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Um Testemunho de Cristo
Como toda escritura, o Velho Testamento é um testemunho de que
Deus vive, que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade e
que precisamos adorá-Los e viver Seus ensinamentos para termos
paz nesta vida e vida eterna após a morte.

O Presidente Spencer W. Kimball disse: “Jesus Cristo foi o Deus
do Velho Testamento, e foi Ele quem [falou] com Abraão e Moisés.
Foi Ele que inspirou Isaías e Jeremias; foi Ele que predisse por
meio desses homens escolhidos o que aconteceria no futuro”.
(Conference Report, abril de 1977, p. 113; ou Ensign, maio de 1977,
p. 76.)

Depois de Sua Ressurreição, Jesus apareceu a dois homens que
caminhavam de Jerusalém para Emaús. Ele citou profecias do
Velho Testamento sobre Si mesmo que encheram os homens com o
Espírito e fez o coração deles arder com o testemunho. (Ver Lucas
24:13–32.) Ao estudar o Velho Testamento, procure verdades que
possam ensinar-lhe mais sobre Jesus Cristo e como aplicar Seu
evangelho a sua vida. Como parte de seu estudo, você deve
manter um caderno onde irá escrever seus pensamentos e
designações. Você pode reservar um lugar especial de seu caderno
para as coisas que aprender que especificamente ensinem sobre
Cristo ou prestem testemunho Dele. Você pode também sentir seu
coração encher-se com o testemunho de Jesus Cristo, ao procurá-
Lo no Velho Testamento.

A História do Velho Testamento
O Velho Testamento começa com a criação de Adão e Eva, o
primeiro homem e a primeira mulher. Ele então conta brevemente
a história da posteridade de Adão e Eva, até a época de Noé,
quando um grande dilúvio destruiu todas as pessoas e animais,
com exceção de Noé, sua família e os animais que estavam na
arca. Depois de contar a história de Noé, o Velho Testamento
relata brevemente os eventos que antecederam a vida de Abraão,
que fez convênios (promessas sagradas) com Deus e recebeu
promessas especiais de Deus a respeito de sua posteridade. As
promessas que Deus fez a Abraão são chamadas de “Convênio
Abraâmico”. (Ver Guia para Estudo das Escrituras, “Convênio
Abraâmico”.) O convênio abraâmico continuou com o filho de
Abraão, Isaque, e seu neto Jacó, cujo nome o Senhor trocou para
Israel. O Velho Testamento, portanto, relata o relacionamento de
Deus com Seu povo do convênio, os descendentes de Jacó, que são
chamados de “casa de Israel” ou “filhos de Israel”.

Visão Geral do Velho Testamento—Sumário
Veja o “Índice dos livros da Bíblia” no início de sua Bíblia.
Quando o Velho Testamento foi compilado, seus livros não foram
colocados em ordem cronológica. Seria bom marcar seu sumário
para que se lembre dos diferentes tipos de escritos que existem no
Velho Testamento. Por exemplo: Escreva os quatro títulos a seguir
ao lado dos livros a que se referem em seu sumário.

1. A Lei. Os livros de Gênesis a Deuteronômio freqüentemente são
chamados de “a lei”. Como foi Moisés que os escreveu, eles
muitas vezes são chamados de “os cinco livros de Moisés”.
Gênesis começa com a Criação do mundo e de Adão e Eva, e
Deuteronômio termina com o fim da vida de Moisés. Esses
cinco livros contam a respeito dos convênios que Deus fez com
os homens e os mandamentos que os homens precisam viver
como parte do convênio.

2. A História. Os livros de Josué a Ester contam a história dos
filhos de Israel por um período de mais de seiscentos anos
depois de Moisés. Esses livros são geralmente chamados de “a
história”. Encontram-se, de modo geral, em ordem cronológia;

mas I e II Crônicas são essencialmente a versão de outro autor
da mesma história contida em I e II Reis.

3. Livros Poéticos. Os livros de Jó a Eclesiastes estão cheios de
ensinamentos e revelações que foram escritos em forma
poética; portanto, essa seção é conhecida como “Livros
Poéticos”. Cantares de Salomão também está incluído entre os
Livros Poéticos, embora, de acordo com o Profeta Joseph Smith,
ele não seja um livro inspirado. (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Cantares de Salomão”.) O livro de Salmos contém a
letra de hinos sacros daquela época.

4. Os Profetas. Os livros de Isaías a Malaquias contêm os
ensinamentos de diversos profetas do período em que os filhos
de Israel tinham reis. Eles não se encontram em ordem
cronológica. Não sabemos o motivo pelo qual se encontram na
ordem em que estão.

Como Tirar Proveito de Seu Estudo do Velho
Testamento
As histórias do Velho Testamento são algumas das mais famosas
da humanidade. Se não as conhecêssemos, grande parte do Novo
Testamento, do Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios não
teria sentido. Mas precisamos fazer mais do que apenas conhecer
as histórias. Precisamos aprender a doutrina verdadeira por
intermédio delas e aplicar essa doutrina em nossa vida.

Ao estudar diligentemente o Velho Testamento, você sentirá
muitas vezes o Espírito tocar seu coração, ajudando-o a torná-lo
mais semelhante a Cristo. Por milhares de anos, o Velho
Testamento ajudou as pessoas de fé a seguirem o plano do Pai
Celestial.

Como Usar este Manual
Conforme sugere o título, este manual é um guia para seu estudo
das escrituras. Ele fornece auxílios da seguinte forma.

Gênesis 5; Moisés 6

Enoque Ensina os Primeiros
Princípios do Evangelho

Adão e Eva caíram por causa da desobediência a uma lei e
foram “excluídos” da presença de Deus. (Moisés 5:4) Lemos
em Moisés 5 como a desobediência conduz os homens cada vez
mais para longe de Deus, como no caso de Caim, Lameque e
outros. Depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, eles
foram ensinados para que compreendessem e vivessem as
doutrinas e fizessem e cumprissem convênios. Também
aprenderam quais as ordenanças de salvação necessárias para
retornarem a Deus e viverem em Sua preseça. Muitos desses
ensinamentos se encontram em Moisés 6. O profeta Enoque
ensinou essas verdades a Seu povo procurando inspirá-los a se
arrependerem de seus pecados e iniqüidade, para que pudessem
ser redimidos e levados de volta à presença de Deus.

Compreensão das Escrituras

Moisés 6

Estudo das Escrituras
Faça pelo menos três das seguintes atividades (A–E) ao estudar
Moisés 6.

Faça um Sumário

Escreva como acha que seria o sumário do livro descrito em
Moisés 6:5–25.

Escreva sobre Sua Família ou para Ela

1. De acordo com Moisés 6:45–46, por que Enoque e seu povo
conheciam seus antepassados (pais)?

2. Escreva sobre um de seus antepassados que você “conhece” por
causa dos registros que eles deixaram. Inclua algo sobre eles
que o inspire a ser uma pessoa melhor.

ou

Escreva algo que deseja que sua posteridade saiba a seu
respeito. Pense nas palavras do Presidente Kimball:

O Que Descrevem?

1. Encontre as seguintes frases em Moisés 6:27–29 que descrevam
os pecados do povo da época de Enoque: “o coração deles
endureceu”, “seus ouvidos estão ensurdecidos”, “seus olhos
não conseguem enxergar longe”, “têm buscado seus próprios
conselhos nas trevas”, “planejaram o homicídio”, “não
guardaram os mandamentos [dados] a Adão”. Você pode
sublinhar ou destacar essas frases em suas escrituras.

C

“Apanhem um caderno. (…) Comecem hoje e escrevam
nele suas ações, seus pensamentos mais profundos, suas
realizações e fracassos, suas amizades e triunfos, suas
impressões e seu testemunho”. (Spencer W. Kimball,
“’The Angels May Quote from It’”, New Era, outubro de
1975, p. 5.)

B

A

Concebidos em pecado (v.
55)—Nascidos num mundo
pecaminoso, filhos de pais que
vivem num mundo decaído e
que também pecaram
Concebe-se o pecado (v. 55)—O
desejo de pecar começa a
crescer

Santificar (vv. 59–60)—Purificar
e tornar santo
Justificados (v. 60)—Libertados
da culpa e do castigo pelo
pecado, perdoados
Vivificar (v. 61)—Dar vida a

Glorificou (v. 2)—Louvou
Impoluta (v. 6)—Imaculada,
pura
Genealogia (vv. 8, 22)—História
da família
Gerações (vv. 8, 28)—Filhos,
netos, etc.
Escabelo de Deus (v. 9)—A
Terra (ver v. 44)
Gerou (vv. 10–11, 13–14, 17, 21,
25)—Foi pai de
Domínio (v. 15)—Poder 

Restante (v. 17)—O grupo
menor que foi deixado após ter-
se separado do grupo inteiro
Decreto (v. 30)—Anúncio oficial
Ferir (v. 32)—Machucar, matar
Justificar (v. 34)—Fazer
acontecer
Hoste (v.44)—Grande número
Ser feito participante (v. 48)—
Sentir por experiência própria
Pecado original (v. 54)—A
transgressão de Adão e Eva
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Algumas Coisas que Você Deve Saber sobre o Velho Testamento



Introdução
Abaixo de cada pergaminho, você encontrará a
introdução dos capítulos das escrituras designadas para

leitura e explicações sobre os capítulos que não foram designados
para leitura. A seção “Introdução” contém o seguinte tipo de
informações:

• O contexto histórico

• Uma explicação de como o bloco de escrituras se relaciona
com os capítulos anteriores ou subseqüentes

• Perguntas a serem ponderadas antes ou durante sua leitura
para ajudá-lo a concentrar-se na mensagem do bloco de
escrituras

Compreensão das Escrituras
A seção “Compreensão das Escrituras” fornece auxílios
referentes a palavras e expressões difíceis, juntamente

com comentários que irão ajudá-lo a compreender as idéias e
conceitos contidos nas escrituras. Freqüentemente esses
comentários incluem declarações de Autoridades Gerais.

Estudo das Escrituras
A seção “Estudo das Escrituras” contém perguntas e
atividades que o ajudarão a descobrir, ponderar e

aplicar os princípios do evangelho encontrados nas escrituras.
Você deve fazer essas atividades em um caderno ou em sua
própria folha de papel, porque não há espaço para escrever neste
manual.

Os seguintes passos vão ajudá-lo em seu estudo das escrituras:

• Comece com uma oração.

• Leia a introdução do capítulo que irá estudar, podendo
utilizar outros métodos para “Antes da Leitura”. (Ver p. 5.)

• Leia os capítulos designados. Ao ler, procure auxílios na
seção “Compreensão das Escrituras” deste manual. Use os
métodos de estudo para “Durante a Leitura”. (Ver p. 5.) Use
seu caderno ou folha de papel para tomar notas ou escrever
perguntas. Escreva também sobre seus sentimentos ou
impressões que considerar importantes.

• Faça as atividades da seção “Estudo das Escrituras” referente
ao capítulo que estiver estudando. Muitas vezes você terá
que escolher quais atividades realizará. Se quiser aprender
mais sobre o Velho Testamento, faça todas as atividades.

Programa de Seminário do Lar
Se você estiver em um programa de seminário do lar, a tabela de
leitura a seguir mostra o que você deve ler a cada semana de
seminário. Lembre-se de que o seminário é um programa diário
de educação religiosa, que a leitura fervorosa de suas escrituras
deve ser uma prática diária, e que você deve cumprir suas
designações do seminário a cada dia letivo, embora não assista às
aulas do seminário todos os dias. Se houver aproximadamente
trinta e seis semanas no ano letivo do seminário, seu professor vai
dizer-lhe quais capítulos você deve ler na semana e quais
designações deverá completar. A leitura das escrituras e a
utilização deste manual deve levar de trinta a quarenta minutos, a
cada dia letivo em que você não esteja assistindo a uma aula do
seminário.

A cada semana você deve entregar ao professor as páginas de seu
caderno contendo seus sentimentos a respeito das escrituras e as
perguntas a que você respondeu na semana. Seu professor lerá e
escreverá seus comentários sobre elas, e depois irá devolver-lhe o

caderno. Você pode ter dois cadernos e usar cada um deles em
semanas alternadas. Você também pode escrever num fichário de
folhas soltas e entregar as páginas preenchidas na semana.
Quando seu professor devolver as páginas, coloque-as de volta em
seu caderno.

