deus, 
porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste 
dia, isto é, conservar muita gente com vida. 

MOISÉS ~ LIBERTADOR DA ESCRAVIDÃO 

Referência: Êxodo ~ Deuteronómio 

40 Anos na Casa de Faraó 

Moisés nascera escravo, foi colocado num cesto lançado ao 
rio Nilo pela mãe para lhe salvar a vida, foi descoberto pela 
filha de Faraó. Foi educado como filho de Faraó, mas 
quando chegou o tempo, identificou-se com o seu povo. O 
escritor do livro de Hebreus explica isto. 

Hebreus 11:24-27 Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser 
chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com 
o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo 
por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egipto; 
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egipto, não 
temendo a ira do rei; porque ficou firme, como quem vê aquele que é 
invisível. 
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40 Anos Escondido no Deserto 

Moisés fugiu para o deserto onde passou quarenta anos da 
sua vida. Depois, Deus apareceu-lhe na sarça ardente e 
chamou-o para arrancar o seu povo da escravidão. 

Êxodo 3:2,4,6,9,10 E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de 
fogo do meio duma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no 
fogo, e a sarça não se consumia;E vendo o Senhor que ele se virara 
para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés!  

Respondeu ele: Eis-me aqui. 

Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu 
olhar para Deus. 

E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim; e também 
tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 

Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egipto o 
meu povo, os filhos de Israel. 

40 Anos ~ Líder dos Filhos de Israel 

Não há maior exemplo de alguém a mover-se na autoridade 
de Deus como Moisés. Trouxe as pragas sobre a casa de 
Faraó. Ergueu a sua vara e o mar separou-se. Atirou uma 
madeira a uma água amarga e ela tornou-se potável. Falou 
com Deus. Chegou mesmo a discutir com Deus pela vida do 
seu povo. Conduziu um grupo de mais de um milhão de 
pessoas pelo deserto durante quarenta anos.  

Através dele, recebemos o tabernáculo e a Lei. Contudo, 
lemos em Números que Moisés era muito humilde ~ mais 
humilde que todos os homens que viveram à face da Terra. 

Números 12:3 Ora, Moisés era homem mui manso, mais do que todos 
os homens que havia sobre a terra. 

Que qualidades de liderança podemos aprender com 
Moisés? A verdadeira humildade e autoridade. A autoridade 
de Deus actua através de pessoas humildes. A humildade 
não é pensar em nós próprios sem orgulho. Não é pensar 
sequer em nós. 

Moisés foi o único homem sepultado por Deus. 

Deuteronómio 34:4-7 E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que prometi 
com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: tua descendência 
a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passará 
Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, 
conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, 
defronte de Bete-Peor; e ninguém soube até hoje o lugar da sua 
sepultura. Tinha Moisés cento e vinte anos quando morreu; não se lhe 
escurecera a vista, nem se lhe fugira o vigor. 

Virtudes: 
   Mansidão 
   Conhecia a vontade  
   deDeus 
Fraquezas: 
   Um mau 
temperamento  
    que provocou actos  
   impulsivos: 
   Matou um egípcio 
   Lutou com os 
pastores 
   Quebrou as tábuas da 
lei 
   Feriu a rocha uma  
   segunda vez 
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DAVID ~ O MAIOR REI DE ISRAEL 

David é uma das mais proeminentes figuras de toda a 
história. A nação de Israel atingiu o seu máximo esplendor 
durante o seu reinado. David é proeminente em quatro livros 
do Velho Testamento ~ 1 e 2 Samuel, 1 Crónicas e Salmos. 
Por causa da sua importância histórica, Jesus não era 
referido como Filho de Abraão, mas como Filho de David. 

A Sua Unção 

David era o mais novo de oito filhos, mas quando estava a 
cuidar das ovelhas de seu pai, Deus enviou Samuel para o 
ungir como futuro rei de Israel. 

1 Samuel 16:12b,13 Então disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, 
porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu 
no meio de seus irmãos; e daquele dia em diante o Espírito do Senhor 
se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou, e foi para Ramá. 

David foi chamado imediatamente para a casa do Rei Saul 
para tocar harpa. Não sabemos quanto tempo permaneceu 
nessa posição. Mas sabemos que voltou para casa antes do 
seu encontro com o gigante Golias. 

A Sua Coragem 

David era uma pessoa de coragem desde o tempo em que 
matou o leão e o urso quando tomava conta das ovelhas de 
seu pai. 

1 Samuel 17:34,35 Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as 
ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava 
um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o matava, e lho arrancava 
da boca; levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o 
feria e matava. 

David testou a sua fé em Deus e a sua coragem nestes 
incidentes que lhe deram a fé de que necessitava para matar 
o gigante Golias. 

1 Samuel 17:26 Então falou Davi aos homens que se achavam perto 
dele, dizendo: Que se fará ao homem que matar a esse filisteu, e tirar a 
afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu, para 
afrontar os exércitos do Deus vivo? 

1 Samuel 17:45-47 Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com 
espada, com lança e com escudo; mas eu venho a ti em nome do 
Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens 
afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão; ferir-te-ei, 
e tirar-te-ei a cabeça; os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje 
mesmo às aves do céu e às feras da terra; para que toda a terra saiba 
que há Deus em Israel; e para que toda esta assembleia saiba que o 
Senhor salva, não com espada, nem com lança; pois do Senhor é a 
batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. 

Virtudes: 
   Foi um adorador 
   Respeitava o ungido 
   Conhecia a vontade de 
Deus 
   Aceitou a correcção e  
   arrependeu-se 

Fraquezas: 
   Mulheres bonitas 
   Falhou em disciplinar    
   familiares e amigos íntimos 
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Conhecemos o resto da história. David não conseguiu vestir 
a armadura do rei e por isso foi enfrentar o gigante com 
cinco pedrinhas e uma funda. Matou o gigante e tornou-se 
um herói para todo o povo. 

A Sua Paciência 

David fora ungido por Deus como futuro rei de Israel 
quando ainda era um pastorzinho. Que providencial deve ter 
parecido quando passou dessa posição para harpista de Saul, 
depois seu general e, por fim, seu genro. Tornou-se mesmo 
o melhor amigo de Jónatas, filho de Saul e herdeiro natural 
do trono. 

Mas Saul ficou com ciúmes dele e receoso da sua 
popularidade junto do povo. Saul percebia que ele podia 
tornar-se facilmente o próximo rei e tentou matá-lo diversas 
vezes. David fugiu para salvar a vida e viveu em cavernas 
como um fora da lei. Podia ter morto Saul em duas 
diferentes ocasiões, mas recusou-se fazê-lo. 

1 Samuel 24:10 Eis que os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje 
te pôs em minhas mãos nesta caverna; e alguns disseram que eu te 
matasse, porém a minha mão te poupou; pois eu disse: Não estenderei 
a minha mão contra o meu senhor, porque é o ungido do Senhor. 

1 Samuel 26:8,9 Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas 
mãos o teu inimigo; deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra, com a 
lança, de um só golpe; não o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a 
Abisai: Não o mates; pois quem pode estender a mão contra o ungido 
do Senhor, e ficar inocente? 

Saul morreu e David tornou-se rei de Judá. Então, o filho de 
Saul morreu e David tornou-se rei de todo o Israel. 

O Seu Reino 

�         Ocorreram episódios muito importantes durante o 
reinado   de David. Capturou Jerusalém, transformando-a 
em capital   de Israel. 

�         Trouxe a arca para Jerusalém, estabelecendo o 
tabernáculo de   David. 

�         Aumentou o reino. 

�         Recebeu Batsheba, esposa de Urias e depois arrependeu-
se   publicamente do seu pecado. 

�         Recebeu os planos para o grande templo que seria 
construído   por seu filho Salomão. 

Um Adorador de Deus 

O maior legado de David foi o de hábil músico. Era um 
adorador de Deus. Escreveu a maior parte do livro de 
Salmos que são as mais encorajantes palavras para crentes 
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desanimados, desencorajados ou perturbados. Escreveu as 
mais maravilhosas profecias do Messias vindouro. 

Através do tabernáculo de David, deixou-nos um quadro 
maravilhoso do que devem ser hoje o louvor e a adoração. 

David foi um guerreiro, rei, profeta e salmista. Era um 
homem segundo o coração de Deus. 

