Capítulo 8: Todo Mundo É Abençoado?
Lição de Áudio do Velho Testamento no 53

Objetivo: Compreender porque algumas pessoas são abençoadas e outras não.

(Líder: Leia todo o Salmo 128)
“Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos! Você comerá do
fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero.”
—Salmo 128:1-2
Muitas pessoas acham que Deus deve abençoar todo mundo independentemente das escolhas que
cada um faz e das convicções que tem. Mas a Bíblia é muito clara ao afirmar que muitas bênçãos
que vêm de Deus são condicionais. O homem abençoado e feliz é abençoado e feliz por causa da
sua fé e das escolhas que faz.
Os Salmos prometem bênçãos para aqueles que amam e temem ao Senhor e andam nos Seus
caminhos. Entretanto, no livro de Jó, os seus amigos lhe disseram a mesma coisa, e que ele
deveria estar em pecado para estar sofrendo tanto. Deus disse que eles estavam errados. Será,
então, que o Livro de Salmos contradiz o Livro de Jó? Não! Os Salmos do Homem Abençoado
apresentam princípios gerais e não regras absolutas. Com isso aprendemos que geralmente,
colhemos o que plantamos. E quando pessoas como Jó sofrem, elas são exceções à regra. É
importante lembrar que Jó acabou abençoado. Sob a perspectiva eterna, a obediência a Deus
sempre traz bênçãos.

1. Verdadeiro ou Falso? Os Salmos “abençoados” e o Livro de Jó se contradizem.
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2. Verdadeiro ou Falso? Felizes os que nunca são testados por Deus.
3. Verdadeiro ou Falso? As bênçãos de Deus podem causar impacto em famílias, cidades e
países.
4. Verdadeiro ou Falso? Sem Deus você não consegue ser bom pai ou boa mãe.
Assinale a resposta correta
5. De acordo com o Salmo128, quem é abençoado?
a. Todo mundo
b. Todos que são perfeitos
c. Todo o que teme ao Senhor e nEle crê.
d. Todos que memorizam este Salmo
6. Como as bênçãos de Deus se encaixam com os planos para o futuro?
a. As bênçãos de Deus nos ajudam na realização dos nossos planos.
b. As bênçãos de Deus nos ajudam a realizar os planos dEle.
c. As bênçãos de Deus não causam impacto em nosso futuro. Elas são simplesmente para
o nosso presente.
d. Deus nos abençoa só depois que realizamos os Seus planos.
7. Quem é o primeiro através de quem Deus trabalha para abençoar a nação?
a. O governo
b. Os investidores econômicos
c. A Igreja
d. As Famílias
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor
que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento.
O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama.
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.
Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.
Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar
seus inimigos no tribunal.
Salmo 127

8. Das opções abaixo qual é a que jamais acaba em futilidade?
a. O trabalho dos seres humanos
b. Construção de um templo ou de uma igreja
c. Preocupar-se com as coisas corretas
d. O trabalho que o Senhor faz
9. Qual é a estratégia que Satanás usa para prejudicar o povo de Deus?
a. Destruição das famílias
b. Corrupção dos líderes espirituais
c. Ataque aos governos
d. Adoecer as pessoas
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10. O que a Bíblia fala sobre os filhos?
a. Eles são um impedimento para o ministério.
b. Eles não são importantes.
c. Eles são uma grande bênção de Deus para os pais.
d. Eles são bons trabalhadores.
11. Como os homens podem realizar obras que sejam realmente boas e duradouras?
a. Cooperando uns com os outros
b. Seguindo os planos do Senhor e dependendo da força dEle
c. Desenvolvendo uma boa estratégia
d. Trabalhando pelo menos dezesseis horas por dia

Da força de quem você depende na sua família e no seu trabalho? Qual é a importância
que há em Deus ser o construtor da sua vida?

Pergunte a Deus como Ele quer que suas bênçãos se encaixem nos planos dEle.
Agradeça a Deus por incluir você nos propósitos dEle. Peça a Deus que proteja e
abençoe sua família para que você seja um testemunho vivo de todas as bênçãos dEle.
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