Programa de Seminário Diário
Se estiver no programa de seminário diário, você usará este guia
de estudo conforme for instruído por seu professor.

Estudo das Escrituras
Este manual é um guia para ajudá-lo a ler, estudar e compreender
as escrituras. A maior parte do tempo será usada lendo e
ponderando as escrituras, portanto, esta seção foi incluída para
ajudá-lo a tirar o melhor proveito desse estudo.

O Élder Howard W. Hunter, quando era membro do Quórum dos
Doze Apóstolos, deu aos membros da Igreja um conselho muito
valioso sobre o estudo das escrituras, que está resumido abaixo.
Você pode escrever essas idéias num cartão e colocá-lo num local
em que possa vê-lo enquanto estuda.

• Leia cuidadosamente para compreender as escrituras.

• Estude todos os dias.

• Estabeleça um horário determinado todos os dias para
estudar.

• Estude num lugar em que possa concentrar-se sem distrações
ou interrupções.

• Estude por um período de tempo, em vez de ler um número
determinado de capítulos ou páginas: sessenta minutos é o
ideal, trinta minutos é uma grande realização, mas quinze
minutos podem ser significativos também.

• Estabeleça um plano de estudo.
(Ver Conference Report, outubro de 1979, pp. 91–93; ou
Ensign, novembro de 1979, pp. 64–65.)

Depois de seguir este conselho, há duas outras coisas que serão
úteis em seu estudo das escrituras: os auxílios didáticos
encontrados na combinação tríplice das escrituras e bons métodos
de estudo.

C

B

A
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Tabela de Leitura do Velho Testamento
Dias em que Li Dez Minutos ou Mais Capítulos Designados que Li esta Semana

3

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24

Semana 25

Semana 26

Semana 27

Semana 28

Semana 29

Semana 30

Semana 31

Semana 32

Semana 33

Semana 34

Semana 35

Semana 36

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

“Estudo das Escrituras”

Abraão 3:22–28   Moisés   1   2   3   4

Moisés 5   6   7

Moisés 8   Gênesis 6:14–22   7   8   9:1–17   11:1–9

Abraão 1   2   Gênesis 13   14:13–24   15   16   17

Gênesis 18   21:1–21   22   23 (atividade)

Gênesis 24   25:19–34   27   28   29   30:1–24   32   33

Gênesis 35   37   39   40   41

Gênesis 42   43   44   45   46   49   50   TJS, Gênesis 50:24–38

Êxodo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Êxodo 12   13   14   15:22–27   16   17

Êxodo 18   19   20–24

Atividades para Êxodo 25–27, 30   28   29   32   33   34

Levítico 1   10   11   14   16   19   26

Números 6   9   11   12   13   14   16   21:4–9   22   23   24   27:12–23

Deuteronômio 4   6   7:1–6   8   10:10–22   26   28   30   32

Josué 1   2   3   4   5:10–15   6   7   10   23   24

Juízes 6   7   8   13   14   15   16   Rute 1   2   3   4

I Samuel 1   2   3   7   8   9   10

I Samuel 13   15   16   17   24   26

II Samuel 7   9   11   12   13   14

I Reis 3   8   9:1–9   11   12   17   18   19

II Reis 2   4   5   6   17   18   19   22   23

Seleções de I e II Crônicas   II Crônicas 15   20   Esdras 9   10   Neemias 1   6   8

Ester 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Jó 1   2   3   38   42

Salmos 22   23   24   Versículos selecionados de Salmos e Provérbios Eclesiastes 1   2   4   5   12

Isaías 1   2   4   5   11   14

Isaías 24   29   30:15–21   33:14–17   40   42:1–7   47:5–10

Isaías 48   49   50   53   55   58   61:1–3   63:1–9   65:17–25

Jeremias 1   7   9:23–24   16   17:5–8, 19–27   23   29:11–14

Jeremias 30   31   33:15–18   52   Lamentações 1   5   Ezequiel 2   3

Ezequiel 11:16–20   18   20:33–44   33   34   37

Daniel 1   2   3   6

Oséias 1   2   3   13:9–14   Joel 2   Amós 3   4   5:4–6, 14–15   8:11–12   Obadias 1:21

Jonas 1   2   3   4:1–11   Miquéias 3   5:2   6:7–8   Habacuque 3:17–18   Sofonias 3   Ageu 1

Zacarias 9:9   10   11:12–13   12:10   13:6   14   Malaquias 3   4



Auxílios Didáticos das Escrituras SUD

Referências Remissivas 
Uma referência remissiva é uma referência das escrituras que o
levará a outras informações e pontos de vista referentes ao assunto
que esteja estudando. 

Guia para Estudo das Escrituras
O Guia para Estudo das Escrituras contém uma lista alfabética de
centenas de palavras e tópicos com referências das escrituras de
todas as quatro obras-padrão da Igreja. Ele fornece definições e
explicações referentes a muitos nomes e temas bíblicos.

Auxílio com Palavras e Frases
As palavras e frases estão indicadas com as seguintes anotações:

• "HEB" define uma palavra na língua hebraica (a língua
original do Velho Testamento.)

• "GEE" define palavras em grego (a língua original do Novo
Testamento.)

• "IE" indica que o termo é uma expressão idiomática (a
palavra ou frase usada de maneira específica quando as
escrituras foram escritas, mas que não é comum atualmente.)

A Tradução de Joseph Smith da Bíblia
O Senhor ordenou ao Profeta Joseph Smith que estudasse a Bíblia
e procurasse revelação para ter uma tradução mais completa e
verdadeira da Bíblia. (Ver D&C 37:1; 73:3–4.) Conseqüentemente, o
Profeta Joseph Smith fez importantes mudanças em muitos
lugares da Bíblia que não estavam traduzidos corretamente. (Ver
Regras de Fé 1:8.) Chamamos essas mudanças de “Tradução de
Joseph Smith”. A tradução é indicada pela abreviatura “TJS”.
Algumas das mudanças da Tradução de Joseph Smith se
encontram no Guia para Estudo das Escrituras.

Mapas e Índice de Nomes de Lugares
Os mapas e o índice de nomes de lugares que se encontram no
apêndice do Guia para Estudo das Escrituras são muito úteis para
encontrar lugares mencionados nas escrituras.

Cabeçalho do Capítulo, Cabeçalho da Seção e
Resumo do Versículo
O cabeçalho dos capítulos e seções e o resumo dos versículo
explicam e fornecem importantes informações para ajudá-lo a
compreender o que estiver lendo. Por exemplo, que informação
útil você encontra ao ler o cabeçalho da seção 89 de Doutrina e
Convênios?

Ter os auxílios didáticos das escrituras SUD é como ter uma
pequena coleção de livros de referência a seu dispor, tudo em um
só lugar!
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Métodos de Estudo
Néfi disse que devemos “banquetear-nos” (2 Néfi 32:3) nas
escrituras, e Jesus ordenou aos nefitas que as “[examinassem]
diligentemente” (3 Néfi 23:1.) Esse tipo de estudo envolve mais do
que uma leitura rápida das escrituras. As seguintes sugestões e
métodos vão ajudá-lo a aprender mais quando for estudar. Estão
divididos em três diferentes categorias: antes da leitura, durante a
leitura e depois da leitura.

Antes de Ler
Ore
As escrituras foram escritas por inspiração. Conseqüentemente,
são melhor compreendidas quando temos a companhia do
Espírito. No Velho Testamento, aprendemos a respeito do
sacerdote Esdras, que “tinha preparado o seu coração para buscar
a lei do Senhor”. (Esdras 7:10) Preparamos nosso coração para ler
as escrituras orando a cada vez que formos ler.

Leia as Informações Fornecidas 
A compreensão dos fundamentos históricos das escrituras vai
ajudá-lo a adquirir um melhor entendimento ao ler. O Guia para
Estudo das Escrituras fornece fundamentos históricos e uma breve
visão geral do conteúdo e temas principais de cada livro. O
cabeçalho da seção em Doutrina e Convênios fornece uma breve
explicação do contexto histórico das revelações. Este manual
também fornece algumas informações a respeito de muitos
capítulos das escrituras. Se tiver tempo, você também pode
consultar outros livros e manuais aprovados pela Igreja que
contenham fundamentos históricos sobre as escrituras que estiver
lendo.

Faça Perguntas
Antes de ler, é muito útil fazer a si mesmo perguntas como:
“Quem escreveu estes versículos?” “Para quem?” “Por que este
ensinamento foi incluído nas escrituras?” “O que quero saber ou
aprender ao ler hoje?” e “O que o Senhor deseja que eu aprenda
nessas escrituras?” Ao ler as escrituras, procure respostas para
suas perguntas. Lembre-se de que você também pode usar os
auxílios didáticos das escrituras SUD e procurar respostas nos
manuais ou publicações da Igreja.

Leia o Cabeçalho do Capítulo
O cabeçalho do capítulo é um resumo simples das idéias
principais contidas no capítulo. A leitura do cabeçalho do capítulo
antes de começar a ler o capítulo não só é um bom hábito de
estudo, mas também vai prepará-lo para fazer perguntas e
procurar respostas durante a leitura.

Durante a Leitura
Não Tenha Receio de Parar
A maioria das pepitas de ouro não são encontradas na superfície
do solo. Precisamos cavar fundo para encontrá-las. Seu estudo das
escrituras também se tornará mais valioso se você diminuir o
ritmo e fizer algumas das atividades a seguir.

Procure o Significado das Palavras que Você Não
Compreender
Use um dicionário. Muitas vezes, consultar uma palavra que você
acha que já conhece pode proporcionar-lhe um novo ponto de
vista. A seção “Compreensão das Escrituras” deste manual vai
ajudá-lo a compreender muitas palavras e frases difíceis.

Esteja atento ao fato de que o Senhor inspirou Seus profetas a
incluírem explicações em seus escritos que nos ajudam a
compreender o significado de palavras e frases. Por exemplo: Leia
Mosias 3:19 e pergunte a si mesmo o que significa tornar-se como
uma criança.

Use os Auxílios Didáticos das Escrituras SUD
Ver a seção “Auxílios Didáticos das Escrituras SUD” na página 4.

Aplique a Escritura
Usar seu próprio nome num versículo ajuda a tornar o
ensinamento da escritura mais pessoal. Por exemplo: Que
diferença faz usar seu próprio nome em vez de “homem” em
Moisés 1:39?

Visualize
Imagine em sua mente o que está acontecendo. Por exemplo: Ao
ler Gênesis 37, imagine como seria se você fosse um dos irmãos
mais novos de uma família, e todos os seus irmãos mais velhos o
odiassem ou tivessem inveja de você.

Às vezes, as escrituras instruem-nos a visualizar. Leia Alma
5:15–18 e pare para fazer o que Alma sugere. Reserve algum
tempo para escrever como você se sentiu ao visualizar esses
versículos.

Procure Palavras de Ligação
Palavras de ligação incluem e, mas, porque, portanto e não obstante.
Ao ler essas palavras, observe que elas o ajudam a compreender
certas idéias. Muitas vezes, elas mostram como duas ou mais
coisas são semelhantes ou diferentes.

Por exemplo: Se você pensar no que as palavras por causa de
indicam em Mosias 26:2–3, você aprenderá uma importante
verdade a respeito do estudo das escrituras.

Por causa de indica uma relação
de causa e efeito entre a
descrença das pessoas e sua
capacidade de compreender as
escrituras e as palavras dos
profetas.

Agora leia Doutrina e Convênios 45:30–32 e observe como a
palavra mas mostra um contraste entre as condições dos iníquos e
a dos justos nos últimos dias.

A ênfase na palavra mas pode
assegurar-nos que os justos
serão poupados de algumas
das destruições que ocorrerão
antes da Segunda Vinda.

5



Procure Padrões
Em 2 Néfi 31:2, Néfi disse que queria escrever algumas palavras
sobre a doutrina de Cristo. Então, no versículo 21, ele prestou
testemunho de que acabara de explicar a doutrina de Cristo.
Sabendo que Néfi ensinou a doutrina de Cristo entre os versículos
2 e 21, devemos voltar e estudar um pouco mais as palavras de
Néfi para descobrir qual é a doutrina de Cristo.

