Capítulo 10: A Bênção Por Perdão
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 55

Objetivo: Entender que Deus nos conhece totalmente e oferece direção e perdão para
cada problema que temos.
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas
inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho
eterno.”
—Salmo 139:23-24
“Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos
misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.”
—Hebreus 4:16
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos
purificar de toda injustiça.”
—1 João 1:9
Nos Salmos 32 e 51, entre outros, Davi fala de sentimentos com os quais nos identificamos:
sentimentos associados à culpa. A culpa pode ser sadia até certo ponto, porque funciona como
um lembrete de que temos um padrão de justiça e que respondemos a Deus pelo que fazemos,
mas quando a culpa pesa sobre nós por muito tempo, tornamo-nos espiritualmente secos e
podemos até ficar doentes. Os salmos de confissão e perdão mostram as bênçãos da graça e da
restauração de Deus.
A oração de Davi no Salmo 139 descreve o Deus a quem oramos. Deus conhece e compreende
tudo a nosso respeito, por isso Ele é o perfeito conselheiro nos tempos de dificuldade. A presença
dEle está sempre conosco. Ele nos formou no ventre de nossa mãe, determinou todos os nossos
dias, tem pensamentos preciosos e ilimitados a nosso respeito e nos protege. Quando
compreendemos que Esse é o Deus a quem oramos, oramos com confiança e total honestidade.
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1. Verdadeiro ou Falso? Se alguém se sente culpado é porque essa pessoa tem, pelo menos,
algum senso de integridade.
2. Verdadeiro ou Falso? A culpa não existe; é uma ilusão da nossa mente.
3. Verdadeiro ou Falso? Quando confessamos nosso pecado podemos experimentar o perdão de
Deus.
4. Verdadeiro ou Falso? Deus pode Se revelar não apenas através da natureza e da Bíblia, mas
também através de outras pessoas.
Assinale a resposta correta
5. Das opções abaixo, quais podem ser sintomas de culpa? (assinale as alternativas que se
aplicarem)
a. Aflição
b. Contentamento
c. Frustração
d. Fraqueza
e. Falta de fruto do espírito
f. Sequidão espiritual
g. Liberdade
h. Depressão
(Líder: Leia o Salmo 19)
6. De acordo com o Salmo 19, qual é a primeira maneira de Deus se revelar para nós?
a. Através da Bíblia
b. Através de pregadores
c. Através da natureza
d. Através da meditação
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7. O que a natureza nos revela a respeito de Deus?
a. Sua glória, Sua infinita sabedoria e Seu infinito poder
b. Seu ensino sobre salvação
c. Que Suas leis são limitadas
d. Nada. Deus não pode ser visto na natureza.
8. De acordo com o Salmo 19, o que as Escrituras podem fazer? (assinale as alternativas que se
aplicarem)
a. Iluminar nossos olhos
b. Trazer alegria ao nosso coração
c. Tornar o simples sábio
d. Converter a alma
e. Todas as opções acima
9. Como o Apocalipse de Deus é descrito na Bíblia?
a. Simples, adequado e às vezes bom
b. Bonito, perfeito e poderoso
c. Assustador, obscuro e difícil
d. Duro, desafiador e irado
10. Como resolvemos nossos problemas de ciúmes e de dúvida?
a. Adquirindo boa educação
b. Orando a Deus e adorando-O
c. Pedindo conselhos a outras pessoas
d. Ignorando esses problemas
11. Por que Davi pede a Deus para sondar seu coração?
a. Para ver como o coração dele era
b. Para revelar segredos há muito tempo esquecidos
c. Para fazer Davi se sentir melhor
d. Para mostrar a ele os seus sentimentos e suas intenções pecaminosas e ajuda-lo a
lidar com isso.
(Líder leia o Salmo 139)
12. O que o Salmo 139 nos fala a respeito de Deus? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Ele conhece todos e os mínimos detalhes a nosso respeito.
b. Não podemos fugir da sua presença.
c. Ele não está interessado em nós.
d. Deus já sabia os detalhes da nossa vida antes de nascermos.
e. O próprio Deus nos formou.
f. Deus não conhece o futuro.
g. Deus nos protege.
h. Deus conhece todos os nossos pensamentos.
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Você já sentiu como se sua vida fosse obra do acaso? O que a Palavra de Deus nos diz a
esse respeito? Que tipo de consolo você sente ao saber que Deus está sempre com você
e sempre conheceu cada detalhe da sua vida?

Peça a Deus que sonde o seu coração e sua mente e revele aquilo que não deveria estar
ali. Depois confesse a Ele e Lhe peça que o ajude a lidar com as más intenções e os
maus pensamentos. Agradeça a Deus pela promessa que Ele nos fez de perdão e
purificação.
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