Actos 13:22 E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao 
qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, 
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. 

Resumo 

Não temos espaço suficiente para falar da vida de Josué ~ o 
Soldado do Senhor -, de Gideão ~ o Poderoso Homem de 
Valor -, de Samuel ~ o Justo Juiz -, ou de Salomão, Elias, 
Eliseu, Daniel, Esdras ou Neemias. Não há espaço para 
estudar Sara, Ester, Rute ou Débora. Mas onde quer que 
analisemos o período Veterotestamentário, Deus tinha um 
homem ou uma mulher para cumprir a Sua vontade. Havia 
sempre um herói que se levantava e com quem o Senhor 
podia contar. 

Estes heróis foram homens e mulheres que tiveram virtudes e 
fraquezas como todos nós. Quando os apreciamos como 
pessoas reais, podemos ver-nos a fazer as coisas que eles 
praticaram. Podemos ver-nos como os Gideões ou as 
Déboras do nosso tempo. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Qual era o ingrediente comum da vida de cada herói do Velho Testamento indicado em 
Hebreus 11? 

 
 
2. Dê exemplos bíblicos de obediência e fé de Abraão. 
 
 
3. De que maneira José foi um tipo de Cristo? 
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Lição Oito 

Milagres de Criação e Juízo 
Um milagre é uma intervenção sobrenatural nas leis da 
natureza para cumprir os propósitos de Deus quer trazendo 
bênção sobrenatural pela obediência, quer juízo pela 
desobediência. 

MILAGRES DE CRIAÇÃO 

Dos Céus e da Terra 
�  Deus Falou 

A criação dos céus e da Terra é um maravilhoso exemplo do 
fantástico poder miraculoso de Deus. Ele falou e tudo se 
fez! O relato genésico da criação usa constantemente as 
palavras “Ele falou”. David e o escritor do livro de Hebreus 
utilizaram os termos “pela palavra” 

Hebreus 11:3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela 
palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. 

Salmo 33:6 Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo 
exército deles pelo sopro da sua boca. 

Do Homem e da Mulher 

Génesis 1:26,27 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus 
o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou. 

Génesis 2:7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-
lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente. 

Pensa-se que o livro de Job seja o mais antigo da Bíblia. Job 
não tinha dúvidas quanto à sua origem. 

Job 10:8a As tuas mãos me fizeram e me deram forma... 

Propósito da Criação 
�  Cumprir o Desejo do Pai 

Deus planeou a criação da humanidade para satisfazer o 
desejo de Deus ter uma família eterna. Desejou uma noiva 
para Seu Filho e uma família eterna através da qual se 
pudesse duplicar. Deus criou os homens e as mulheres para 
terem uma relação eterna de amor e uma comunhão íntima 
consigo. 
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Efésios 2:4-7 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito 
amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, 
nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos 
ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões 
celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a 
suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para connosco em 
Cristo Jesus. 

� Cumprir o Seu Eterno Propósito 

Ele criou a humanidade para cumprir o Seu propósito 
eterno. 

Efésios 1:9-11 Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, 
segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da 
plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, 
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele, digo, no 
qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados 
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 
conselho da sua vontade. 

�  Para Satisfazer-se em Louvor e Adoração 

Criou a humanidade para se satisfazer, através da adoração e 
louvor que a humanidade lhe prestaria. 

Isaías 43:7,21 A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei 
para minha glória, e que formei e fiz. esse povo que formei para mim, 
para que publicasse o meu louvor. 

Deus tinha um propósito eterno quando criou a humanidade 
à Sua imagem. Contudo, os milagres criativos de Deus não 
pararam na criação dos céus e da terra ou com a criação da 
humanidade. Prosseguiram ao longo do Velho Testamento. 
Deus criou o maná e a água no deserto. Ele criou o azeite e a 
carne para a viúva de Sarepta. 

MILAGRES DE JULGAMENTO 

Há muitos exemplos do juízo de Deus na Bíblia. 

�         O dilúvio que julgou a terra inteira. 

�         A destruição de Sodoma e Gomorra foi um julgamento 
de uma  zona. 

�         O julgamento de Nadabe e Abiú foi contra homens que 
ofereceram   fogo estranho, não autorizado no altar. Estes 
homens levantaram-se contra os líderes ungidos e Deus 
e foram destruídos pelo fogo. 

�         A lepra que veio contra Geázi, servo de Eliseu foi um 
juízo   contra um só homem. 

O castigo contra o pecado dá às pessoas oportunidade para 
se arrepender. 
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A Razão do Julgamento 

Há três razões para o julgamento. 

� Como castigo pelos pecados. 

2 Pedro 2:9,10a Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, 
e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo 
castigados; especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em 
imundas concupiscências, e desprezam toda autoridade... 

�         Como exemplo para gerações posteriores. 

2 Pedro 2:6 Se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, 
condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que 
vivessem impiamente. 

�         Dá oportunidade para arrepender. 

Apocalipse 9:20,21 Os outros homens, que não foram mortos por estas 
pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem 
de adorar aos demónios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de 
pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. 
Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas 
feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. 

O apóstolo Pedro menciona diversos julgamentos 
miraculosos e utilizou-os como prova da capacidade de 
Deus em preservar a santidade, mesmo em tempo de juízo. 

2 Pedro 2:5-9 Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a 
Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio 
sobre o mundo dos ímpios; se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma 
e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo 
aos que vivessem impiamente; e se livrou ao justo Ló, atribulado pela 
vida dissoluta daqueles perversos (porque este justo, habitando entre 
eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as 
injustas obras deles);  

também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar para 
o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. 

JULGAMENTO ~ O DILÚVIO 

Referência: Génesis 6,7 

Os milagres de Deus podem ser acontecimentos 
maravilhosos ou podem ser eventos terríveis de juízo. Por 
causa da pecaminosidade da humanidade, Deus trouxe o 
dilúvio para cobrir a face da terra.  

Contudo, neste terrível juízo, Deus mostrou misericórdia e 
preservou os Seus seres criados ~ os animais, aves e homens 
e mulheres. 

O dilúvio foi o juízo de Deus contra toda a terra e a 
humanidade 
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Génesis 7:19-23 As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra; 
e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 
Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas; e assim foram 
cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave 
como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, 
e todo homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas 
narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Assim foram 
exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto 
o homem como o gado, o réptil, e as aves do céu; todos foram 
exterminados da terra; ficou somente Noé, e os que com ele estavam 
na arca. 

Perversão da Raça Humana 

Por que razão um Pai celestial amoroso destrói tantas das 
Suas criaturas? Será que Deus estava “farto” de um povo 
pecaminoso ou foi algo que o forçou a agir assim? 

Desde o tempo em que Deus prometera que “a Semente da 
Mulher” esmagaria a cabeça da serpente que os planos e 
propósitos de Satanás consistiam em destruir toda a semente 
da mulher. Lemos em Génesis 6 da perversão que se abateu 
sobre a terra. 

Génesis 6:1,2,4 Sucedeu que, quando os homens começaram a 
multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de 
Deus que as filhas dos homens eram formosas; e tomaram para si 
mulheres de todas as que escolheram.  

Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando 
os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes 
deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, 
que houve na antiguidade. 

Há todas as razões para crer que “os filhos de Deus” 
mencionados não fossem filhos humanos mas criaturas 
angélicas. Em Job 1-6 e 38:7, “filhos de Deus” refere-se 
apenas a seres angélicos e demoníacos ~ não a seres 
humanos. 

O relato genésico continua, 

Génesis 6:5,7 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na 
terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má 
continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem 
na terra, e isso lhe pesou no coração. 

E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o 
homem como o animal, os répteis e as aves do céu;porque me 
arrependo de os haver feito. 

Noé e a Família Poupados 

Por que razão Noé e a família foram poupados? A Bíblia 
diz: 
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Génesis 6:8,9 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são 
as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, 
e andava com Deus. 

Notem-se as palavras “perfeito nas suas gerações”. Não 
houve corrupção na sua genealogia com a união dos filhos 
de Deus e as filhas dos homens. 

O dilúvio não surgiu porque Deus estava zangado com os 
homens e mulheres e os queria destruir. Surgiu porque a 
linhagem humana se pervertera. Se o plano de Satanás não 
tivesse sido impedido, não teria havido uma geração pura 
através da qual a “Semente da mulher” pudesse surgir. 