Outro exemplo de identificação de padrões é procurar a
explicação de causa e efeito dada por um profeta, observando seu
uso das palavras se e então. Em Levítico 26, Moisés profetizou
sobre as bênçãos ou maldições que viriam sobre os filhos de Israel.
Veja os versículos 3–4, 18, 23–24, 27–28 e 40–42 e observe que
Moisés usou o padrão se-então ao ensinar aos filhos de Israel sobre
o que aconteceria se eles obedecessem ou não aos mandamentos
do Senhor.

A repetição de uma palavra ou idéia é outro padrão a ser
observado. Por exemplo, observe quantas vezes em Gênesis 39 o
escritor mencionou que o Senhor estava com José.

Procure Listas nas Escrituras
As listas ajudam a compreender mais claramente o que o Senhor e
Seus profetas ensinam. Os Dez Mandamentos são uma lista. (Ver
Êxodo 20.) As bem-aventuranças, em Mateus 5, são facilmente
identificáveis como uma lista. Encontrar outras listas pode exigir
um pouco mais de esforço. Por exemplo, faça uma lista tirada de
Doutrina e Convênios 68:25–31 do que o Senhor disse que os pais
são ordenados a ensinar a seus filhos.

Faça Perguntas
Continue a fazer perguntas como foi instruído na seção “Antes da
Leitura”, acima. Ao ler, você pode refazer as perguntas que fez
antes de começar a ler ou elaborar outras completamente
diferentes. Procurar respostas para as perguntas é uma das
maneiras mais importantes de adquirir maior compreensão a
partir de nosso estudo das escrituras. Uma das perguntas mais
importantes a serem feitas é “Por que o Senhor inspirou o escritor
a incluir essas coisas nas escrituras?” Procure as indicações óbvias
que os autores às vezes deixam quando dizem algo como “e assim
vemos que”.

Responda às Perguntas Feitas nas Escrituras
Muitas vezes o Senhor faz uma pergunta e depois a responde. Ele
perguntou aos discípulos nefitas: “Que tipo de homens devereis
ser?” E depois respondeu: “Como eu sou”. (3 Néfi 27:27)

Em outras ocasiões são feitas perguntas mas não são dadas as
respostas, geralmente porque o autor as considera óbvias. Muitas
vezes, o autor não responde porque a pergunta feita pode exigir
alguma reflexão e a resposta talvez não seja imediata. Por
exemplo: Leia Marcos 4:35–41 e responda às quatro perguntas
feitas nesses versículos, como se estivesse presente na ocasião.

Procure Representações e Significados Simbólicos
Os profetas freqüentemente usam símbolos e imagens para
transmitir de modo mais vigoroso as suas mensagens. As
parábolas, por exemplo, são um meio de transmitir uma
mensagem de modo simples mas com um significado muito mais
profundo. A história da parábola torna a lição ensinada mais fácil
de ser lembrada e mais significativa.

As seguintes sugestões podem ajudá-lo a compreender os
símbolos encontrados nas escrituras:

1. Procure uma interpretação nas escrituras. Por exemplo: Leí teve
uma visão em 1 Néfi 8. Néfi, mais tarde, teve uma visão em
que viu as coisas que seu pai tinha visto, juntamente com a
interpretação dos símbolos contidos na visão do pai. (Ver 1 Néfi
11–14.) Às vezes, a interpretação pode ser encontrada usando-
se as referências remissivas nas notas de rodapé.

2. Pense nas características do símbolo e no que ele pode ensinar-
lhe. Alma usou esse método ao explicar a Liahona para seu
filho. (Ver Alma 37:38–47.)

3. Veja se o símbolo lhe ensina algo a respeito do Salvador. O
Senhor ensinou a Adão que “todas as coisas prestam
testemunho [Dele]”. (Moisés 6:63) Por exemplo: Como os
diferentes elementos da história do sacrifício que Abraão faria
com seu filho Isaque testificam a respeito do sacrifício de Jesus
Cristo?

Escreva
Você deve ter uma folha de papel ou um caderno à mão para
anotar as idéias que queira lembrar, como as listas,
esclarecimentos que encontrar ou sentimentos sobre algo que tiver
lido. Para ajudá-lo a lembrar-se de pensamentos ou
esclarecimentos na próxima vez em que ler, você também pode
escrever essas idéias na margem de suas escrituras.

Muitas pessoas gostam de marcar palavras e frases importantes
em suas escrituras. Não existe um jeito certo ou errado de fazer
isso. Algumas pessoas sombreiam ou sublinham as palavras e
frases importantes que dão significado especial a um versículo.
Outro modo de marcar as escrituras é escrever uma referência
remissiva a outra escritura na margem. Fazer isso em relação a
vários versículos que tratam do mesmo assunto, cria uma corrente
de escrituras sobre determinado tópico que você poderá achar
assim que encontrar qualquer uma das escrituras da corrente.
Marcar as escrituras pode muitas vezes ajudá-lo a encontrar mais
rapidamente alguns versículos importantes.

Depois de Ler
Pondere
Ponderar é pensar profundamente a respeito de algo, refletir em
sua mente, fazer perguntas e avaliar o que sabe e o que aprendeu.
Muitas vezes as escrituras chamam isso de “meditar”. (Ver Josué
1:8.) Existem vários bons exemplos nas escrituras de ocasiões em
que revelações importantes foram concedidas como resultado da
ponderação, em especial das escrituras. (Ver D&C 76:15–20;
138:1–11.)

Aplique as Escrituras à Sua Própria Vida
Aplicar as escrituras a si mesmo é compará-las com sua própria
vida. Para aplicar as escrituras a si mesmo, você precisa fazer
perguntas como “Que princípios do evangelho são ensinados nas
escrituras que acabei de ler?” e “Como esses princípios se
relacionam com a minha vida?” Uma parte importante da
aplicação das escrituras a nós mesmos é ouvir os sussurros do
Espírito, que o Senhor prometeu que nos “guiará em toda a
verdade”. (João 16:13)

Por exemplo: Néfi aplicou as escrituras a si mesmo e a sua família
relacionando alguns dos princípios ensinados por Isaías a sua
própria situação. Ele ensinou a seus irmãos que eles, como os
filhos de Israel, tinham-se afastado de Deus. Deus não Se afastara
deles. Também lhes ensinou que se eles se arrependessem, o
Senhor seria misericordioso e lhes perdoaria. (Ver 1 Néfi 19:24;
21:14–16.) Néfi disse que ao aplicar as palavras de Isaías a si
mesmo e a seus irmãos, sua crença em Jesus Cristo, como o
Redentor, aumentaria. (Ver 1 Néfi 19:23.)
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Releia
Obviamente não aprendemos tudo que existe numa passagem das
escrituras na primeira vez que a lemos. De fato, é preciso uma
vida inteira de estudo para realmente compreendermos as
escrituras. Freqüentemente, começamos a ver padrões, visualizar
melhor e compreender mais profundamente as escrituras depois
de duas ou três releituras. Você pode procurar novos
ensinamentos ou fazer perguntas diferentes ao reler. Tente
reescrever a história ou apenas um versículo ou dois em suas
próprias palavras. Isso pode ajudá-lo a descobrir se compreendeu
ou não o que leu e a entender melhor as escrituras.

Escreva
Algumas pessoas mantêm um diário no qual escrevem a idéia
principal do que leram, como se sentiram a respeito do que leram
ou como acham que podem aplicar em sua vida o que leram . Se
estiver usando este manual no seminário de estudo no lar, será
exigido que mantenha um caderno para receber créditos. Esse
caderno será como um diário das escrituras.

Também será bom conversar com outros sobre o que ler. Escrever
algumas notas para se lembrar do que deseja conversar e trocar
idéias sobre o que aprendeu são coisas que o ajudarão a
compreender e lembrar melhor aquilo que leu.

Aplique
O real valor do conhecimento adquirido nas escrituras está em
viver o que aprendeu. Uma proximidade maior do Senhor e um
sentimento de paz que Ele proporciona são algumas das bênçãos
que recebemos por viver o evangelho. Além disso, o Senhor disse
que aqueles que vivem o que aprenderam receberão mais,
enquanto que aqueles que não vivem o que aprenderam perderão
o conhecimento que possuem. (Ver Alma 12:9–11.)

“Banqueteai-vos com as palavras de Cristo; pois eis
que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que
deveis fazer." (2 Néfi 32:3)
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O Livro de Gênesis
O livro de Gênesis é o primeiro dos cinco livros escritos por
Moisés. Ele cobre aproximadamente vinte e cinco mil anos de
história—mais do que todo o restante da Bíblia, inclusive o Novo
Testamento! Muitas das histórias mais famosas da Bíblia se
encontram em Gênesis, como a Queda de Adão e Eva, Caim mata
Abel, Noé e o Dilúvio, a construção da Torre de Babel, Abraão
quase oferece seu filho Isaque em sacrifício, e José é vendido para o
Egito. Para aprender mais sobre o livro, consulte “Gênesis” no Guia
para Estudo das Escrituras.

O Livro de Moisés
Poucos meses depois da organização da Igreja, em 6 de abril de
1830, o Senhor ordenou ao Profeta Joseph Smith que fizesse uma
“tradução” da Bíblia. No Livro de Mórmon, o Profeta tinha
aprendido que “muitas coisas claras e preciosas” estão faltando na
Bíblia. (Ver 1 Néfi 13:23–28.) Sua tradução da Bíblia envolvia a
restauração de verdades que foram perdidas da Bíblia por causa do
descuido dos que copiaram o texto ou por causa de homens
iníquos que dela tiraram verdades que não queriam que as pessoas
conhecessem. Uma versão completa dessa tradução da Bíblia
nunca chegou a ser publicada enquanto o Profeta Joseph Smith
estava vivo. Hoje, porém, podemos ler as mudanças que ele fez,
sendo que as mais importantes encontram-se no apêndice do Guia
para Estudo das Escrituras da combinação tríplice.

Tantas mudanças foram
feitas na Tradução de
Joseph Smith (TJS) de
Gênesis 1–6 que foram
publicadas separadamente
na Pérola de Grande Valor,
recebendo o nome de livro
de Moisés. Há oito
capítulos em Moisés.
Moisés 1 é como um
prefácio do que
normalmente consideramos
o início da Bíblia e contém
informações que não se
encontram em Gênesis.

Como o livro de Moisés é uma versão mais completa e precisa dos
ensinamentos de Gênesis 1–6, este guia de estudo vai ajudá-lo a ler,
compreender o livro de Moisés e aprender dele.

O Livro de Abraão
Como as revelações de Abraão se relacionam com as partes iniciais
da Bíblia, elas serão estudadas com a primeira parte de Gênesis e o
livro de Moisés. Em 1835, o Profeta Joseph recebeu alguns antigos
escritos egípcios que foram encontrados por arqueólogos no Egito.
Esses escritos incluíam alguns escritos e ensinamentos do profeta
Abraão, que o Profeta Joseph Smith traduziu. Essa tradução
também está incluída em Pérola de Grande Valor e recebeu o nome
de livro de Abraão. Os primeiros dois capítulos estão
especificamente relacionados com a vida de Abraão e são
discutidos no guia de estudo com Gênesis 11–12. Os últimos três
capítulos do livro de Abraão contêm revelações que Abraão
recebeu acerca da vida pré-mortal e da criação da Terra. Você
começará seu estudo do Velho Testamento lendo o relato da vida
pré-mortal encontrado em Abraão 3.

A seguinte tabela vai ajudá-lo a ver como os acréscimos inspirados
dos livros de Moisés e Abraão se relacionam com o livro de Gênesis.

Abraão 3

A Vida Pré-Mortal e o
Conselho no Céu

Depois que o Senhor ordenou a Abraão que fosse ao Egito, ele
ensinou-lhe verdades sobre os planetas, o sol, a lua e as
estrelas, sendo que todos eram símbolos importantes na
religião egípcia da época. Abraão usou essas verdades para
ensinar o evangelho aos egípcios, partindo do que eles já
conheciam. (Observe a explicação do Fac-símile nº 3 na página
41 de Pérola de Grande Valor.) Por meio de uma explanação
acerca dos corpos celestes e seu movimento, Abraão ensinou
aos egípcios que o Deus que ele adorava era maior que todas as
outras coisas da criação, porque Ele é o Criador.

