Capítulo 8: Memoriais do Milagres
Lição de Áudio: Estudo do Velho Testamento – lição 22
Objetivo: compreender porque Deus quer que nos lembremos das Suas
obras e da Sua Palavra e assim nos lembramos de obedecer a Ele.
“Ouça e obedeça, ó Israel! Assim tudo lhe irá bem e você será muito
numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o
Deus dos seus antepassados. 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.”.
—Deuteronômio 6:3-5
Em todo o Livro de Deuteronômio existe uma forte ênfase na importância de
obedecer à Palavra de Deus. Quando Israel obedecia às Leis de Deus, Deus os abençoava.
Moisés destaca isso e prega que eles deveriam obedecer à Palavra de Deus.
Deuteronômio é uma coletânea de sermões. O Capítulo 5 é a repetição dos Dez
Mandamentos, nos quais Moisés diz aos hebreus para que tenham corações inclinados
para Deus e para obedecer aos Seus mandamentos. O importante sermão de Moisés no
capítulo 6 se tornou a confissão judaica básica de fé, chamada “Shema”, que significa
“ouvir” em hebraico. O capítulo 8 é outro sermão eloqüente e profundo de Moisés sobre a
importância de obedecer à Palavra de Deus. Depois deste, Moisés acrescentou um sermão
muito importante sobre a graça de Deus. Ele afirma que Deus não nos abençoa porque
somos bons. Deus nos abençoa porque Ele é bom e porque Ele nos ama, não porque
merecemos. É exatamente isso que a palavra “graça” significa.

1. Verdadeiro ou falso? O Livro de Deuteronômio representa as últimas palavras de
Moisés para Israel.
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2. Verdadeiro ou falso? É possível ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos e nutrir
neles a obediência sem ter um relacionamento com eles.
3. Verdadeiro ou falso? Podemos ensinar nossos filhos a obedecer a Deus sem que nós
mesmos obedeçamos a Ele..
Assinale a resposta correta
4. O que Moisés afirma sobre aqueles que amam e obedecem a Deus?
a. Eles são abençoados
b. Eles são amaldiçoados.
c. Eles são como todo mundo.
d. Eles jamais pecarão outra vez.
5. Quais das palavras abaixo são palavras-chaves no Livro de Deuteronômio? (escolha
apenas duas opções)
a. Sacrifício
b. Obedecer
c. Conquistar
d. Recompensa
e. Amar
6. Qual dos temas abaixo é repetido no Livro de Deuteronômio?
a. A criação
b. Os Dez Mandamentos
c. As dez pragas do Egito
d. O dilúvio de Noé
7. De acordo com Moisés, qual é o principal tema da Palavra de Deus?
a. Regras e exigências
b. O fim do mundo
c. O “divórcio” entre a humanidade e Deus por causa do pecado
d. O ensino da vida que nos leva à Verdadeira Vida
8. Como os líderes de Israel conheceram a Deus?
a. Numa escola especial
b. Na biblioteca
c. Com as experiências da vida real
d. Com os seus antepassados
9. Que atitude os israelitas aprenderam a ter em relação aos milagres de Deus?
a. Esquecer os milagres
b. Reclamar sempre que os milagres paravam de acontecer
c. Lembrar-se deles e contar aos seus filhos sobre eles
d. Sempre exigir mais
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10. Que tipo de relacionamento Deus teve com o Seu povo?
a. Uma aliança, um tipo de contrato
b. Uma relação de senhor e escravo
c. Uma parceria baseada na igualdade
d. Um relacionamento baseado em rituais
11. Quantos dos mandamentos Moisés ensinou que Israel deveria obedecer
cuidadosamente?
a. Pelo menos 50 por cento
b. 90 por cento, se possível
c. Todos eles
d. Todos que fossem mais convenientes
12. Quando é mais fácil esquecer a Palavra de Deus?
a. Quando a vida é cheia de dificuldades
b. Quando temos muito e somos prósperos
c. Quando você precisa de resposta para as questões da vida
d. Quando você estuda a Palavra de Deus
Como você descreve a aliança de Deus com Israel? Como você descreveria a
aliança dEle com você? Como você se sente ao ver que Deus o trata com o
mesmo amor e respeito que trata Israel?

Agradeça a Deus pelo Seu amor e graça. Pergunte a Ele de quais maneiras Ele
gostaria que você fosse mais fiel a Ele. Depois, peça que Ele o ajude nisso.
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