Protecção em Tempo de Juízo 
�  Através da Obediência 

Deus falou a Noé e este obedeceu. Durante 120 anos, Noé 
continuou a obedecer a Deus, enquanto a sociedade corrupta 
em que vivia troçava dele. Construiu a arca seguindo as 
ordens exactas de Deus. Génesis 6;14-16 revela-nos essas 
instruções. 

�  Os Animais Vieram 

Nunca pensou no que as pessoas que troçavam de Noé 
devem ter pensado quando dois de todos os animais do 
mundo começaram a encaminhar-se para a arca? Deus 
chamou os animais para a arca e preservou-os da sociedade 
ímpia por onde tinham de passar. Que milagre esse e que 
sinal para o mundo incrédulo poderia ter sido se tão somente 
tivessem crido. 

As Águas Surgem 

Génesis 7:4 Porque, passados ainda sete dias, farei chover sobre a 
terra quarenta dias e quarenta noites, e exterminarei da face da terra 
todas as criaturas que fiz. 

Génesis 7:12 E caiu chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta 
noites. 

Vento Miraculoso 

Génesis 8:1 Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o 
gado, que estavam com ele na arca; e Deus fez passar um vento sobre 
a terra, e as águas começaram a diminuir. 

Génesis 8:2 Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a 
chuva do céu se deteve. 

A Promessa de Deus ~ o Arco-Íris 

As falsas religiões têm tentado usar o arco-íris como seu 
símbolo, mas Deus deu o arco-íris como promessa a toda a 
humanidade. 

Génesis 8:22 Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira 
e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. 
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Génesis 9:11-13 Sim, estabeleço o meu pacto convosco; não será mais 
destruída toda a carne pelas águas do dilúvio; e não haverá mais 
dilúvio, para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que 
firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco, por 
gerações perpétuas: O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por 
sinal de haver um pacto entre mim e a terra. 

JUÍZO ~ DESTRUIÇÃO DE SODOMA E GOMORRA 

Referência: Génesis 18:17-19 

Há várias coisas que aconteceram antes da destruição de 
Sodoma e Gomorra que foram partes importantes deste 
incidente. Deus visitou Abraão. 

Deus Fala com Abraão 

Génesis 18:17,18 E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, 
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, 
e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? 

Quando Deus começou a revelar a Abraão o que ia 
acontecer, recordou-lhe a sua posição ~ todas as nações da 
terra seriam abençoadas nele. O Senhor continuou: 

Génesis 18:20,21 Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma 
e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem 
agravado muito, descerei agora, e verei se em tudo têm praticado 
segundo o seu clamor, que a mim tem chegado; e se não, sabê-lo-ei. 

Qual a razão de Deus ter dito a Abraão o que ia fazer? 

Para que Abraão pudesse passar para a sua posição de ser 
uma bênção para as nações e começasse a interceder pela 
protecção dos justos nas cidades. Pelo Seu pacto, Deus 
estava obrigado a dizer a Abraão que pensava destruir uma 
nação. 

Lot Não Compreendeu 

Muitos têm sido rápidos a condenar Lot. Qual a razão de 
estar a viver em cidades que eram tão ímpias? Muitos 
pensam que ele foi poupado porque era sobrinho de Abraão. 
Mas o apóstolo Pedro escreveu algumas palavras 
interessantes sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e 
sobre Lot. 

2 Pedro 2:6-8 Se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, 
condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que 
vivessem impiamente; e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida 
dissoluta daqueles perversos (porque este justo, habitando entre eles, 
por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas 
obras deles). 

Recordemos que quando Deus falou com Abraão, disse que 
era grande o clamor contra essas cidades. De onde provinha 
esse clamor? 
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Em Ezequiel 9:1,2, o profeta refere-se aos que têm a 
responsabilidade pela cidade. Daniel refere-se às 
“sentinelas” em Daniel 4:12 e 17. Os anjos responsáveis por 
Sodoma e Gomorra podem ter estado a clamar. Podem 
também ter sido os mesmos que se aproximaram da cidade 
para de lá arrancar Lot e a família. 

Contudo, Pedro diz-nos que Lot era um justo atormentado 
dia e noite por ver e ouvir tantas acções ímpias. 

Lot reconheceu a piedade dos anjos quando se aproximaram 
da cidade e lhes ofereceu a protecção da sua casa. 

Génesis 19:2,3a E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, 
em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés; de 
madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho.  

Responderam eles: Não; antes na praça passaremos a noite. 
Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e 
entraram em sua casa... 

Génises19:4 Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens 
da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os 
velhos, sim, todo o povo de todos os lados. 

Deus deixou muito claro neste relato que todos os homens 
da cidade, tanto idosos como novos, de todos os bairros, 
rodearam a casa. O pecado da homossexualidade era 
dominante na cidade. 

Génesis 19:8 Eis aqui, tenho duas filhas que ainda não conheceram 
varão; eu vo-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer; 
somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da 
sombra do meu telhado. 

Lot ofereceu-lhes as suas duas filhas em troca. Não sabemos 
a razão de isto ter ficado registado. Talvez fosse porque 
soubesse que eles eram muito ímpios e estivesse a 
demonstrá-lo por meio desta oferta ~ uma oferta que sabia 
que seria rejeitada. 

A resposta deles é muito interessante. 

Génesis 19:9a Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro veio 
aqui habitar, e quer se arvorar em juiz!  

Sabiam a posição de Lot. Continuou a agir como juiz... 
Deus tinha uma testemunha em Sodoma e Gomorra. Ele 
destruiu-os. Essa testemunha foi ignorada, oprimida e 
atormentada. 

Protecção em Tempo de Juízo 

Génesis 19:15,16 E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, 
dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, 
para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava; 
pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, à sua mulher, e às 
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suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o 
puseram fora da cidade. 

Por que razão Lot, a mulher e filhas foram transportados 
para fora da cidade? Porque Lot era um homem justo e 
também porque Abraão havia intercedido por eles. 

Génesis 19:29 Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da 
planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, ao 
subverter aquelas cidades em que Ló habitara. 

Deus disse a Abraão o que ia acontecer e Abraão intercedeu 
por Lot. Hoje, é também importante ouvirmos a voz de Deus 
e intercedermos pelos outros. 

As Cidades Destruídas 

Génesis 19:24,26 Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu 
enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e 
toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da 
terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma 
estátua de sal. 

Mesmo com a destruição completa destas cidades, Deus 
tinha outro propósito que não a destruição. Seriam um 
exemplo do julgamento de Deus contra os que levam uma 
vida ímpia. 

2 Pedro 2:6 Se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, 
condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que 
vivessem impiamente; 

Jesus Mencionou o Incidente 

Quando perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus, 
referiu-se ao tempo de Sodoma e Gomorra. 

Lucas 17:28-30 Como também da mesma forma aconteceu nos dias de 
Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; 
mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e 
os destruiu a todos; assim será no dia em que o Filho do homem se há 
de manifestar. 

JUÍZO VINDOURO 

Antes de Deus produzir juízo, avisa sempre as pessoas. 
Durante mais de cem anos, Noé construiu a arca. As pessoas 
riram-se dele quando disse que estava iminente um grande 
dilúvio e que a terra ia ser destruída. Mesmo quando os animais foram 
sobrenaturalmente reunidos, caminhando pela terra, o povo 
não creu. 

Lot viveu nas cidades ímpias de Sodoma e Gomorra e riram-
se dele. Na última noite nessas cidades, quando se dirigiu a 
casa das filhas, os próprios genros riram-se dele e pensaram 
que estava a brincar. 
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Uma vez mais, a maldade dos tempos de Noé e dos tempos 
de Ló é galopante na nossa terra. Somos as testemunhas da 
nossa geração. Nós também temos a obrigação de os alertar 
do juízo vindouro de Deus. 

Ezequiel 3:18 Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; se não 
o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau 
caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua 
iniquidade; mas o seu sangue, da tua mão o requererei. 

Mesmo em tempo de juízo, tal como Deus poupou Noé e 
Lot, também Ele nos poupará. Podemos dizer com o profeta 
Habacuque. 