Compreensão das Escrituras

Abraão 3:22–28

As inteligências que foram
organizadas (v. 22)—Filhos
espirituais do Pai Celestial 
Provar (v. 25)—Testar
Primeiro estado (vv. 26, 28)—
Vida pré-mortal

Segundo estado (v. 26)—Vida
terrena
Filho do Homem (v. 27)—Jesus
Cristo

Acréscimos inspirados ao livro de Gênesis

1:1–42

2:1–31

3:1–25

4:1–32

5:1–59

6:1–4

6:5–68

7:1–69

8:1–13

8:14–30

O LIVRO DE
MOISÉS

O LIVRO DE
GÊNESIS

O LIVRO DE
ABRAÃO

1:1–31

2:1–25

3:1–24

4:1–26

5:1–32

6:1–13

1:1–31

2:1–5

2:6–25

3:1–28

4:1–31

5:1–21

11:27–32

12:1–13

Não há equivalente
em Gênesis

Não há equivalente
em Gênesis
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Abraão 3:22–23—Escolhido antes do Nascimento
O Profeta Joseph Smith disse: “Todo homem que recebe o
chamado para exercer seu ministério a favor dos habitantes do
mundo foi ordenado precisamente para esse propósito no grande
conselho dos céus, antes que este mundo existisse”. (Ensinamentos
do Profeta Joseph Smith, p. 357.) Em outras palavras, não apenas
Abraão foi escolhido para certas designações antes do nascimento,
mas você também. (Ver D&c 138:53–56.)

Abraão 3:27–28—O Conselho Pré-Mortal no Céu
Para uma idéia mais completa do que aconteceu no conselho pré-
mortal no céu, leia também Apocalipse 12:7–11; Doutrina e
Convênios 76:25–28; Moisés 4:1–4.

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A e depois duas das outras três atividades (B–D)
ao estudar Abraão 3:22–28.

Conhecimento de Escritura—Abraão
3:22–23

1. Escreva o que Abraão aprendeu sobre a vida pré-mortal.

2. Leia Doutrina e Convênios 138:53–56, que é parte de uma visão
que o Presidente Joseph F. Smith teve do mundo espiritual. Que
informação a revelação de Apocalipse acrescenta à de Abraão
3:22–23? Você pode anotar a referência remissiva dessas duas
escrituras entre si, destacando as referências em suas notas de
rodapé ou escrevendo a referência de uma na margem da outra.

3. Além do que você leu em Abraão 3 e Doutrina e Convênios 138,
pense na declaração do Profeta Joseph Smith na seção
“Compreensão das Escrituras”e descreva como essas doutrinas
da vida pré-mortal afetam sua vida e como você se sente
sabendo dessas coisas.

Procure Palavras Importantes

1. Identifique as palavras de Abraão 3:22–23 que dizem quem
Deus escolheria para ser líderes na Terra e quando eles foram
escolhidos. Escreva as palavras em seu caderno; você pode
também destacá-las em suas escrituras.

2. Encontre a frase que melhor descreve Jesus Cristo em Abraão
3:24. Escreva-a em seu caderno e diga por que essa frase
descreve bem o Senhor.

Escreva uma Pergunta

Escreva uma pergunta importante que as pessoas poderiam fazer
que, em sua opinião, poderia ser respondida por Abraão 3:24–26.

Aplique a Doutrina

Escolha uma das verdades ensinadas a Abraão nos versículos
22–28 e escreva como ela deveria, poderia ou irá incentivá-lo a
viver de modo mais justo.

Moisés 1

“Esta É Minha Obra e
Minha Glória”

Embora esse seja o primeiro capítulo da Tradução de Joseph
Smith, não existe nada semelhante a Moisés 1 em Gênesis. Os
ensinamentos de Moisés 1 pertencem ao início de Gênesis
porque dizem como Moisés ficou conhecendo as verdades sobre
as quais escreveu no livro de Gênesis. Além disso, Moisés 1
fornece informações importantes sobre o plano do Pai Celestial
para Seus filhos. Observe que a revelação dada a Moisés em
Moisés 1 ocorre após a revelação da sarça ardente (ver Moisés
1:18), mas antes de ele voltar ao Egito (ver Moisés 1:26).
Conseqüentemente, essa revelação estaria em algum ponto de
Êxodo 3 ou 4 se estivesse no Velho Testamento.

Em algum momento de nossa vida, podemos perguntar:
“Quem sou eu?” “De onde vim?” “Por que estou aqui?”
“Como a vida foi criada neste planeta? E por quê?” Moisés fez
perguntas como essas, e Deus revelou as respostas. Ao ler,
pense nessas perguntas e procure as respostas que o Senhor
deu a Moisés nessa revelação, que inclui o capítulo 1 bem
como o restante do livro de Moisés.

Compreensão das Escrituras

Moisés 1

Suportar (v. 2)—Permanecer
vivo em
Cessar (v. 4)—Parar
Contemplar (vv. 5, 8, 25, 27)—
Ver
À semelhança de (vv. 6, 13,
16)—Parecido
Imaginado (v. 10)—Pensado
Fenecido (v. 11)—Perdido todas
as forças
Transfigurado (vv. 11, 14)—
Mudado pelo Espírito Santo (de
modo a permitir que um mortal
veja seres imortais)
Apartou completamente (v.
15)—Afastou-se completamente
Cessar de invocar a Deus (v.
18)—Parar de orar
Bramou (v. 19)—Falou com
violência

Ranger de dentes (v. 22)—
Manifestação de dor e raiva
Cativeiro (v. 26)—Escravidão
Partícula (v. 27)—Menor parte
Discernir (vv. 27–28)—Adquirir
uma compreensão e um
conhecimento mais claros, por
meio de algo além dos sentidos
normais
Habitantes (vv. 28, 35–36)—
Pessoas que moram em certo
lugar
Imortalidade (v. 39)—Viver
para sempre como ser
ressurrecto
Vida eterna (v. 39)—Exaltação,
que é o tipo de vida que Deus
vive; estar com Deus e ser como
Ele é
Menosprezar (v. 41)—Dar
pouco valor

D

C

B

A

Mundo Pré-Mortal
Os líderes são
escolhidos no

primeiro estado.

Nascimento
Mortal

Terra
Os líderes são 

testados no
segundo estado.
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Moisés 1:11—Moisés Foi Transfigurado
“Pelo poder do Espírito Santo, muitos profetas foram
transfigurados para poderem permanecer na presença de Deus e
ter visões da eternidade.” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
2.a ed., 1966, p. 803.) Outros relatos de pessoas que foram
transfiguradas se encontram em 3 Néfi 28:13–17 e Doutrina e
Convênios 76:11–12, 19–20.

Moisés 1:23—Por Que Essas Coisas Não Estão na
Bíblia
Moisés 1:23 explica por que o relato de Moisés vencendo Satanás
não está em nossa Bíblia atual. É interessante notar que as palavras
Satanás e diabo não aparecem em Gênesis 1–6 na Bíblia. Satanás e
diabo aparecem mais de vinte vezes na Tradução de Joseph Smith
desses mesmos capítulos (Moisés 1–8.) Uma das maneiras pelas
quais Satanás procura enganar as pessoas é fazendo com que
acreditem que ele não existe. (Ver 2 Néfi 28:22.)

Estudo das Escrituras
Faça pelo menos duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar
Moisés 1.

Quem É Deus? Quem É o Homem?

1. Leia Moisés 1:1–11 e aliste o que Moisés aprendeu sobre Deus.

2. Aliste o que Moisés aprendeu sobre si mesmo em relação a
Deus nesses mesmos versículos. Você pode destacar essas duas
listas de algum modo em suas escrituras.

3. Explique como acha que Moisés se sentiu sobre o que aprendeu
e por quê.

Por Que Isso É Importante?

1. Como Moisés usou o que aprendeu sobre si mesmo e sobre
Deus (ver Moisés 1:1–11) para vencer Satanás? (Ver Moisés
1:12–22.)

2. Como você pode usar o exemplo de Moisés que se encontra em
Moisés 1:12–22 para vencer a tentação em sua vida?

Conhecimento de Escritura—Moisés
1:39

Moisés 1:39 conta-nos todo o motivo que está por trás das obras e
criações de Deus. Observe as definições de imortalidade e vida eterna
que se encontram em “Compreensão das Escrituras”.

1. Reescreva esse versículo em seu caderno, colocando seu próprio
nome no lugar de “homem”. 

2. Por que é importante conhecer os propósitos de Deus?

3. Que “obra” Deus fez para levar a efeito a sua imortalidade e
vida eterna?

4. O que você está fazendo, ou poderia fazer, com o que Deus fez
por você?

Seja um Repórter

Finja que é um repórter que foi designado a entrevistar Moisés
depois do que ele passou nesse capítulo. Escreva cinco perguntas
que faria a ele.

Gênesis 1; Moisés 2

A Criação

Existem três relatos da Criação nas escrituras: Gênesis 1–2;
Moisés 2–3 (que é parte da Tradução de Joseph Smith de
Gênesis 1–2); e Abraão 4–5. Este guia de estudo fornece
auxílios para estudar a Tradução de Joseph Smith de Gênesis
mas cita Abraão para pontos de vista adicionais.

Algumas pessoas acreditam que a Terra foi criada por acaso e
que a humanidade surgiu pela combinação acidental dos
elementos certos ao longo de milhões de anos. Em resposta, um
escritor disse:

“Quando você puder jogar um monte de tijolos numa esquina,
e eu puder observá-los organizarem-se para formar uma
casa—quando você puder derramar um punhado de molas,
rodas e parafusos em minha mesa, e eu puder observá-los
juntarem-se para formar um relógio—[então] será mais fácil
para mim acreditar que todos esses milhares de mundos
poderiam ter sido criados, equilibrados e colocados em
movimento em suas diversas órbitas, tudo isso sem a ação de
nenhuma inteligência dotada de propósito.

Além disso, se não existe inteligência no universo, então o
universo criou algo maior do que ele próprio, pois ele criou
você e eu”. (Bruce Barton, E. Ernest Bramwell, comp. Old
Testament Lessons [curso do seminário de 1934], p. 4.)

Ao ler, decida o que acha que Moisés estava tentando dizer em
Moisés 2 (Gênesis 1) sobre a criação do homem e de todas as
coisas na Terra e no céu.

Compreensão das Escrituras

Moisés 2

Moisés 2:1 (Gênesis 1:1)—Jesus Cristo É o Criador
Moisés 2:1; Abraão 3:22–25; 4:1 dizem-nos que Jesus Cristo, sob a
direção do Pai, criou a Terra. Você pode encontrar muitas
escrituras que ensinam essa verdade no Guia para Estudo das
Escrituras, no verbete “Jesus Cristo”, pp. 113–116.

Meu Unigênito (vv. 1, 26)—
Jesus Cristo

Sem forma (v. 2)—Sem estar
organizada do modo como está
hoje

Abismo (v. 2)—Água

Firmamento (vv. 6–8, 14–15, 17,
20)—Espaço

Erva (vv. 11, 29–30)—Planta

Abundantemente (vv. 20–21)—
Em grande quantidade

Frutificai e multiplicai-vos (vv.
22, 28)—Ter filhos

Domínio (v. 26, 28)—Ser
responsável por, cuidar

Sujeitar (v. 28)—Ter poder
sobre

D

C

B

A
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Estudo das Escrituras

Faça uma Tabela

Divida uma página de seu
caderno em seis partes e
coloque a legenda em cada
quadro conforme mostrado.

Em cada quadro, desenhe ou
escreva sobre as coisas que
Deus criou naquele dia.

O Que É e O Que Não É

Observe que Moisés 2 não fala muito sobre como a Terra foi criada.
O que esse capítulo realmente nos diz? (Ver Moisés 1:31–33, 39.)

