Profetas Maiores - Guia do Professor c/ Respostas
Capítulo 8: Deus Te Ama de Qualquer Jeito
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 68

Objetivo: Entender a mensagem do Livro de Lamentações.
“Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança: Graças ao
grande amor do SENHOR é que não somos consumidos, pois as suas
misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a sua
fidelidade! Digo a mim mesmo: A minha porção é o SENHOR; portanto, nele porei a
minha esperança. O SENHOR é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para
com aqueles que o buscam; é bom esperar tranqüilo pela salvação do SENHOR.”
—Lamentações 3:21-26
O Livro de Lamentações é uma continuação do Livro de Jeremias. Ele é um lamento pela
terra conquistada e pelo povo massacrado e levado cativo. Ele também expressa a dor
pelo fato do povo estar separado da cidade santa e longe do Templo de Deus.
O Livro de Lamentações não é apenas uma expressão do coração de Deus pelo Seu povo,
mas também uma obra poética. Ele contém cinco poemas, quatro deles na língua original.
São acrósticos, isto é, cada linha começa com uma letra sucessiva do alfabeto. Apesar de
ser literariamente muito bonito, sua mensagem inspirada é a razão porque faz parte dos
livros da Bíblia. Mesmo em meio ao desespero, Jeremias entrega uma mensagem de
esperança. No meio deste livro triste, ele nos lembra que o grande amor do Senhor e Sua
misericórdia e compaixão nunca acabam. O castigo de Deus é um sinal de que somos
Seus filhos e Suas misericórdias se renovam a cada manhã.

1. Verdadeiro ou falso? Como Deus amou Jeremias por causa da sua fidelidade, ele foi
poupado de testemunhar o horror da tomada de Jerusalém.
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2. Verdadeiro ou falso? Quando o Livro de Lamentações foi escrito, Jerusalém era
essencialmente uma pilha de escombros com pouca gente no lugar.
3. Verdadeiro ou falso? Algumas pessoas acreditaram que Jeremias escreveu o Livro de
Lamentações no mesmo monte onde, séculos mais tarde Jesus foi crucificado.
Assinale a resposta correta.
4. O que é um poema acróstico?
a. Um poema no qual cada linha rima com a linha anterior
b. Um poema sobre morte e destruição
c. Um poema no qual cada linha começa sucessivamente com uma letra do
alfabeto
d. Um poema profético que prevê o futuro
5. Qual é a principal característica do Livro de Lamentações?
a. Seu valor literário
b. Sua mensagem inspirada
c. Suas descrições gráficas
d. A desesperança nele descrita
6. De que maneira os Livro de Lamentações se assemelha ao Livro de Jó?
a. No meio de toda sua tristeza existe uma mensagem de esperança.
b. Os dois têm o mesmo tamanho.
c. O livro de Jó também é um poema acróstico.
d. Nenhum dos dois livros reconhece a fidelidade de Deus.
7. O que significa que a misericórdia de Deus jamais acaba?
a. Deus nunca deixa o Seu povo sofrer.
b. Sempre que Deus tem que julgar o Seu povo, Ele encontra alguém mais para ter
misericórdia.
c. Ele assegura que Seu povo sempre tem algum tipo de dificuldade para que Ele
possa expressar sua compaixão.
d. Deus sempre nos ama, mesmo quando falhamos.
8. O que a Bíblia quer dizer com “Deus é amor”?
a. Sempre que vemos algum tipo de amor, Deus é sua fonte.
b. Deus é a expressão perfeita do amor que é paciente, amável, altruísta,
perdoador, incondicional e indestrutível.
c. “Deus” é apenas outra palavra para amor.
d. Deus jamais castigaria o Seu povo.
9. Como Jeremias vingado com a destruição de Jerusalém?
a. Foi o cumprimento de suas profecias.
b. Cumpriu-se o desejo do rei da Babilônia de reinar.
c. Acalmou sua ira.
d. O inimigo lhe deu riqueza e o colocou num alto cargo.
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10. Que aspectos do caráter de Deus são demonstrados no castigo e sofrimento que Ele
permitiu que o povo passasse?
a. Seu temperamento colérico
b. Sua opinião instável
c. Seus padrões incoerentes
d. Seu grande amor pelos Seus filhos
11. Que mensagem de Jeremias é confirmada no capítulo 12 de Hebreus?
a. Deus pune a todos igualmente.
b. Deus ama a todos e nunca castiga aqueles a quem ama.
c. O amor de Deus não pode ser compreendido.
d. Deus castiga a quem ama.
O que significa dizer que o amor de Deus é incondicional? De que maneira este
amor serve de inspiração para você? Você tem este tipo de amor por alguém?

Agradeça a Deus porque mesmo em meio a dificuldades você pode depender do
Seu amor e porque este amor nunca acaba. Peça a Deus que o ajude a viver este
amor e também demonstrá-lo a outras pessoas.