Habacuque 3:17-19 Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto 
nas vides; ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não 
produzam mantimento; ainda que o rebanho seja exterminado da 
malhada e nos currais não haja gado; todavia eu me alegrarei no 
Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha 
força, ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os 
meus lugares altos. (Ao regente de música. Para instrumentos de 
cordas.) 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. De acordo com esta lição, o que é um milagre? 
 
 
2. Qual foi o propósito de Deus ao criar a humanidade? 
 
 
3. Que razões os autores apresentam para a destruição de toda a humanidade com o dilúvio, 

excepto   de Noé e sua família? 
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Lição Nove  

Milagres de Provisão 
Os milagres de Deus podem afectar todo o mundo, uma 
nação, uma situação, uma família ou uma pessoa. Podem ser 
espantosos ou quase um lugar comum. Como já vimos, 
podem trazer juízo, mas são também para provisão. 

Há duas coisas que devemos fazer para receber os milagres 
da provisão de Deus: temos de ouvir de Deus e depois agir 
em fé baseados no que Ele nos revelou. 

FILHOS DE ISRAEL NO DESERTO 

Não há retrato mais claro da provisão miraculosa de Deus 
para o Seu povo que um estudo dos filhos de Israel no 
deserto. Nesta viagem, seguiam mais de um milhão de 
pessoas. O livro de Números diz-nos que eram mais de 603 
550 homens, sem incluir a tribo de Levi ou as mulheres e as 
crianças. 

Números 1:46,47 Sim, todos os que foram contados eram : seiscentos 
e três mi quinhentos e cinqüenta. Mas os levitas, segundo a tribo de 
seus pais, não foram contados entre eles. 

Orientação Sobrenatural 

Quando os filhos de Israel começaram a sua viagem vindos 
do Egipto, Deus seguia à sua frente numa coluna de fogo à 
noite e numa nuvem durante o dia. 

Êxodo 13:21,22 E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de 
nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para 
os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não 
desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna 
de fogo de noite. 

Imagine-se a maravilha que deve ter sido. Ao viajarem de 
noite, podiam ver por onde seguiam. Quando acampavam, 
podiam ver para preparar a comida. O deserto pode ser 
muito frio à noite e eles tinham aquecimento.Durante o dia, 
quando o Sol do deserto pode tornar-se insuportavelmente 
quente, estavam protegidos pela frescura da nuvem. David 
escreveu sobre essa época. 

Salmo 105:39 Estendeu uma nuvem para os cobrir, e um fogo para os 
alumiar de noite. 

Como a nuvem é descrita tanto como uma coluna como uma 
cobertura, pode bem ter tido o aspecto de “cogumelo”, à 
semelhança das tremendas explosões que se vêem em fotos. 
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Protecção Sobrenatural 
� Uma Nuvem como Barreira 

Quando os Egípcios mudaram de ideias e foram atrás deles, 
pareceu que os Israelitas estavam encurralados, rodeados por 
montanhas e com o Mar Vermelho à sua frente. Em vez de 
olharem para a nuvem e sabendo que estavam onde Deus os 
colocara, que estavam sob a protecção de Deus, ficaram com 
medo e começaram a gritar contra Moisés. 

Êxodo 14:13,14 Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai 
quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará; porque 
aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver; o Senhor 
pelejará por vós; e vós vos calareis. 

Que fez Deus? Mudou a coluna de nuvem de modo a 
colocá-la entre os Egípcios e os Israelitas. De um lado, havia 
luz para os filhos de Israel e do outro escuridão para os 
Egípcios. Então, Deus dividiu o mar e o Seu povo 
atravessou para a outra margem, em terra seca. 

Êxodo 14:19-22 Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de 
Israel, se retirou e se pôs atrás deles; também a coluna de nuvem se 
retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos 
egípcios e o campo dos israelitas; assim havia nuvem e trevas; contudo 
aquela clareava a noite para Israel; de maneira que em toda a noite não 
se aproximou um do outro.  

� A Divisão do Mar 

Então Moisés estendeu a mão sobre o mar; e o Senhor fez retirar o mar 
por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e 
as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do 
mar em seco; e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua 
esquerda. 

Deus não se ficou por aqui, permitindo que o Seu povo 
apenas escapasse aos Egípcios. Permitiu que o juízo caísse 
sobre os egípcios para que não pudessem continuar a 
perseguir os filhos de Israel. 

Êxodo 14:23,24 E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles 
até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os 
seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da 
nuvem, olhou para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos 
egípcios. 

� Tácticas Dilatórias 

Quando os Egípcios estavam no meio do mar, Deus fez com 
que as rodas saíssem dos eixos das carruagens e atrasaram-
nos. 

vs. 25-28 Embaraçou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar 
dificultosamente; de modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante 
de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios.  
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Nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as 
águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os 
seus cavaleiros.  

Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua 
força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele; assim o 
Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, 
cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás 
deles havia entrado no mar; não ficou nem sequer um deles. 

Em geral, o milagre tem duas faces. Para os que pertencem 
ao Senhor, há protecção. Para os que lutam contra o Senhor 
ou contra o Seu povo, há juízo. 

� Padrão do Poder de Deus 

Este milagre foi o padrão do poder de Deus referido ao 
longo do Velho Testamento. 

2 Reis 17:36 Mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egipto 
com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, a ele vos 
inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. 

Saúde Sobrenatural 

Jeová significa o Deus que Se revela. E Deus revelou-Se 
como Jeová-Rafá, pouco depois de os Israelitas terem 
atravessado o Mar Vermelho. 

Êxodo 15:25b, 26 Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali 
os provou, dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, 
e fizeres o que é recto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos 
seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não 
enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios; 
porque eu sou o Senhor que te sara. 

Em Deuteronómio, vemos que apesar de caminharem pelo 
deserto, os seus pés não incharam. 

Deuteronómio 8:4b ...nem se inchou o teu pé, nestes quarenta anos. 

Mais tarde, David escreveu que entre todas as tribos nem 
uma única pessoa adoeceu. 

Salmo 105:37b ...entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. 

Alimento Sobrenatural 
� Maná e Codornizes 

Deus forneceu sobrenaturalmente alimento para a viagem. 

Êxodo 16:12b,15 À tardinha comereis carne, e pela manhã vos 
fartareis de pão; e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E 
aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial; e pela 
manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando 
desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do 
deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda 
como a geada sobre a terra. E, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns 
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aos outros: Que é isto? porque não sabiam o que era. Então lhes disse 
Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. 

Esta provisão sobrenatural de alimento prosseguiu durante 
quarenta anos. 

Êxodo 16:35 Ora, os filhos de Israel comeram o maná quarenta anos, 
até que chegaram a uma terra habitada; comeram o maná até que 
chegaram aos termos da terra de Canaã. 

Água Sobrenatural 

Deus providenciou sobrenaturalmente água. A primeira vez 
foi em Mara onde a água era amarga e Deus ordenou a 
Moisés que lançasse à água uma certa madeira. 

Êxodo 15:25a Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe 
uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. 

Deus forneceu água numa outra ocasião em Refidim. Desta 
vez, ordenou a Moisés que ferisse a rocha. 

Êxodo 17:6 Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe; 
ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, 
pois fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. 

Durante quarenta anos, os filhos de Israel tiveram água no 
deserto. Por vezes, foi a cura da água, outras, foi água de 
uma rocha, outras ainda de poços que escavavam. 

O apóstolo Paulo apresenta-nos um resumo dessa época, 
refere-se à bebida espiritual que os acompanhava. 

1 Coríntios 10:1-4 Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais 
estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar; e, na 
nuvem e no mar, todos foram baptizados em Moisés, e todos comeram 
do mesmo alimento espiritual; e beberam todos da mesma bebida 
espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava; e a 
pedra era Cristo. 

Roupa Sobrenatural 

A nação de Israel não era um grupo pobre, meio esfomeado 
de pessoas arrastando-se pelo deserto em farrapos. 
Abandonaram o Egipto com a riqueza da terra. 

Quando Deus falara com Moisés, prometera-lhe que o seu 
povo não sairia de mãos vazias. A Bíblia diz que eles 
“despojaram a terra”. Isso significa como vitoriosos, 
levaram os despojos. 