Conhecimento de Escritura—Gênesis
1:26–27 (Moisés 2:26–27)

1. Compare Gênesis 1:26–27 com Moisés 2:26–27. Como Moisés
2:26 ajuda a compreender a palavra nós em Gênesis 1:26?

2. Em que aspectos o homem difere de todas as outras criações
descritas em Gênesis 1; Moisés 2?

Gênesis 2; Moisés 3

A Criação de Eva

Gênesis 2 (e Moisés
3) completam a
história da Criação.
Nesse capítulo
aprendemos mais a
respeito dos
mandamentos que
Deus deu a Adão,
sobre o
relacionamento de
Adão com todas as
outras criações, e
sobre a criação de
Eva, a primeira
mulher.

Compreensão das Escrituras

Moisés 3

Moisés 3:4–9—Criação Espiritual
Na época descrita em Moisés 3:5, todas as coisas eram
“espirituais”, ou seja, não podiam morrer. O Élder Joseph Fielding
Smith declarou: “O corpo de Adão foi criado do pó da Terra,
porém, na época, ela era uma Terra espiritual. (…)

(…) O que é um corpo espiritual? É um corpo vivificado pelo
espírito e não por sangue. (…)

O fruto proibido teve o poder de produzir sangue e modificar sua
natureza, fazendo a mortalidade ocupar o lugar da imortalidade”.
(Doutrinas de Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., 1:84–85)
Em outras palavras, no relato que temos da Criação, lemos que
Adão e Eva tinham um corpo físico, mas era um corpo físico
“espiritual”. Quando eles caíram, uma mudança aconteceu
(conforme descrito em Moisés 4), e todas as coisas se tornaram
“naturais”, o que significa que Adão e Eva se tornaram sujeitos à
morte. Adão e Eva passaram a ter um corpo físico “natural”. (Ver
também 2 Néfi 2:22.) Você pode destacar as palavras espiritual e
natural em suas escrituras e escrever as definições na margem das
escrituras.

O seguinte desenho mostra os diferentes estágios da existência de
Adão, conforme descrito em Gênesis 2; Moisés 3.

Moisés 3:15–17—O Fruto da Árvore do Conhecimento
do Bem e do Mal
O Senhor deu o arbítrio a Adão e Eva no Jardim do Éden. O
arbítrio, ou a capacidade de fazer escolhas e ser responsável por
elas, é necessário para todos que desejam tornar-se semelhantes a
Deus. Conseqüentemente, Adão e Eva precisavam exercer seu
arbítrio e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal para
que pudessem progredir, até tornarem-se semelhantes ao Pai
Celestial. Comer do fruto daquela árvore não apenas ajudou Adão
e Eva a progredir mas possibilitou que o restante dos filhos do Pai
Celestial viessem à Terra e exercessem seu próprio arbítrio. (Ver 2
Néfi 2:22–27.)

Criação
Espiritual

A Queda para a
Mortalidade

Todas as coisas 
foram criadas 

primeiramente
como espíritos 

(ver Moisés 3:5)

Em seguida, todas as 
coisas foram criadas 

fisicamente, mas 
numa condição 

espiritualmente não 
decaída (ver Moisés 2)

A Queda teve 
como conseqüência 

uma existência 
física e mortal (ver 

Moisés 4:6-32)

Hostes (v. 1)—Grande número
de coisas
Santificar (v. 3)—Tornar
sagrado e santo
Gerações (v. 4)—Início
Espiritualmente (vv. 5, 7, 9)—
Eterno, não sujeito à morte
Naturalmente (vv. 5, 9)—
Mortal, morrerá no fim

Carne (vv. 5, 7)—Vida mortal
Esfera (v. 9)—Condição
Comer livremente (v. 16)—
Comer sem nenhuma
conseqüência
Própria (vv. 18, 20)—Que
combina perfeitamente,
adequada
Apegar-se (v. 24)—Estar perto

C

B

Primeiro Dia

Segundo Dia

Terceiro Dia

Quarto Dia

Quinto Dia

Sexto Dia

A
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Algumas pessoas se perguntam por que motivo Deus não colocou
Adão em Eva numa condição decaída desde o princípio, já que a
Queda era necessária para o progresso eterno. Mas se o Pai Celestial
tivesse feito com que os homens se tornassem mortais, Ele seria
responsável por toda a dor, pecado e sofrimento que adviriam ao
homem por causa da vida mortal. Adão tinha que ter a liberdade
para escolher comer do fruto e cair. Devido ao arbítrio, o homem se
tornou responsável por seu próprio destino. Evidentemente, o plano
do Pai Celestial também inclui os meios pelos quais Ele pode
redimir todos os Seus filhos desse estado decaído, mas eles precisam
novamente exercer seu arbítrio e escolher aceitar o plano. Como
Deus deu a Adão e Eva o dom do arbítrio, e como Adão e Eva
exerceram seu arbítrio, podemos tomar decisões justas baseadas nos
princípios do evangelho e, por fim, tornar-nos semelhantes a Deus.

Moisés 3:20–24 (Gênesis 2:20–24)—A Criação da
Mulher
Falando às mulheres da Igreja, o Presidente Gordon B. Hinckley
disse:

“Vocês são uma parte absolutamente essencial do plano [do Pai
Celestial].

Sem vocês, o plano não funcionaria. Sem vocês, o plano inteiro
malograria. (…) Quando houve o processo da criação, Jeová, o
Criador, instruído pelo Pai, fez primeiro uma separação entre a luz
e as trevas e, depois, separou as águas da porção seca. Deu-se, em
seguida, a criação da vida vegetal e animal. Depois, houve a
criação do homem e, culminando aquele ato de divindade, a
criação da mulher.” (A Liahona, janeiro de 1997, p. 72.)

Estudo das Escrituras

Procure Palavras Importantes

Escolha quatro palavras em Moisés 3:2–3 que, em sua opinião,
melhor ajudam a compreender e dar valor à importância do Dia
do Senhor, e explique como elas ampliam seu entendimento.

Diga em Suas Próprias Palavras

1. Que mandamento Adão recebeu em Moisés 3:15–17?

2. Quais seriam as conseqüências de se quebrar os mandamentos?

Gênesis 3; Moisés 4

A Queda

O que acontece se você plantar sementes de hortaliças ou de
belas flores numa porção de terra e nunca cuidar delas? Será
que as hortaliças crescerão e tomarão o lugar das plantas
daninhas? Se não forem cuidadas, por que as ervas daninhas
tomam o lugar das plantas mais belas ou úteis?

Por que tantas pessoas acham mais fácil escolher o errado em
vez de escolher o certo? Por que há tanta iniqüidade no
mundo? Por que pessoas aparentemente inocentes passam por
tantas provações?

As respostas dessas perguntas têm a ver com o que chamamos
de a Queda. A Queda ocorreu quando Adão e Eva comeram do
fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e foram
expulsos do Jardim do Éden e da presença de Deus. Como
filhos de Adão e Eva, herdamos as conseqüências de sua
decisão, que inclui o fato de vivermos num mundo que está
fora da presença de Deus e cheio de pecados, provações,
dificuldades e morte. Você aprenderá, porém, que se Adão não
tivesse caído, jamais teríamos nascido e nunca poderíamos
progredir até receber a plenitude de felicidade que o Pai
Celestial oferece a Seus filhos. Somos abençoados por termos
uma história mais completa da Queda de Adão e Eva, em
Moisés 4, do que a que encontramos na Bíblia. Somos ainda
mais abençoados por termos o Livro de Mórmon, que explica a
doutrina da Queda de modo mais completo do que qualquer
outro livro.

Compreensão das Escrituras

Moisés 4

Moisés 4:4—Satanás Pode Enganar, Cegar e Levar
Cativo?
Moisés 4:4 descreve a única maneira pela qual Satanás pode ter
poder sobre você. Você pode escrever a seguinte explicação na
margem de suas escrituras: “O diabo não tem poder sobre nós,
exceto se o permitirmos. No momento em que nos rebelarmos
contra qualquer coisa que vem de Deus, o diabo exercerá seu
domínio”. (Joseph Smith, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p.
176.)

Moisés 4:12—A Escolha
É importante saber que Adão e Eva não compreendiam
plenamente a repercussão de sua escolha até os eventos relatados
nos primeiros versículos de Moisés 5. Em outras palavras, a
escolha que Adão fez se baseou em sua crença de que aquela era a
coisa certa a se fazer. Ele nunca tinha-se tornado mortal ou saído
da presença de Deus, de modo que não poderia ter certeza de
quais seriam as conseqüências de sua escolha.

Redimir (v. 1)—Salvar do
pecado e da morte
Dar ouvidos (v. 4)—Ouvir e
obedecer
Besta (vv. 5, 20)—Animal
Pôr inimizade entre ti e a
mulher (v. 21)—Fazer com que
você e a mulher não gostem um
do outro e trabalhem um contra
o outro.
Descendência (v. 21)—Filhos

Concepção (v.22)—O processo
de iniciar uma gravidez e dar à
luz uma criança
Por tua causa (v. 23)—Para teu
benefício
Pelo suor de teu rosto (v. 25)—
Trabalho árduo
Vazia (v. 30)—Sem ser
cumprida
Querubim (v. 31)—Um tipo de
ser celeste

B

A
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Moisés 4—A Queda
Não podemos compreender plenamente a importância da Queda
no plano do Pai Celestial, a menos que compreendamos que por
causa dela, Adão e Eva morreriam tanto física quanto
espiritualmente. (Ver Moisés 3:17.) A morte espiritual significa ser
afastado da presença de Deus. (Ver Moisés 5:4.) A morte física é a
separação do corpo e do espírito. Embora Adão e Eva não tenham
morrido fisicamente logo após terem comido do fruto, uma
mudança ocorreu neles que faria com que acabassem morrendo.
No final, eles morreriam fisicamente, tal como Deus dissera. Adão
e Eva não tinham o poder de vencer a morte física e a espiritual. O
conhecimento dessas verdades ajuda-nos a compreender por que
eles, e nós como seus filhos, precisamos de um Salvador e da
Expiação. Adão e Eva aprenderam sobre a Expiação depois da
Queda. Lemos alguns desses ensinamentos em Moisés 5.

Estudo das Escrituras

O Plano do Pai Celestial

1. Faça uma tabela com duas
colunas em seu caderno.
Escreva no alto da primeira
coluna “Pai Celestial” e na
segunda, “Satanás”.

Em cada coluna, escreva
palavras e frases específicas
tiradas de Moisés 4:1–4 que
descrevam o Pai Celestial e
Satanás. Ao fazer este exercício,
pode ser útil saber que o Pai
Celestial apresentou Seu plano
de salvação a Seus filhos
espirituais no mundo pré-
mortal, antes dos eventos
descritos nesses quatro

versículos. O Pai Celestial explicou que sairíamos de Sua presença
e que um Salvador seria providenciado para nossa redenção.

2. Escreva um parágrafo explicando como Jesus e Satanás diferem
entre si. Por exemplo: Qual é diferença entre aquilo que eles
desejam?

Escreva em Seu Diário

Imagine que você seja Eva nos eventos narrados em Moisés 4.
Escreva em seu diário, como se fosse Eva. Expresse os
pensamentos e sentimentos que teve ao refletir se iria comer do
fruto e quais foram suas motivações quando finalmente decidiu
comer. Depois, escreva como teria se sentido depois de comer o
fruto e sobre o que o Senhor disse a você a respeito das
conseqüências de suas escolhas.

ou

Imagine que você seja Adão nos eventos descritos em Moisés 4.
Escreva seus pensamentos e sentimentos ao descobrir que Eva
tinha comido do fruto. (Ver Moisés 2:27–28; 3:23–24.) Explique por
que decidiu comer do fruto, sabendo quais seriam as
conseqüências (ver Moisés 3:16–17; 4:9), e como se sentiu sobre o
que o Senhor disse a você a respeito das conseqüências de suas
escolhas. A seguinte citação pode ajudá-lo ao escrever: “[Adão]
não foi enganado; ao contrário, resolveu deliberadamente fazer o
que Eva queria, a fim de levar a cabo os desígnios de seu Criador”.
(James E. Talmage, Regras de Fé, p. 70.)

Atividade Opcional

1. Descreva brevemente o que aconteceu a Adão e Eva ao serem
expulsos do Jardim do Éden. Leia Alma 12:21–37; 42:2–28 e
encontre os motivos pelos quais o Senhor impediu Adão e Eva
de comer do fruto da árvore da vida, depois de terem comido
do fruto do conhecimento do bem e do mal.

