Capítulo 7: Crianças em Crescimento
Lição de Áudio: Estudo do Velho Testamento – lição 21

Objetivo: introduzir o contexto e o propósito do Livro de Deuteronômio.
“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o
seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas
forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver
sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e
quando se levantar.”
—Deuteronômio 6:4-7
A palavra “Deuteronômio” significa “a reafirmação da Lei”. Mas o livro de
Deuteronômio é mais do que uma reafirmação da Lei. Esse livro da lei inspirado é uma
aplicação da lei de Deus para a segunda geração do Seu povo escolhido. Também é um
registro dos grandes sermões de Moisés para o povo de Israel antes de cruzarem o Jordão
e invadirem a terra de Canaã.
Os crentes estão prontos para o livro de Deuteronômio quando decidem parar de
andar em círculos e tomar posse do que Deus tem para eles. Este livro é repleto de lições
para quem decide encarar sua vida com Cristo com mais seriedade e assumir um
compromisso total com Ele.
O livro de Deuteronômio tem a ver com a Palavra de Deus tornando-se realidade
para o Seu povo. Em um dos seus sermões, Moisés desafiou os filhos da última geração a
passarem a Palavra de Deus para seus filhos. No seu grande sermão de Deuteronômio
(6:4-9), Moisés declarou a Israel que Deus os tinha chamado para ser um povo que O
amasse com todo o seu ser. Para mostrar o seu amor a Ele, o povo de Israel tinha que
obedecer a Palavra de Deus. E para obedecer a Palavra de Deus, eles tinham que
conhecê-la. Moisés instruiu o povo a amar a Deus com todo o seu ser, a conhecer e
obedecer a Palavra de Deus e a passar esses valores para seus filhos. O Livro de
Deuteronômio nos ensina o que significa amar a Deus e como podemos ensinar nossos
filhos a amá-lO.
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1. Verdadeiro ou falso? A palavra “Deuteronômio” significa “uma lei nova e diferente.”
2. Verdadeiro ou falso? O Livro de Deuteronômio é uma seleção de sermões que Moisés
pregou antes de o povo de Deus chegar à Terra Prometida.
3. Verdadeiro ou falso? Não existe nada novo no Livro de Deuteronômio.
Assinale a resposta correta
4. Quais das opções abaixo fazem parte do que Deus tem para nós na Terra Prometida ?
(assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Bênçãos
b. Inutilidade
c. Os dons do Espírito
d. Remorso
e. Culpa
f. Vida abundante
g. Conflito constante
h. Propósito
5. Para quem é o Livro de Deuteronômio?
a. Para aqueles que memorizaram a Lei de Deus
b. Para aqueles que obedecem a Lei de Deus com perfeição
c. Para aqueles que estão prontos para entrar em tudo o que Deus prometeu
d. Para os sacerdotes
6. De acordo com Deuteronômio 6, o que Deus quer de nós?
a. Que conheçamos Sua Palavra
b. Que obedeçamos a Sua Palavra
c. Que O amemos
d. Todas as opções acima
7. Quais são os pontos fundamentais na educação dos filhos do Livro de Deuteronômio?
(assinale as alternativas que se aplicarem)
a. A Palavra de Deus
b. A tradição do povo
c. Responsabilidade
d. Direitos
e. Relacionamento
f. Realidade
g. Comércio e treinamento para o trabalho
h. Sacerdotes
8. De acordo com a Palavra de Deus, a moralidade é absoluta ou relativa?
_____absoluta_____

2

9. Se moralidade é absoluta, o que devemos ensinar a nossos filhos a respeito de
obediência?
a. Eles podem escolher quando obedecer ou não.
b. Eles devem obedecer apenas quando dissermos que é importante.
c. Eles devem obedecer depois do quarto aviso.
d. Eles devem sempre obedecer depois do primeiro aviso.
10. Quem é o maior responsável pela educação dos filhos nos caminhos de Deus?
a. Os pais
b. O governo
c. A escola que eles freqüentam
d. A igreja
11. O que pode ser delegado a você pelos pais?
a. Responsabilidade
b. Autoridade
c. As duas opções acima
d. Nenhuma das alternativas
12. O que a Bíblia afirma sobre o tempo que um pai passa com seus filhos?
a. Que é muito importante.
b. Que é bom,mas não essencial.
c. Que não tem importância alguma.
d. O pai deve passar todo o seu tempo dedicado ao trabalho e não em ficar com
seus filhos.
13. Como os filhos aprendem os valores dos pais?
a. Ouvindo o que eles falaram uma vez
b. Ouvindo o que eles falaram dez vezes
c. Com o que os pais fazem
d. Com o que a igreja faz
14. Jesus disse (assinale as alternativas que se aplicarem):
a. Mostre-me os seus tesouros e eu lhe mostro os seus valores.
b. Mostre-me como você investe o seu tempo e energia e você me mostrará o
o seu coração.
c. Mostre os seus valores e eu lhe mostro o seu coração.
d. Mostre-me os seus tesouros porque eles não valem nada.
Por que você crê que Deus deu aos pais a responsabilidade de ensinar aos seus
filhos a obediência à Palavra de Deus?
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Ore a Deus pedindo que lhe dê um coração obediente que ame fazer a Sua
vontade. Se você tem filhos, peça a Deus que faça o mesmo pelos seus filhos.
Peça também sabedoria para criar seus filhos amando a Deus e a Sua Palavra.
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