Êxodo 3:21,22 E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios; e 
acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher 
pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda jóias de prata e jóias de ouro, bem 
como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas 
filhas; assim despojareis os egípcios. 
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Que lhes disse Deus que fizessem com as roupas? Disse-
lhes que vestissem os filhos e as filhas. O vestuário que 
sobrenaturalmente não se gastou no deserto não eram os 
farrapos da escravidão, mas as vestimentas da riqueza do 
Egipto. 

Deuteronómio 8:4a Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti... 

Os filhos de Israel não só partiram com o despojo do Egipto, 
como foram com os seus rebanhos. 

Êxodo 12:31,32 Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite, e disse: 
Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de 
Israel; e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também 
convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito; e ide, 
e abençoai-me também a mim. 

Um Sinal Conspícuo 

Com mais de um milhão de pessoas a viajar durante 
quarenta anos pelo deserto, houve sinais conspícuos da 
bênção de Deus. A coluna de nuvem e de fogo, o maná e as 
codornizes são apenas alguns exemplos 

Para nós, o mais importante é perceber que Deus pode 
cuidar e cuidará do Seu povo. Quando os tempos são maus, 
devemos recordar que Deus não muda. Quando há uma 
necessidade, Deus ainda tem uma provisão sobrenatural para 
o Seu povo se este tão somente crer. 

MILAGRES POR MEIO DE ELIAS 

Os milagres prosseguem ao longo de toda a Bíblia. Em 1 
Reis, temos os milagres de Elias. Mencionaremos apenas 
alguns deles. 

Alimentado por Corvos 

Elias anunciou o juízo de Deus contra a nação e anunciou o 
aparecimento de uma seca. Depois, Deus levou-o a 
esconder-se no ribeiro de Cherioth, onde foi 
sobrenaturalmente alimentado por corvos. 

1 Reis 17:1-4,6 Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a 
Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que 
nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha 
palavra. 

Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai 
para a banda de oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que 
está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro; e eu tenho ordenado aos 
corvos que ali te sustentem. 

E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como 
também pão e carne à tarde; e ele bebia do ribeiro. 
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Farinha e Azeite Miraculosos 

Quando o ribeiro secou, Deus enviou-o a uma viúva de 
Sarepta. Ele pediu-lhe que lhe preparasse água e comida e 
ela deu-lhe esta promessa do Senhor. 

1 Reis 17:14 Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da 
vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em 
que o Senhor dê chuva sobre a terra. 

A seca prosseguiu durante três anos e seis meses e a 
provisão sobrenatural de Deus continuou para Elias, a viúva 
e seu filho, ao ponto de Deus lhe devolver a vida do filho 
quando este morreu durante essa época. 

Tiago 5:17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou 
com fervor para que não chovesse, e por três anos e seis meses não 
choveu sobre a terra. 

O apóstolo Tiago disse que Elias tinha uma natureza 
semelhante à nossa. Como é estimulante para nós saber que 
Elias era um ser humano normal actuando no sobrenatural 
tal como nós devemos fazer! 

Sacrifício Sobrenatural 

Durante três anos e seis meses, Elias viveu a esconder-se. 
Acabe mandara procurá-lo por todo o lado para o matar. 
Durante esse tempo, Acabe matara muitos outros profetas 
do Senhor, mas Deus tornou a enviar Elias a falar com 
Acabe. 

1 Reis 18:17-20 Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu, 
perturbador de Israel?  

Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e 
a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por 
teres tu seguido os baalins. Agora pois manda reunir-se a mim todo o 
Israel no monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta 
profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Asera, que comem da 
mesa de Jezabel.  

Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no 
monte Carmelo. 

� 850 Contra 1 

O monte Carmelo é um pequeno monte nas planícies do 
norte de Israel. O povo que ocupava as ladeiras podia ver 
facilmente tudo o que acontecia no topo do monte. 

O relato bíblico é muito excitante (Ver 1 Reis 18)! Os falsos 
sacerdotes prepararam os seus sacrifícios pela manhã e 
começaram a invocar os seus deuses que enviassem fogo e o 
consumissem. À tarde, ainda estavam todos num autêntico 
frenesim ~ cortando-se e implorando uma resposta ao seu 
deus. Enquanto 850 homens faziam isto, um único homem, 
Elias, troçava deles. 



 

~ 102 ~ 

À tardinha, Elias preparou o seu sacrifício e mandou que o 
povo deitasse água três vezes sobre ele. A água era tanta que 
escorria pelo sacrifício e enchia os regos à volta do altar. 
Então, Elias fez uma curta oração. 

1 Reis 18:36,37 Sucedeu pois que, sendo já hora de se oferecer o 
sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou, e disse: Ó Senhor, Deus 
de Abraão, de Isaque, e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus 
em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho 
feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para 
que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste 
voltar o seu coração. 

� O Senhor é Deus! 

O que aconteceu? O fogo do Senhor caiu e queimou o 
sacrifício, a madeira, as pedras do altar e a água. O povo de 
Israel viu e caiu em terra, adorando Deus. 

1 Reis 18:38,39 Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, 
a lenha, as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 
Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e 
disseram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 

Que série espantosa de milagres, primeiro. Deus falou 
através de Elias anunciando a seca. Depois, protegeu-o 
durante a seca ao longo de mais de três anos. Depois, 
revelou-Se miraculosamente, enviando o fogo. O livro de 1 
Reis está cheio de milagres realizados através de Elias. 

MILAGRES POR MEIO DE ELISEU 

Eliseu era discípulo de Elias e quando este ia deixar este 
mundo, Eliseu pediu porção dobrada de poder. Os milagres 
continuaram através dele e temos o registo do dobro de 
milagres tal como ele pedira. Elias dividiu o rio Jordão. 
Eliseu dividiu também o rio Jordão.  

Elias produziu um aumento de farinha e azeite e o mesmo 
aconteceu a Eliseu em relação ao azeite. 

Aumento do Azeite da Viúva 

2 Reis 4:1-7 Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas 
clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu; e tu sabes 
que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para 
levar-me os meus dois filhos para serem escravos.  

Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa.  

E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de 
azeite.  

Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, 
vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, e fecha a porta sobre ti e 
sobre teus filhos; deita azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte a 
que estiver cheia.  
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Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre 
seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que 
foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas 
ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. 

Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, 
vende o azeite, e paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do resto. 

Neste milagre, a mulher recebeu exactamente de acordo com 
a sua fé. Disseram-lhe que pedisse vasos emprestados ~ para 
os encher de azeite. A quantidade que ela em fé pediu 
emprestado foi a quantidade de azeite que recebeu. 

O livro de 2 Reis está cheio dos milagres que aconteceram 
durante a época de Eliseu. 

MILAGRES DE CURA SOBRENATURAL 

Ao longo do Velho Testamento, há um relato contínuo de 
milagres de cura. 

A Lepra de Miriam 

Miriam era irmã de Moisés e Aarão. Pertencia à liderança 
dos filhos de Israel. Ela dirigiu-os em louvor pelo que Deus 
fizera ao conduzi-los através do Mar Vermelho, destruindo 
os seus inimigos. Mas Miriam juntamente com Aarão 
deixou-se dominar por um espírito de crítica e falou contra 
Moisés de duas maneiras. Uma foi por causa do seu 
casamento com uma etíope. Outra dizia respeito à sua 
liderança dos filhos de Israel. 

A Bíblia deixa muito claro que ela foi atacada pela lepra em 
resultado do seu pecado. 

Números 12:1,2 Ora, falaram Miriã e Arão contra Moisés por causa da 
mulher cuchita que este tomara; porquanto tinha tomado uma mulher 
cuchita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? 
Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. 

vs. 9,10 Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles; e ele se retirou; 
também a nuvem se retirou de sobre a tenda; e eis que Miriã se tornara 
leprosa, branca como a neve; e olhou Arão para Miriã e eis que estava 
leprosa. 

Que fizeram Miriam e Aarão quando viram a lepra? Aarão 
confessou imediatamente o seu pecado e rogou pela cura da 
irmã. 

Números 12:11-14 Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor! 
rogo-te não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos 
loucamente, e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do 
ventre de sua mãe, tenha a sua carne já meio consumida.  

Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. 
Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara 
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não seria envergonhada por sete dias? Esteja fechada por sete dias 
fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim Miriã esteve 
fechada fora do arraial por sete dias; e o povo não partiu, enquanto 
Miriã não se recolheu de novo. 