2. Como motivos dados pelo Senhor nos mostram quais coisas são
importantes de serem feitas nesta vida?

Gênesis 4; Moisés 5

O Sacrifício e a
Família de Adão

A expulsão do Éden e da presença do Senhor deve ter sido
atemorizante para Adão e Eva. Eles nunca tinham vivido na
mortalidade. Como poderiam voltar novamente à presença de
Deus?

C

B

Pai Celestial Satanás

A

Não Comer
Permanecer no 
jardim em uma 

condição
terrestre, sem ter 

filhos e sem 
nunca morrer.

A árvore do conhecimento do bem e do mal

As Escolhas
de Adão

Comer
Deixar o jardim e 
tornar-se sujeito à 
morte, mas com a 
oportunidade de 
tornar-se um ser 

celestial
semelhante

a Deus.
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Tal como Adão e Eva, estamos afastados da presença de Deus,
portanto a mesma pergunta se aplica a nós.

Gênesis conta a história de como Adão e Eva foram expulsos
do Éden e da presença do Senhor, como se não tivessem
esperança de viver novamente na presença do Senhor.

Felizmente, o livro de Moisés contém acréscimos inspirados a
Gênesis, que nos contam como Adão aprendeu sobre o plano
que foi preparado antes da criação do mundo, de modo que ele
e sua posteridade pudessem ser redimidos, ou libertados, do
pecado e da morte que a Queda trouxe ao mundo.

Além das verdades acerca da redenção e Expiação, Moisés 5
contém um relato de como Satanás e seus seguidores da vida
pré-mortal tentaram influenciar a família de Adão a rejeitar a
mensagem de redenção oferecida por Cristo. Ao ler, observe o
que aconteceu aos que se recusaram a ouvir o conselho do
Senhor e, em vez disso, seguiram o conselho de Satanás.

Compreensão das Escrituras

Moisés 5

Estudo das Escrituras
Faça pelo menos três das seguintes atividades (A–E) ao estudar
Moisés 5.

Termine Estas Frases (Ver Moisés
5:4–11.)

1. Adão ofereceu sacrifícios porque (…)

2. Adão aprendeu de um anjo (…)

3. Adão e Eva souberam que (…)

Faça uma Comparação

Em Moisés 5:7–8, o anjo explicou a Adão o que seus sacrifícios
representavam, e em Moisés 5:9, o Espírito Santo explicou o papel
do Salvador como o sacrifício redentor final. Responda às
seguintes perguntas em seu caderno: (1) Embora não ofereçamos
sacrifícios queimados atualmente, como fez Adão, que ordenanças
realizamos que servem para o mesmo propósito? (2) O que essas
ordenanças têm a ver com a redenção, fazendo tudo o que fazemos
“em nome do Filho” (v. 8), e o sacrifício do Unigênito?

Época de Adão Nossa Época

Adquira Maior Entendimento no Livro de
Mórmon

Moisés 5:9–11 fala de algumas das bênçãos que Adão e Eva e sua
posteridade receberam por causa da Queda. Leia 2 Néfi 2:19–27 e
resuma o que aprendeu nessas duas referências sobre o motivo
pelo qual a Queda de Adão foi uma parte necessária do plano do
Pai Celestial e como a Queda é uma bênção para nós.

Responda às Perguntas de Caim

Caim fez duas perguntas importantes (ver Moisés 5:16, 34) que as
pessoas ainda fazem atualmente. Escreva uma carta explicando as
respostas corretas às perguntas dele.

As Tentações de Satanás

Leia Moisés 5:12–13 e pondere as ações de Adão e Eva, e as ações
de Satanás.

1. Como você percebe a influência de Satanás de modo
semelhante hoje em dia?

2. O que Satanás não “anunciou” em suas tentações? (Ver Moisés
5:41, 52–54; ver também Alma 30:60.)

E

D

C

??=

B

A

Com o suor de sua fronte (v.
1)—Por seu trabalho árduo
Dividir-se de dois em dois (v.
3)—Separar-se dos pais e casar-
se (formando casais)
Oferecer (v. 5; ver também vv.
18–21)—Entregar um sacríficio
para ser queimado
Primícias (vv. 5, 20)—
Primogênitos dentre os
cordeiros, vacas, bodes, etc.
Semelhança (v. 7)—Parecido,
uma representação ou símbolo
Redimir (v. 9)—Salvar do
pecado e da morte
Descendência (v. 11)—Filhos
Redenção (v. 11)—Ser libertado
das conseqüências do pecado e
da morte
Carnal (v. 13)—Preocupado
com as necessidades, prazeres e
desejos do corpo
Sensual (v. 13)—Preocupado
com os prazeres dos sentidos,
ou em outras palavras, coisas
que você pode tocar, ver,
cheirar e ouvir
Condenado (v. 15)—Impedido
de progredir
Firme decreto (v. 15)—
Declaração que não pode ser
mudada

Conceber e dar à luz (vv. 16–17,
42)—Ficar grávida e ter um
bebê
Atentar (v. 20)—Aprovar
Decair o semblante (vv.
21–22)—Ficar carrancudo,
franzir a testa
Abominações (vv. 25, 52)—
Ações iníquas
Não te dará mais sua força (v.
37)—Não te dará alimento
Fugitivo e vagabundo (vv. 37,
39)—Errante (significa que foi
afastado da família)
Vingança (v. 40)—Castigo
Artífice (v. 46)—Especialista
Vingado (v. 48)—Satisfeito, ou
receber benefício por ter ferido
ou lesado outra pessoa
Não ministrou junto a (v. 52)—
Não abençoou
Desprezado (v. 54)—Odiado
Prevalecer (v. 55)—Ter grande
influência
Meridiano dos tempos (v. 57)—
Ponto alto ou momento mais
importante. (Essa frase se refere
à ocasião em que Jesus Cristo
viria e realizaria Sua missão de
expiação.)
Confirmada (v. 59)—Dada

15



Gênesis 5; Moisés 6

Enoque Ensina os Primeiros
Princípios do Evangelho

Adão e Eva caíram por causa da desobediência a uma lei e
foram “excluídos” da presença de Deus. (Moisés 5:4) Lemos
em Moisés 5 como a desobediência conduz os homens cada vez
mais para longe de Deus, como no caso de Caim, Lameque e
outros. Depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, eles
foram ensinados para que compreendessem e vivessem as
doutrinas e fizessem e cumprissem convênios. Também
aprenderam quais as ordenanças de salvação necessárias para
retornarem a Deus e viverem em Sua presença. Muitos desses
ensinamentos se encontram em Moisés 6. O profeta Enoque
ensinou essas verdades a Seu povo procurando inspirá-los a se
arrependerem de seus pecados e iniqüidade, para que pudessem
ser redimidos e levados de volta à presença de Deus.

Compreensão das Escrituras

Moisés 6

Estudo das Escrituras
Faça pelo menos três das seguintes atividades (A–E) ao estudar
Moisés 6.

Faça um Sumário

Escreva como acha que seria o sumário do livro descrito em
Moisés 6:5–25.

Escreva sobre Sua Família ou para Ela

1. De acordo com Moisés 6:45–46, por que Enoque e seu povo
conheciam seus antepassados (pais)?

2. Escreva sobre um de seus antepassados que você “conhece” por
causa dos registros que eles deixaram. Inclua algo sobre eles
que o inspire a ser uma pessoa melhor.

ou

Escreva algo que deseja que sua posteridade saiba a seu
respeito. Pense nas palavras do Presidente Kimball:

O Que Descrevem?

1. Encontre as seguintes frases em Moisés 6:27–29 que descrevam
os pecados do povo da época de Enoque: “o coração deles
endureceu”, “seus ouvidos estão ensurdecidos”, “seus olhos
não conseguem enxergar longe”, “têm buscado seus próprios
conselhos nas trevas”, “planejaram o homicídio”, “não
guardaram os mandamentos [dados] a Adão”. Você pode
sublinhar ou destacar essas frases em suas escrituras.

C

“Apanhem um caderno. (…) Comecem hoje e escrevam
nele suas ações, seus pensamentos mais profundos, suas
realizações e fracassos, suas amizades e triunfos, suas
impressões e seu testemunho”. (Spencer W. Kimball,
“’The Angels May Quote from It’”, New Era, outubro de
1975, p. 5.)

B

A

Concebidos em pecado (v.
55)—Nascidos num mundo
pecaminoso, filhos de pais que
vivem num mundo decaído e
que também pecaram
Concebe-se o pecado (v. 55)—O
desejo de pecar começa a
crescer

Santificar (vv. 59–60)—Purificar
e tornar santo
Justificados (v. 60)—Libertados
da culpa e do castigo pelo
pecado, perdoados
Vivificar (v. 61)—Dar vida a

Glorificou (v. 2)—Louvou
Impoluta (v. 6)—Imaculada,
pura
Genealogia (vv. 8, 22)—História
da família
Gerações (vv. 8, 28)—Filhos,
netos, etc.
Escabelo de Deus (v. 9)—A
Terra (ver v. 44)
Gerou (vv. 10–11, 13–14, 17, 21,
25)—Foi pai de
Domínio (v. 15)—Poder 

Restante (v. 17)—O grupo
menor que foi deixado após ter-
se separado do grupo inteiro
Decreto (v. 30)—Anúncio oficial
Ferir (v. 32)—Machucar, matar
Justificar (v. 34)—Fazer
acontecer
Hoste (v.44)—Grande número
Ser feito participante (v. 48)—
Sentir por experiência própria
Pecado original (v. 54)—A
transgressão de Adão e Eva
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2. Descreva o que acha que significa “o coração deles endureceu”,
“seus ouvidos estão ensurdecidos”, “seus olhos não conseguem
enxergar longe” e “têm buscado seus próprios conselhos nas
trevas”.

3. Dê o oposto de cada descrição acima para descrever pessoas
justas. Em outras palavras, por meio do evangelho o coração
pode ser ______, os olhos podem tornar-se ________, etc.

Um Chamado do Senhor

1. De acordo com Moisés 6:31, como Enoque se sentiu em relação
a seu chamado do Senhor?

2. Explique como acham que Enoque se sentiu depois das coisas
que o Senhor disse e fez em Moisés 6:32–36.

3. Leia Moisés 7:13–19 e escreva sobre como as promessas que o
Senhor fez a Enoque foram cumpridas.

Como Recebemos Nossa Herança do Pai
Celestial?

Como filhos de Deus, temos
direito de herdar tudo o que Ele
possui. Quando pecamos,
porém, tornamo-nos impuros, e
nada impuro pode herdar o
reino de Deus. O Senhor
ensinou a Adão como se tornar
limpo e assim se qualificar para
herdar a vida eterna. Enoque
ensinou essas mesmas coisas a
seu povo. Leia Moisés 6:48–68,
e depois faça uma tabela como
a mostrada ao lado. Aliste na
primeira coluna as coisas que
aconteceram por causa da
Queda. Aliste na segunda

coluna as coisas que dizem como vencer os efeitos da Queda.

Gênesis 5; Moisés 7

Sião É Levada
para o Céu

Já imaginou o que Deus deve pensar e sentir ao observar a
iniqüidade de Seus filhos na Terra? Moisés 7 ajuda-nos a
compreender como Deus vê Seus filhos, como Ele se sente a
respeito de suas iniqüidades e como a iniqüidade acabará
sendo eliminada.

Compreensão das Escrituras

Moisés 7

Moisés 7:16–20—Edificar e Estabelecer Sião
O Presidente Spencer W. Kimball falou sobre o estabelecimento de
Sião em nossos dias:

“Permitam-me sugerir três coisas fundamentais que devemos
fazer, se quisermos que Sião retorne (…)

Em primeiro lugar, precisamos eliminar a tendência individual de
sermos egoístas. O egoísmo aprisiona a alma, traz pequenez ao
coração e entreva a mente. (…)

Em segundo lugar, precisamos cooperar completamente e
trabalhar em harmonia uns com os outros. É preciso haver
unanimidade em nossas decisões, e unidade em nossas ações. (…)

Conforme disse o Profeta Joseph Smith: ‘Para que o Espírito do
Senhor magnifique nosso trabalho, o espírito de união e
cooperação deve prevalecer em tudo o que fazemos’. (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 1983.) (…)

Em terceiro lugar, precisamos colocar sobre o altar e sacrificar
qualquer coisa que nos seja exigida pelo Senhor. Começamos
oferecendo um ‘coração quebrantado e um espírito contrito’.
Depois, damos nosso melhor esforço em nossos campos de
trabalho a que fomos designados e chamados. Aprendemos nossos
deveres e os executamos plenamente. Por fim, consagramos nosso
tempo, talentos e recursos, quando isso nos é solicitado por nossos
líderes, e de acordo com os sussurros do Espírito.” (Conference
Report, abril de 1978, pp. 122–124; ou Ensign, maio de 1978, p. 81.)

