Capítulo 12: Provem e Vejam
Lição de Áudio do Velho Testamento no.57

Objetivo: Entender qual é a solução de Deus para quando acharmos que não temos mais
esperança.
“Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se
gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do
Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu;
livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus
rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu; e o libertou
de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os
livra.”
—Salmos 34:1-7
A falta de esperança é um problema enorme no mundo de hoje, mas a vontade de Deus é que a
esperança que ele plantou em nós nos leve à fé nEle e a um relacionamento pessoal com Ele. A
esperança acaba quando não se acredita que algo de bom possa acontecer. Mas aqueles que
confiam em Deus serão abençoados. Deus nos convida a “Provar e Ver” que Ele é bom. Ele nos
convida a Seguí-lO em obediência e confiança à Sua Palavra para experimentarmos as Suas
bênçãos. Quando assim fazemos, descobrimos que o Próprio Deus é o que existe de bom, o que
esperávamos experimentar nesta vida.
Davi escreveu o Salmo 34, um Salmo sobre a bondade de Deus e sobre o Seu poder para livrá-lo,
quando ele estava com os “seus valentes”. Esses homens eram fugitivos e fracassados quando
Davi os conheceu, mas a esperança e a fé deles cresceu à medida que provaram a fidelidade de
Deus como provedor, protetor e libertador deles. Eles são prova de que Deus tem prazer em fazer
coisas extraordinárias através de gente comum.

1. Verdadeiro ou Falso? Muitos dos Salmos são uma combinação de pregação, oração e louvor.
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2. Verdadeiro ou Falso? Todos os homens que se juntaram a Davi no deserto eram felizes e bem
sucedidos.
3. Verdadeiro ou Falso? A esperança é a convicção de que algo bom vai acontecer.
Assinale a resposta correta
4. Por que Deus coloca esperança em nosso coração?
a. Para que vivamos com a ilusão de que a vida é boa
b. Para evitar que busquemos a realização dos nossos desejos
c. Para nos levar à fé nEle.
d. Para que as pessoas ao nosso redor gostem de nós
5. O que acontece com aqueles que confiam em Deus?
a. Eles não serão condenados.
b. Eles vão acabar desapontados.
c. Eles nunca saberão se estão certos.
d. Eles serão bem reconhecidos.
6. O que o Salmo 34 ensina sobre como lidar com os nossos fracassos ou erros?
a. Cuidar para que jamais aconteça de novo.
b. Provar e ver que o Senhor é bom.
c. Aceitar o fato de que jamais seremos bem sucedidos.
d. Praticar até conseguirmos acertar.
7. A quem Davi estava se referindo quando escreveu que Deus não permitirá que o Seu Santo
veja corrupção? (Sl 16:10)
a. A ele mesmo
b. A Moisés
c. A todos os crentes
d. A Jesus
8. O que vai acontecer quando Jesus voltar? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Os elementos serão desfeitos pelo calor.
b. As guerras cessarão.
c. Ninguém O reconhecerá.
d. Ele será exaltado apenas em Israel.
e. Ele será exaltado entre as nações.
9. Qual a esperança que teremos no “Dia do Senhor”?
a. Ninguém pode dizer com certeza se será salvo.
b. Vamos saber que vivemos o melhor que pudemos.
c. Deus será nosso refúgio.
d. Seremos julgados junto com toda a terra.
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10. Como podemos experimentar a divina presença de Deus?
a. Ficando quietos
b. Olhando para nossa própria alma
c. Estudando os ensinamentos de líderes religiosos
d. Fazendo uma peregrinação
11. O que Deus está fazendo neste exato momento da história?
a. Punindo as pessoas pelos seus pecados
b. Fazendo uma lista de todas as orações que ouve
c. Construindo Sua igreja
d. Tentando resolver todos os problemas do mundo

Você já permaneceu quieto por tempo suficiente para experimentar a divina presença
de Deus? Se já, como foi essa experiência? Se ainda não, que mudanças em sua vida
você pode promover para passar mais tempo quieto diante de Deus?

Agradeça a Deus por ser o seu refúgio. Peça a Ele que o leve a experimentar a Sua
divina presença a cada dia. Louve a Deus porque Ele será exaltado entre todas as
nações. Peça a Ele que use você para levar a esperança dEle para aqueles, ao seu redor
que vivem em desilusão e desesperança.
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