A Lepra de Naamã 

A cura de Naamã é um dos mais interessantes milagres do 
Velho Testamento. Porque razão Eliseu se recusou vê-lo e 
lhe disse através de um servo que mergulhasse sete vezes no 
rio Jordão? 

Sabemos que Naamã era um grande, respeitado e poderoso 
homem de guerra. Era o comandante do exército da Síria e 
por causa dele, o Senhor dera vitória ao exército sírio. 

2 Reis 5:1 Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande 
homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o 
Senhor dera livramento aos sírios; era homem valente, porém leproso. 

A esposa de Naamã tinha uma escrava de Israel que sabia da 
existência do profeta de Israel e do seu grande poder. 

2 Reis 5:3 Disse ela a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse 
diante do profeta que está em Samária! Pois este o curaria da sua 
lepra. 

Naamã dirigiu-se ao seu rei e pediu-lhe autorização para ir 
ter com o profeta de Israel. Como levasse uma carta do rei 
da Síria para o rei de Israel, este pensou que estavam a 
arranjar uma desculpa para a guerra. Contudo, Eliseu ouviu 
falar de Naamã e mandou alguém à sua procura. 

2 Reis 5:8 -12 Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de 
Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as 
tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. 

Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à 
porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro, a dizer-
lhe:Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e 
ficarás purificado. 

Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu: 
Certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do 
Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, e curará o leproso. 
Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do 
que todas as águas de Israel? não poderia eu lavar-me neles, e ficar 
purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. 

Naamã imaginara a forma como seria curado. Era um retrato 
correspondente à sua posição. Tinha o seu padrão pessoal, 
mas Deus falou com Eliseu e disse-lhe o que fazer e o que 
dizer 

vs. 13,14 Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, 
dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa 
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difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: 
Lava-te, e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no 
Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a sua 
carne tornou-se como a carne dum menino, e ficou purificado. 

Apesar de Naamã crer o suficiente para ir ter com o profeta, 
deve ter-se aproximado com orgulho. Sabemos que veio 
com a sua riqueza, à espera de poder pagar ao profeta. 

2 Reis 5:5b Foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata, e seis mil 
siclos de ouro e dez mudas de roupa. 

Para ser curado, era necessário ser obediente e humilhar-se, 
Os resultados foram a sua cura completa no campo físico, 
mas mais importante ainda, a sua aceitação do Senhor como 
seu Deus. 

2 Reis 5:17 Ao que disse Naamã: Seja assim; contudo dê-se a este teu 
servo terra que baste para carregar duas mulas; porque nunca mais 
oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, 
senão ao Senhor. 

Rei Ezequias 

A nação de Israel ficara dividida quando Ezequias se tornou 
rei de Judá. A Bíblia faz um resumo muito descritivo do seu 
reinado. 

2 Reis 18:5-7a Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois 
dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre 
os que foram antes dele. Ao fim de catorze anos de reinado, adoeceu 
de morte. Porque se apegou ao Senhor; não se apartou de o seguir, e 
guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o 
Senhor era com ele; para onde quer que saísse prosperava... 

2 Reis 20:1 Por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O 
profeta Isaías, filho de Amoz, veio ter com ele, e lhe disse: Assim diz o 
Senhor: Põe em ordem a tua casa porque morrerás, e não viverás. 

Quando Ezequias ouviu que ia morrer, recordou ao Senhor 
como fora um bom rei e como caminhara na Sua presença 
em verdade e lealdade. 

2 Reis 20:2,3 Então o rei virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, 
dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado 
diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que 
era recto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. 

vs. 4-6 E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do 
pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e dize a Ezequias, 
príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a 
tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei; ao terceiro dia 
subirás à casa do Senhor. 

Ezequias não ficou satisfeito com a palavra do Senhor dada 
através de Isaías. Queria um sinal. Depois, quis um sinal 
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mais difícil. Deus fez tudo quanto Ezequias Lhe pedira ~ até 
mesmo fez com que a sombra do Sol recuasse no relógio de 
sol. 

2 Reis 20:8-11 Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: Qual é o sinal de que 
o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor?  

Respondeu Isaías: Isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o 
Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra dez graus, 
ou voltará dez graus atrás?  

Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline dez graus; não seja 
assim, antes volte a sombra dez graus atrás.  

Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra dez 
graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de 
Acaz. 

Resumo 

O Velho Testamento fala de muitos milagres. Pessoas 
ressuscitadas dos mortos, pessoas protegidas 
sobrenaturalmente da morte como Daniel na cova dos leões 
e os três homens lançados na fornalha ardente. Há milagres 
de protecção como quando Deus cegou os olhos dos seus 
inimigos. Há milagres de provisão. Certa vez Deus até fez 
com que uma burra falasse. 

O Velho Testamento é um livro de milagres. O Deus do 
Velho Testamento era um Deus operador de milagres. Os 
que creram, caminharam no poder sobrenatural. 

O escritor do livro de Hebreus declara que Deus é o mesmo 
ontem, hoje e eternamente. 

Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. 

Ele ainda é um Deus que opera milagres. Se crermos, 
podemos ainda andar no Seu poder sobrenatural para 
enfrentar os desafios do nosso tempo. 

Nota: Para mais estudos dos milagres do Velho Testamento, 
recomendamos All the Miracles of the Bible de Herbert Lockyer, 
Zondervan Publishing Company. (Também recomendamos que ignore os 
poucos parágrafos em que ele tenta explicar a razão de os milagres terem 
cessado ~ eles não pararam). 
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PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Indique alguns dos milagres de provisão que eram sinais conspícuos da bênção sobrenatural 
sobre   os filhos de Israel durante a sua peregrinação pelo deserto. 

 
 
2. Indique alguns dos milagres sobrenaturais que aconteceram na vida e ministério de Elias. 
 
 
3. Indique alguns dos milagres sobrenaturais que aconteceram na vida e ministério de Eliseu. 
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Lição Dez 

Possuindo a Nossa Herança 
ATRAVESSANDO EM DIRECÇÃO A CANAÃ 

Dia após dia, o povo de Israel vira e experimentara o poder 
de Deus em seu favor. Por fim, chegaram à beira de Canaã e 
acamparam. 

Na Fronteira 

Deus dera-lhes Canaã, mas tinham de entrar e possuí-la. 

Números 13:1-3 Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que 
espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada 
tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre 
eles.  

Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do 
Senhor; eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. 

O Relatório 

Como Deus ordenara, Moisés enviou um líder de cada tribo 
a espiar a terra. Passaram quarenta dias na terra e depois 
regressaram com o relato do que viram. 

Números 13:27-29 E, dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a 
que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel; e este é o seu 
fruto. Contudo o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades 
são fortificadas e mui grandes. Vimos também ali os filhos de Anaque. 
Os amalequitas habitam na terra do Negebe; os heteus, os jebuseus e 
os amorreus habitam nas montanhas; e os cananeus habitam junto do 
mar, e ao longo do rio Jordão. 

Calebe recordou tudo quanto o Senhor fizera. 

Números 13:30 Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, 
disse: Subamos animosamente, e apoderemo-nos dela; porque bem 
poderemos prevalecer contra ela. 

Dez dos espias replicaram, 
Números 13:31b-33 Não poderemos subir contra aquele povo, porque é 
mais forte do que nós.  

Assim, perante os filhos de Israel infamaram a terra que haviam 
espiado, dizendo: A terra, pela qual passamos para espiá-la, é terra que 
devora os seus habitantes; e todo o povo que vimos nela são homens 
de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de 
Anaque, que são descendentes dos nefilins; éramos aos nossos olhos 
como gafanhotos; e assim também éramos aos seus olhos. 
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Então Josué e Calebe tentaram estimular o povo a crer no 
Senhor. 

Números 14:6-11 E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que 
eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes; e falaram a 
toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pela qual 
passamos para a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se 
agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e no-la dará; terra que 
mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e 
não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-
se deles a sua defesa, e o Senhor está connosco; não os temais.  

A Escolha 

O povo tinha de fazer uma escolha. Em quem iriam crer? 
Onde estava a sua fé? 

Escolheram não crer no poder de Deus. Em vez disso, 
quiseram apedrejar os que criam. Quiseram apedrejar 
Moisés, Calebe e Josué. Queriam regressar à servidão do 
Egipto. 