Sacrifício Trabalho Consagração

Cooperação União

Altruísmo

A terra será estéril e infecunda
(vv.7–8)—A terra produzirá
bem pouco ou nada
Florescer (v. 17)—Prosperar
Partícula (v. 30)—Menor parte
Tuas cortinas ainda estão
estiradas (v. 30)—As criações
ainda continuam
Seio (vv. 30, 31, 63, 69)—Partes
mais íntimas, símbolo de estar
muito próximo de algo
É a habitação de teu trono (v.
31)—É o que vive em tua
presença
Afeição (v. 33)—Amor
Meus olhos podem trespassá-
las (v. 36)—Meus olhos podem
ver bem dentro delas

Aquele que escolhi, meu
Escolhido (v. 39)—Jesus Cristo
Comoveram-se-lhe as
entranhas (v. 41)—Sentiu
emoções tristes e muito fortes
Temporal (v. 42)—Físico
Meridiano dos tempos (v. 26)—
Ponto alto ou momento mais
importante. (Essa frase se refere
à ocasião em que Jesus Cristo
viria e realizaria Sua missão de
expiação.)
Deter (v. 51)—Fazer parar
Remanescente (v. 52)—Parte
Cinja os lombos (v. 62)—
Prepare-se
Tribulações (v. 66)—Provações
e aflições

Perecer (v. 1)—Morrer
Tormento (v. 1)—Sofrimento
Ardente indignação da ira de
Deus (vv. 1, 34)—Grande castigo

Dividir-se na terra (v. 7)—
Espalhar-se e colonizar a terra

Por Causa
da Queda

Como a Queda
É Vencida

E

D
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Estudo das Escrituras
Faça pelo menos duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar
Moisés 7.

Conhecimento de Escritura—Moisés
7:18

Leia Moisés 7:4–27 e imagine como seria fazer parte da comunidade
de Enoque. Escreva uma carta a um amigo imaginário que mora em
outra parte e deseja saber como criar um lugar tão maravilhoso
quanto Sião. Usando a informação contida em Moisés 7, em especial
no versículo 18, diga a seu amigo o que é preciso para se estabelecer
Sião e viver nela. Incentive seu amigo e dê-lhe conselhos sobre o que
uma pessoa de sua idade pode fazer para “eliminar o egoísmo” ou
realizar uma das outras coisas sugeridas pelo Presidente Kimball.
Enfoque particularmente o que seu amigo poderia fazer, primeiro na
família dele, e depois na Igreja e na comunidade.

O Que Faz o Senhor Chorar?

1. Em Moisés 7:29–31, Enoque perguntou ao Senhor por que Ele
estava chorando. Leia os versículos 31–40 e responda à
pergunta de Enoque.

2. De acordo com Moisés 7:41, o que Enoque fez quando
compreendeu a resposta do Senhor à sua pergunta? 

3. Pelo que você acha que o Senhor e Enoque chorariam ao verem
o mundo atual?

Respostas das Perguntas de Enoque

Leia Moisés 7:42–67 e identifique as perguntas que Enoque fez ao
Senhor. Escreva cada pergunta em seu caderno e em seguida um
resumo da resposta do Senhor.

Explique o Simbolismo

Em Moisés 7:62, Enoque foi informado da Restauração do
evangelho nos últimos dias. Foram-lhe ditas duas coisas
importantes que aconteceriam para ajudar a reunir os “eleitos” de
toda a Terra em preparação para a Segunda Vinda: “Justiça
enviarei dos céus; e verdade farei brotar da Terra”. Pondere no que
sabe sobre os eventos que fizeram parte da Restauração e explique
a que se referia o Senhor.

Gênesis 6; Moisés 8

A Pregação de Noé

As escrituras mencionam duas ocasiões distintas em que o
Senhor limparia a Terra da iniqüidade. A primeira foi na época
de Noé (ver Gênesis 6) e a segunda será na Segunda Vinda.
Joseph Smith– Mateus 1:41–43, na Pérola de Grande Valor,
explica como essas duas ocasiões serão semelhantes entre si. A
maior diferença entre os dois períodos é que a Terra foi
purificada pela água nos dias de Noé, e na Segunda Vinda ela
será purificada pelo fogo. Esses dois eventos são uma
representação de como somos limpos pelo batismo de água e
pelo batismo de fogo: A purificação da alma que acontece
quando realmente recebemos o dom do Espírito Santo.

Gênesis 6–9 relata a história de Noé e o Dilúvio. Ao ler, procure
motivos pelos quais o Senhor destruiu os iníquos e por que a
destruição deles foi a melhor coisa possível que Ele poderia fazer
pela salvação de todos os Seus filhos. Pondere também como os
dias de Noé podem ser comparados aos nossos, que são a época
anterior à purificação da Terra pelo fogo.

Moisés 8 é a Tradução de Joseph Smith de Gênesis 5:23–32;
6:1–13, portanto você pode ler Moisés 8 antes de ler Gênesis
6:14–22. Observe que Moisés 8 é o último capítulo de Moisés,
na Pérola de Grande Valor. Para o restante do Velho
Testamento, todas as referências à Tradução de Joseph Smith
estarão incluídos nos trechos selecionados da Tradução de
Joseph Smith, no Guia para Estudo das Escrituras.

Compreensão das Escrituras

Moisés 8

Gênesis 6

Betumar (v. 14)—Cobrir com
uma substância semelhante ao
piche

Côvado (vv. 15–16)—Distância
entre o cotovelo e a ponta do
dedo mais comprido de um
adulto (aproximadamente
quarenta e cinco centímetros,
ou dezoito polegadas)

O fruto de seus lombos (v. 2)—
Seus descendentes
Dar ouvidos (vv. 13, 15, 20–21,
23–24)—Escutar e obedecer
Filhos de Deus (vv. 13, 21)—
Aqueles que fizeram convênios
com o Senhor
Filhos dos homens (v. 14)—
Aqueles que não quiseram fazer
convênios com o Senhor ou não
quiseram obedecer a eles

Venderam-se (v. 15)—Casaram-
se fora do convênio
Renome (v. 21)—Fama
Imaginação (v.22)—Desejo
Manifestar (v. 24)—Dar a
conhecer
Encontrar graça (v. 27)—
Receber bênçãos e poder, ser
aprovado
Geração (v. 27)—Época
Carne (v. 29)—Pessoas

D

C

B
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Moisés 8; Gênesis 6—Por Que o Senhor Inundou a Terra
O Presidente John Taylor ajudou a explicar por que o Senhor
decidiu destruir todas as pessoas da Terra, com exceção da família
de Noé. O Presidente Taylor sugeriu que o mundo estava tão
iníquo que as crianças que cresciam não tinham outra escolha
senão serem iníquas. A essa altura, não havia mais chance de se
escolher a retidão, de modo que o envio de espíritos inocentes do
céu para a Terra deixou de ser algo justo. Conseqüentemente, o
Senhor destruiu todos os iníquos e começou tudo de novo com a
família de Noé, a fim de formar homens e mulheres justos. “Ao
destituí-los de sua existência terrena, Ele impediu que
transmitissem seus pecados como herança para sua posteridade,
degenerando-os, e também impediu que cometessem mais atos de
iniqüidade”. (Journal of Discourses, 19:158–159.) Se Deus não tivesse
inundado a Terra, Seu grande plano não poderia ser cumprido.
Leia o que Néfi disse em 2 Néfi 26:24 sobre o motivo pelo qual o
Senhor age da maneira que o faz.

Estudo das Escrituras
Faça três das quatro atividades a seguir (A–D) ao estudar Gênesis
6; Moisés 8.

Um Padrão para Cumprirmos os Chamados que
Recebemos do Senhor

1. Em Doutrina e Convênios 4:2–4, o Senhor disse que um dos
modos de tornar-nos santificados e proporcionar salvação para
nossa alma é trabalhar com todo o poder, mente e força para
levar outros à salvação. Noé é um excelente exemplo desse
processo. Faça em seu caderno um desenho semelhante a este e
preencha-o com informações que encontrar em Moisés 8:14–27.
Ao fazer essa atividade, observe como Noé magnificou o
chamado que recebeu do Senhor. Também preste atenção ao
modo como ele foi abençoado com força e poder, e ficou
sabendo que o Senhor estava satisfeito com ele e seu trabalho.

2. Depois de preencher o quadro para Moisés 8:27, procure
“graça” em seu Guia para Estudo das Escrituras, para que possa
compreender mais plenamente o que Noé recebeu como
resultado de seu trabalho diligente. Escreva uma breve
explicação sobre a graça, embaixo do desenho.

Qual a Diferença?

1. Leia Moisés 8:13–14, 21 e as definições de “filhos de Deus” e
“filhos dos homens” na seção “Compreensão das Escrituras”,
acima. Explique a diferença entre os filhos e filhas de Deus e os
filhos e filhas dos homens. Inclua em suas explicações quem
seriam esses quatro grupos de pessoas atualmente.

2. De acordo com Moisés 8:15–22, explique o que o Senhor disse
sobre os filhos de Deus casarem-se com as filhas dos homens, e
os filhos dos homens casarem-se com as filhas de Deus, e por
que acham que isso foi tão importante.

Explique para Alguém que Não
Compreenda

Use a informação contida na seção “Compreensão das Escrituras”,
acima, juntamente com o que leu em Moisés 8, para responder à
pergunta “Como um Deus amoroso poderia inundar o mundo?”

Descubra

Leia Gênesis 6:14–22 e
descubra qual o tamanho da
arca, e compare a arca com
algo que você conheça bem.
Explique o tamanho da arca
em seu caderno. (Dica: Procure
“côvado” no Guia para Estudo
das Escrituras para ajudá-lo a
fazer os cálculos.)

Gênesis 7

O Dilúvio

Gênesis 6 conta a vida de
Noé antes do Dilúvio.
Gênesis 7 conta como Noé
fez os preparativos finais
antes do Dilúvio e o que
aconteceu durante o Dilúvio.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 7

Limpos, não limpos (vv. 2, 8)—
Animais considerados aceitáveis
ou não aceitáveis para comer e
para ser sacrificados a Deus
Conservar em vida sua espécie
(v. 3)—Permitir que se
reproduzam

Grande abismo (v. 11)—Oceano
Carne (vv. 15–16, 21)—Animais
(vv. 15–16), pessoas (v. 21)
Prevaleceram (vv. 18–19, 24)—
Inundaram

D

C
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O Que o Senhor Fez

Versículo 15

Versículo 17

Versículo 19

Versículo 26

O Que Noé Fez

Versículo 16

Versículo
20

Versículos
23–24

Versículo 25
Versículo 27

O Que o Povo Fez

Versículo 18

Versículos
20-22

Versículo 24

A
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Estudo das Escrituras

Descubra o Que Aconteceu

1. Leia I Pedro 3:18–20; Doutrina e Convênios 138:6–11, 28–35 e
descreva o que Jesus Cristo fez pelas pessoas destruídas no
Dilúvio.

2. O que aprendemos sobre o Salvador ao saber que Ele fez as
coisas descritas em I Pedro e Doutrina e Convênios 138?

Gênesis 8

A Chuva Pára

Compreensão das Escrituras

Gênesis 8

Estudo das Escrituras

Aplique a História 

Usando o que leu em Gênesis 6–8, aliste maneiras pelas quais Noé
e sua família foram salvos do Dilúvio. Depois escreva
comparações entre as ações deles e o que precisamos fazer
atualmente para sobrevivermos espiritualmente ao preparar-nos
para a Segunda Vinda.