Números 14:10,11 Mas toda a congregação disse que fossem 
apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação 
a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando 
me desprezará este povo? e até quando não crerá em mim, apesar de 
todos os sinais que tenho feito no meio dele? 

Durante quarenta anos, Deus deixou-os a vaguear pelo 
deserto até terem morrido todos quantos se recusaram a crer 
n’Ele e no Seu poder. Josué e Calebe não morreram. Uma 
vez mais, aproximavam-se das fronteiras de Canaã. Agora, 
Josué estava no comando. 

Ainda hoje, muitas vezes os crentes não estão dispostos a 
fazer o que o Senhor os guia a fazer. Falta-lhes fé ou 
compreensão da Sua vontade e Ele deixa-os vaguear no seu 
próprio deserto, aprendendo mais de Si. Então, leva-os de 
novo ao mesmo lugar de decisão. 

Temos de aprender a agir em fé e a assumir pela fé o que o 
Senhor nos deu. A incredulidade produz sempre derrota. 

Segunda Vez 

Uma vez mais, o povo de Israel estava à beira de Canaã e 
Deus disse a Josué. 

Josué 1:6-9 Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo 
herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.  

Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer 
conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; não te desvies 
dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem 
sucedido por onde quer que andares.  

Para Garantir Sucesso: 
   Medita na Lei de dia  
   e de noite 
   Sê forte 
   Não tenhas medo nem  
   te atemorizes  
Porque então tu terás  
sucesso 
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Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele 
está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem 
sucedido. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te 
atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, 
por onde quer que andares. 

Josué enviou dois espias e a sua presença foi descoberta 
pelo rei de Jericó. Mas Raabe, a prostituta que vivia nas 
muralhas da cidade, escondeu-os e fê-los descer por uma 
corda pela janela. Mas repare-se em algumas das palavras 
que Raabe lhes falou. 

Josué 2:9-11 E disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e 
que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra 
se derretem diante de vós.  

Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho 
diante de vós, quando saístes do Egipto, e também o que fizestes aos 
dois reis dos amorreus, Siom e Ogue, que estavam além do Jordão, os 
quais destruístes totalmente.  

Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém 
mais há ânimo algum, por causa da vossa presença; porque o Senhor 
vosso Deus é Deus em cima no céu e em baixo na terra. 

O inimigos conheciam a sua força. Não estava no número 
dos seus combatentes, mas no seu Senhor. O inimigo sabia o 
que Deus já fizera em seu favor. 

Estes dois espias regressaram com notícias. 

Josué 2:24 E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue 
nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante 
de nós. 

Atravessando o Rio Jordão 

Era época de colheita e o rio Jordão inundava as margens, 
mas para o povo de Deus isso não constituía obstáculo. 
Josué mandou-os santificar ~ consagrarem-se ~ e nesse 
mesmo dia veriam o Senhor fazer maravilhas. 

Josué 3:5 Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã 
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 

Que aconteceu? Os sacerdotes pegaram na arca e assim que 
puseram pé nas águas do rio, estas afastaram-se e o povo 
atravessou em terra seca. 

Josué 3:15,16a,17 E quando os que levavam a arca chegaram ao 
Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas (porque o 
Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias 
da sega), as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num 
montão... 
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Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes 
em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, 
até que todo o povo acabou de passar o Jordão. 

Pré-Requisitos para Possuir a Herança 

Qual o alicerce deste tremendo milagre? 

� Primeiro, tinham de conhecer e meditar na Palavra de 
Deus. 

Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele 
está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho,e serás bem 
sucedido ( Josué 1:8 ).  

� Segundo, tinham de ter fé. 

Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes 
 nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde 
quer quer andares ( Josué 1:9 ).  

� Terceiro, tinham de se consagrar para tirar o pecado da 
sua vida. 

� Quarto, tinham de agir baseados no que criam. 

Ainda hoje são estes os pré-requisitos para possuírmos a 
nossa  herança. 

OS MUROS DE JERICÓ 

Embora os filhos de Israel tivessem de lutar e conquistar 
fisicamente a terra, Deus tinha um plano para a batalha. O 
povo tinha de marchar diariamente em silêncio à volta da 
cidade de Jericó durante sete dias, atrás dos sacerdotes que 
transportavam a arca. Sete sacerdotes deviam soprar sete 
chifres de carneiro à frente da arca. Os homens de guerra 
deviam marchar à frente dos sacerdotes. 

No sétimo dia, deviam marchar sete vezes à volta da cidade. 
Depois, as trombetas soariam, o povo gritaria e os muros 
cairiam. 

O povo fez exactamente como Deus ordenara. 

Josué 6:20b Gritou, pois, o povo... e o muro caiu abaixo no seu sítio.  

Princípios de Batalha 

Há diversos princípios para uma batalha bem sucedida no 
Espírito. 

� Devemos enviar homens ou mulheres de Deus 
espiritualmente   maduros para descobrir a fraqueza do 
inimigo. 

Fé é uma  acção 
Nós devemos ter a 
vontade “de molhar os 
nossos pés,” de maneira 
a que possamos vêr 
Deus fazer milagres para 
nós  
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� Devemos orar e escutar o plano de Deus. (É a única 
ocasião na   história em que os muros caíram quando o 
povo gritou). 

� Com os sacerdotes a marchar diariamente à volta da 
cidade,   transportando a arca, aplicaram a presença de 
Deus à situação. 

� O sonido das trombetas sopradas pelos sacerdotes 
testificava   do poder de Deus e profetizava a vitória 
pelos sacerdotes.  

� Ο    grito do povo no sétimo dia, na sétima volta foi um 
grito de   vitória ~ um grito de fé. 

O PECADO PROVOCA DERROTA 

Primeira Batalha em Ai 

A cidade seguinte a ser conquistada foi Ai, e uma vez mais 
Josué enviou dois espias. Eles voltaram com notícias. 

Josué 7:3 Voltaram a Josué, e disseram-lhe: Não suba todo o povo; 
subam uns dois ou três mil homens, e destruam a Ai. Não fatigues ali a 
todo o povo, porque os habitantes são poucos. 

Josué e o povo escutaram e enviaram 3000 homens para a 
batalha. 

Josué 7:4,5 Assim, subiram lá do povo cerca de três mil homens, os 
quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram 
deles cerca de trinta e seis e, havendo-os perseguido desde a porta até 
Sebarim, bateram-nos na descida; e o coração do povo se derreteu e se 
tornou como água. 

Josué e os anciãos de Israel rasgaram os seus vestidos e 
prostraram-se em terra perante a arca. “Oh Deus, como 
permitiste que isto nos acontecesse? (Parece um som 
familiar?) Devíamos ter permanecido do outro lado do 
Jordão. Todo o povo da terra saberá que fomos derrotados e 
destruir-nos-ão”. 

Qual foi a resposta de Deus? 

Josué 7:10,11 Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te! por que estás 
assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou; eles transgrediram 
o meu pacto que lhes tinha ordenado; tomaram do anátema, furtaram-
no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. 

Acã roubara o Senhor (ver Josué 6:19) e toda a nação de 
Israel caiu sob a maldição. Este é um exemplo de 
responsabilidade colectiva. 

v. 12 Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus 
inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram 
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anátema. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do 
meio de vós. 

Podíamos parafrasear as palavras de Deus. “Levanta-te, 
Josué. Onde está a tua fé? Não fui eu quem fez isto. Há 
pecado e por causa dele, os filhos de Israel não podem 
enfrentar os seus inimigos!” 

� Princípios Negativos 

O povo estava tão certo de que “eram apenas alguns” que 
não perderam tempo a querer conhecer o plano do Senhor. 
Se O tivessem consultado com antecipação, Ele ter-lhes-ia 
revelado que havia 14 

Não consagraram por completo tudo quanto tinham. 
Enviaram apenas alguns homens, apenas uma parte partira 
para a batalha. 

O pecado traz sempre derrota e a única resposta ao pecado é 
ver-se totalmente livre dele. 

Segunda Batalha em Ai 

Depois de excluído o pecado do acampamento, Deus falou 
com Josué. 

Josué 8:1-5 Então disse o Senhor a Josué: Não temas, e não te 
espantes; toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, e sobe a Ai. 
Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e 
a sua terra. Farás pois a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu 
rei; salvo que para vós tomareis os seus despojos, e o seu gado. Põe 
emboscadas à cidade, por detrás dela.  

Então Josué levantou-se, com toda a gente de guerra, para subir contra 
Ai; e escolheu Josué trinta mil homens valorosos, e enviou-os de noite. 
E deu-lhes ordem, dizendo: Ponde-vos de emboscada contra a cidade, 
por detrás dela; não vos distancieis muito da cidade, mas estai todos 
vós apercebidos.  

Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade; e 
quando eles nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante 
deles. 

Repare-se como Josué enfrentou a derrota e a transformou 
em vitória. “Deixai-os sai atrás de nós, porque pensarão que 
fugiremos como antes”. 

Josué 8:6,7 E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado 
da cidade, pois dirão: Fogem diante de nós como dantes. Assim 
fugiremos diante deles; e vós saireis da emboscada, e tomareis a 
cidade, porque o Senhor vosso Deus vo-la entregará nas mãos. 
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GIDEÃO ~ MAIS DEUS 

Josué morreu e o sexto capítulo de Juízes começa com 
versículos muitos desencorajadores. A raça escolhida de 
Deus, os que O deviam representar junto do restante mundo, 
viviam em cavernas e estavam sem comida. 

Juízes 6:1,2,6. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por 
causa dos filhos de Israel; ninguém saía nem entrava. Então disse o 
Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus 
homens valorosos. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, 
e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e sete sacerdotes levem sete 
trombetas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. 

A Bíblia não nos deixa dúvidas quanto à razão de se 
encontrarem naquela condição ~ fizeram o mal aos olhos do 
Senhor. 

Também fizeram algo que estava certo ~ clamaram ao 
Senhor. 

Chamada de Gideão 

Que estímulo Gideão representa para nós! Era o mais jovem 
da sua família. O pai adorava Baal. Pertencia a uma nação 
derrotada.  

E contudo, Deus chamou-o para libertar o seu povo. 

Gideão estava a malhar trigo atrás do lagar a tentar escondê-
lo dos Midianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu. 

Juízes 6:12 Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor 
é contigo, ó homem valoroso. 

Destruindo Altares e Símbolos 

Então, Gideão, seguindo as instruções do Senhor, com a 
ajuda de dez jovens, cortou o bosque ao lado do altar de 
Baal, derrubou o altar de Baal, construiu um altar ao Senhor 
e ofereceu um touro nesse altar, utilizando a madeira do 
bosque para queimar o sacrifício. 

Gideão e os seus homens destruíram o símbolo do pecado 
do seu povo e apresentaram um sacrifício para ganharem o 
favor do Senhor. 

Segundo a Bíblia, o que aconteceu? 

Juízes 6:34,35 Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão; e 
tocando ele a trombeta, os abiezritas se ajuntaram após ele. E enviou 
mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou 
após ele; e ainda enviou mensageiros a Aser, a Zebulom e a Naftali, que 
lhe saíram ao encontro. 

O Exército de Gideão 

Muitos vieram juntar-se a Gideão e Deus disse, 
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Josué 7:2-4a, 5-7 Disse o Senhor a Gideão: O povo que está contigo é 
demais para eu entregar os midianitas em sua mão; não seja caso que 
Israel se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me 
livrou. 

Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso 
e tímido volte, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 
vinte e dois mil, e dez mil ficaram.  

Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda são muitos. Faze-os descer às 
águas, e ali os provarei... 

E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: 
Qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse 
porás de um lado; e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do 
outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 
trezentos homens; mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber.  

Disse ainda o Senhor a Gideão: Com estes trezentos homens que 
lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão; 
mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. 

Primeiro, Deus excluiu do número dos combatentes os que 
tinham medo. Depois, excluiu os que não estavam 
plenamente alerta, prontos para a batalha. 

Deus Compreendeu 

Deus compreendeu a humanidade de Gideão. Disse-lhe que 
fosse imediatamente contra o arraial, mas que se tivesse 
receio de o fazer, levasse outro consigo e o espiasse. 

Gideão levou consigo trezentos homens e o acampamento 
tinha homens como “a areia do mar”. Gideão não tentou 
fingir uma bravura que não possuía. Optou por espiar o 
arraial do inimigo. 

Juízes 7:13,14 No momento em que Gideão chegou, um homem estava 
contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eu tive um sonho; eis 
que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas e, 
chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair, e a virou de 
cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu o 
seu companheiro, dizendo: Isso não é outra coisa senão a espada de 
Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midiã 
e todo este arraial. 

Uma Trombeta, um Archote, um Cântaro 

Gideão ficou estimulado tal como Deus dissera. Regressou 
para junto dos seus homens cheio de fé e disse: 

Juízes 7:15b Levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos 
o arraial de Midiã. 

Juízes 7:16-18,20,21 Então dividiu os trezentos homens em três 
companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas, e cântaros 
vazios contendo tochas acesas, e disse-lhes: 

Princípios positivos 
Receberam a sua 
estratégia  
Uso prévio da experiênia  
inimiga contra eles 
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Olhai para mim, e fazei como eu fizer; e eis que chegando eu à 
extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós.  

Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai 
também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: Pelo 
Senhor e por Gideão! 

Assim tocaram as três companhias as trombetas, despedaçaram os 
cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as 
direitas as trombetas para as tocarem, e clamaram: A espada do 
Senhor e de Gideão!  

E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial; então todo o 
exército deitou a correr e, gritando, fugiu. 

Na mão esquerda, seguraram o archote. Na direita, ergueram 
a trombeta. Não estavam a manejar armas humanas de 
guerra. Ganharam a batalha através das suas armas 
sobrenaturais pela fé e obediência. 

DAVID E GOLIAS 

David, um jovem, enfrentou o gigante Golias. Como 
enfrentou ele esta batalha? Leiamos as suas palavras. 

1 Samuel 17:37a, 40,43,45 Disse mais Davi: O Senhor, que me livrou 
das garras do leão, e das garras do urso, me livrará da mão deste 
filisteu. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro cinco 
seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, 
e, tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Disse o 
filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o 
filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi.  

Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e 
com escudo; mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o 
Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 

vs. 48-51 Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se 
defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a 
encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali 
uma pedra e com a funda lha atirou, ferindo o filisteu na testa; a pedra 
se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi 
prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra; feriu-o e 
o matou; e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se 
em pé sobre o filisteu e, tomando a espada dele e tirando-a da bainha, o 
matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o 
seu campeão estava morto, fugiram. 

David conhecia o poder de Deus e caminhava nesse poder. 
Falou em fé, louvando a Deus por aquilo que Ele fizera e 
pelo que ia fazer. Não olhou para as circunstâncias externas. 
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Resumo 
� Há muitas coisas que podemos aprender sobre a actual 

guerra espiritual com as batalhas que estudámos no 
Velho Testamento. 

� Deus chamou pessoas particulares para travar batalhas 
particulares. Por vezes, somos derrotados porque nunca 
foi plano de Deus   envolver-nos numa batalha particular. 

�  Quando somos atacados ou uma situação nos atrai a 
atenção, a primeira coisa que devemos fazer é 
aproximar-nos de Deus em oração. Devemos perceber 
qual o Seu plano para a nossa situação. 

� Há pecado na nossa vida, de que nos devamos libertar? 
 Não pode haver compromisso com Satanás ou com os 
seus seguidores.Deus falar-nos-á das coisas que não 
estão certas   se deixarmos que Ele o faça. 

� Devemos passar tempo a louvá-Lo por todas as coisas que 
Ele fez por nós no passado. Não para podermos obter a 
atenção ou a   aprovação de Deus, mas para que o nosso 
espírito seja edificado   ao recordar as coisas 
maravilhosas que Ele tem feito. 

� Depois, devemos avançar com fé na Palavra de Deus e no 
Seu poder, para derrotar o inimigo! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Tendo visto as mesmas coisas na terra, qual a razão de o relato de Calebe e Josué ser diferente do dos 
  outros dez espias? 

 
 
2. De acordo com Josué 2:9-11, qual a razão de o povo de Jericó recear os filhos de Israel? 
 
 
3. Dê um exemplo do Velho Testamento que mostre como os filhos de Israel possuíram a sua 

herança ou   ganharam uma grande batalha espiritual através de uma manifestação sobrenatural da sabedoria e 
poder de   Deus 

 