Gênesis 9

Um Novo Início

Gênesis 9 conta como Noé e sua família deixaram a arca e
ajudaram o Pai Celestial a cumprir Seus desígnios em relação
a Seus filhos. Como eram a única família na Terra, estavam
em situação semelhante à de Adão e Eva. A família de Noé,
porém, tinha o benefício de conhecer a história secular e
espiritual do período entre Adão e o Dilúvio. Considerando o
que sabe sobre o motivo pelo qual o Senhor inundou a Terra,
com o que tomaria muito cuidado em sua vida, se você fosse da
família de Noé? O que procuraria ensinar a seus filhos?

A oportunidade que Noé e sua família tiveram de começar de
novo num mundo purificado da iniqüidade simboliza a
oportunidade que recebemos ao sermos batizados: Temos a
chance de começar de novo e ser mais diligentes no
cumprimento do plano do Pai Celestial. Tal como o arco-íris se
tornou um lembrete do amor e misericórdia de Deus para com
a família de Noé, o sacramento pode ser um lembrete
constante de como o Senhor nos providenciou um meio de
alcançarmos a vida eterna por meio da Expiação.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 9:1–17

Gênesis 9—Auxílios da Tradução de Joseph Smith
Você adquirirá maior compreensão sobre Gênesis 9 ao ler as
referências sobre esse capítulo na Tradução de Joseph Smith.

Gênesis 9:18–29—Uma História Confusa sobre Noé
Provavelmente não chegaremos a saber todos os detalhes desta
história sobre a ocasião em que Noé ficou bêbado. Sabemos que o
Senhor não condenou Noé por esse incidente, embora tenha
condenado a embriaguez em outros lugares nas escrituras. Na
época do Velho Testamento quando o suco de uva (chamado
vinho) era guardado, ele naturalmente fermentava com o tempo e
podia causar embriaguez. Mas o suco de uva fermentado é bem
diferente do que a Bíblia chama de “bebida forte”. A bebida forte
era feita com várias frutas e cereais e era intencionalmente
embriagante. A embriaguez de Noé depois de tomar “vinho”
provavelmente não foi intencional.

Também não sabemos ao certo o que aconteceu em Gênesis 9:22
quando “viu Cão, o Pai de Canaã, a nudez do seu pai” e por que
no versículo 25 Noé amaldiçoou Canaã por causa disso. Alguns
acreditam que a roupa mencionada foi apossada por ter um
significado religioso especial e pode ter representado o sacerdócio

Frutificar e multiplicar-se e
encher a terra (v. 1)—Ter filhos
Erva verde (v. 3)—Plantas
Derramar o sangue do homem
(v. 6)—Matar outra pessoa

Por gerações eternas (v. 12)—
Daí em diante

?

Época de Noé Hoje

= ?

A

Aquietaram-se (v. 1)—Baixaram Povoar abundantemente (v.
17)—Aumentar em número

A
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de Noé. Se Canaã ou Cão tomaram para si aquela roupa, a
maldição pode estar relacionada com Abraão 1:26–27, onde lemos
que os descendentes de Cão foram “[amaldiçoados] com respeito
ao Sacerdócio”. (V. 26)

O Profeta Joseph Smith disse: “Referi-me à maldição de Cão por
ter rido de Noé, quando estava embriagado pelo vinho, mas sem
ter-lhe feito nenhum mal. Noé era um homem justo, e embora
tivesse bebido vinho e se embriagado, o Senhor não o abandonou
por causa disso, pois ele reteve todo o poder de seu sacerdócio, e
quando foi acusado por Canaã, ele o amaldiçoou com o sacerdócio
que possuía, e o Senhor respeitou sua palavra, e o sacerdócio que
ele possuía, a despeito de estar bêbado, e a maldição permanece
sobre a posteridade de Canaã até os dias atuais”. (History of the
Church, 4:445–446.)

Quando procuramos obter ou usar as bênçãos do sacerdócio
desonestamente, somos amaldiçoados e perdemos oportunidades,
bênçãos e poder. Por exemplo: As pessoas que obtêm o sacerdócio
ou as ordenanças do sacerdócio mentindo sobre sua dignidade não
receberão as bênçãos dessas ordenanças, mas, sim, perderão
bênçãos. Não podemos enganar o Senhor.

Estudo das Escrituras

O Que é o “Arco nas Nuvens”?

1. O Senhor deu a Noé um sinal, ou
lembrete, do convênio que fez. O sinal
ajudou Noé a lembrar-se de quão
misericordioso o Senhor foi com ele.
Escreva sobre algo que o relembre de
como o Senhor é misericordioso com
você.

2. Como o sacramento pode ser o mesmo
que o arco-íris foi para Noé?

Gênesis 10

Os Descendentes de Noé

Gênesis 10 cita o nome dos descendentes dos filhos de Noé por
várias gerações: Jafé (ver vv. 2–6), Cão (ver vv. 6–20) e Sem
(ver vv. 21–31). Depois desse capítulo, a Bíblia conta
principalmente a história de alguns dos descendentes de Sem.
O termo semita, geralmente usado para referir-se aos judeus,
significa “descendente de Sem”.

Gênesis 11

A Torre de Babel

Você já tentou comunicar-se com alguém que não falava a sua
língua? Quão difícil seria se todos os alunos de uma escola
falassem línguas diferentes e não pudessem se comunicar uns
com os outros? Gênesis 11 conta-nos como e por que temos
diferentes línguas na Terra.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 11:1–9

Gênesis 11:10–32—A Genealogia de Abraão

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Gênesis
11:1–9.

Leia e Compare

1. Leia Gênesis 11:1–4 e explique o que o povo de Sinar fez para
tentar alcançar o céu.

A

Noé

Sem

Terá
Décima geração a partir de Noé 

(ver Gênesis 11:10-26)

Abrão (Abraão)
Casou-se com 

Sarai (Sara, filha de 
Harã; ver Gênesis 

11:29; 20:12)

Naor
Casou-se com 
Milca (filha de 

Harã; ver 
Gênesis 11:29)

Harã

Milca Ló
(ver Gênesis 11:27–29)

Sarai
(Sara)

Iscá

Betume (v. 3)—Substância
semelhante ao piche

A
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2. Leia Atos 4:12; 2 Néfi 9:41–43; Mosias 3:17; 5:10–15 e escreva
sobre como recebemos “um nome” (Gênesis 11:4) que nos
permitirá entrar no céu.

Estabeleça uma Relação com o Livro de
Mórmon

Leia Gênesis 11:5–9 para descobrir como o Senhor reagiu à
tentativa do povo de fazer um nome para si mesmos e uma torre
que atingisse o céu. Depois, leia Éter 1:33–43 e resuma em seu
caderno o que aconteceu com um grupo de pessoas na época
mencionada em Gênesis.

O Que Você Acha?

Explique por que acha que as ações do Senhor em Gênesis 11:1–9
foram uma bênção para as pessoas.

Abraão 1

Abraão Deseja o
Sacerdócio

Será que as pessoas podem ser justas embora morem num lar
em que a retidão não é incentivada ou onde são perseguidas
até pelos próprios pais por serem justas? Nesse caso, o que
essas pessoas podem fazer para vencer as influências iníquas?
O grande profeta Abraão, que foi chamado de “amigo de
Deus” (Tiago 2:23), cresceu exatamente nessas condições.
Durante sua vida, ele venceu os problemas que enfrentou na
juventude e foi tamanho exemplo de retidão que Deus lhe
prometeu que todos os que aceitassem o evangelho verdadeiro
seriam chamados filhos seus e que Jesus Cristo nasceria como
um de seus descendentes. Ao ler sobre Abraão nos próximos
capítulos de Abraão e Gênesis, procure o que ele fez para
vencer seus problemas e tornar-se um dos maiores profetas da
história.

Compreensão das Escrituras

Abraão 1

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Abraão 1.

Que Bênçãos Você Procura?

1. O Élder Neal A. Maxwell disse: “O que insistentemente
desejamos no decorrer da vida é o que acabaremos nos
tornando e o que receberemos na eternidade”. (A Liahona,
janeiro de 1997, p. 21.) Leia Abraão 1:2–4 e faça uma lista das
bênçãos que Abraão “buscou” e “desejou”. Você pode também
marcá-las nas suas escrituras.

2. Escolha uma coisa dessa lista que você também busca ou
deseja, e explique o porquê. Você notará que no final do
versículo 2 ficamos sabendo que Abraão recebeu o que
procurava. Sua vida é um exemplo de como você pode obter as
mesmas bênçãos que ele buscava.

Por Que os Justos São Perseguidos?

1. Identifique os motivos pelos quais as três virgens e Abraão
foram perseguidas e compare esses motivos com as formas
pelas quais as pessoas justas são às vezes perseguidas.

2. Explique por que você acha que vale a pena viver em retidão,
mesmo quando somos perseguidos.

Escreva os Versículos com Suas
Próprias Palavras

Escreva Abraão 1:18–19 com suas próprias palavras, identificando
o que o Senhor prometeu a Abraão bem como as responsabilidades
que Abraão recebeu.

Abraão 2

Abraão Recebe
Convênios de Deus

C

B

A

Designação (v. 4)—Chamado,
ordenação
Descendência (v. 4)—Filhos,
netos, etc.
Pagãos (vv. 5, 7)—Pessoas que
não adoram o Deus verdadeiro
e vivo
Virtude (v. 11)—Pureza,
obediência às leis e
mandamentos de pureza sexual
Usaram de violência contra
mim (v. 12)—Levaram-me à
força
Representação (v. 12)—
Desenho
Figuras (v. 14)—Escritos e
desenhos

Parentela (v.16)—Parentes
Patriarcal (vv. 25–26)—De pai
para filho
Procurar sinceramente (v. 26)—
Tentar arduamente
Idolatria (v. 27)—Adoração de
deuses falsos
Delinear (v. 28)—Mostrar,
descrever
Cronologia (v. 28)—História
Dolorosamente atormentado
(v. 30)—Grande aflição ou
miséria
Posteridade (v. 31)—Filhos e
netos, descendentes

Bênçãos dos pais (v. 2)—
Ordenanças e convênios do
sacerdócio

Herdeiro (v. 2)—Alguém que
tem o direito de receber
bênçãos ou uma herança, por
ser filho, parente próximo ou
pessoa de confiança daquele
que deixa a herança

Conforme mencionado na introdução de Gênesis (ver “Os Livros de
Gênesis, Moisés e Abraão”, na p. 9), Joseph Smith recebeu mais
escritos e ensinamentos do profeta Abraão ao traduzir alguns
papiros que chegaram às suas mãos quando morava em Kirtland,
Ohio. O livro de Abraão não é considerado parte da Tradução de
Joseph Smith da Bíblia, mas Abraão 1-2 nos ajuda a compreender
melhor os eventos descritos em Gênesis 12.

C
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Em Abraão 1 lemos sobre o desejo de Abraão de obter certas
bênçãos do Senhor e sobre como ele começou a receber algumas
dessas bênçãos. (Ver em especial os vv. 18–19.) Em Abraão 2,
o Senhor promete outras bênçãos a Abraão. Ao ler, procure as
coisas que Abraão fez para mostrar sua fidelidade e dignidade
de receber essas promessas de Deus.

Compreensão das Escrituras

Abraão 2

Abraão 2—Onde Aconteceu a História de Abraão?
(Ver o mapa 1 do Guia para Estudo das Escrituras.)

Abraão 2:8–11—O Convênio Abraâmico
Você pode ler mais sobre o convênio abraâmico no Guia para
Estudo das Escrituras, no verbete “Convênio Abraâmico”. Você
estudará mais sobre o convênio abraâmico em Gênesis 17.

Abraão 2:22–25—Ela É Minha Irmã
Algumas pessoas se perguntam por que Abraão disse que Sarai era
sua irmã. O primeiro e mais importante motivo foi porque Deus
assim o ordenou. É também útil saber que na língua hebraica não
existem palavras diferentes para neta, neto, primo, prima, sobrinho
ou sobrinha. Os termos gerais filho, filha, irmão e irmã eram
usados para relações de parentesco. Como Sarai era filha do irmão
de Abraão, Harã, ela também seria chamada de sua irmã.

Parece estranho que os egípcios não achassem que cometer
adultério com a esposa de um homem fosse certo, mas
aparentemente não tinham escrúpulos em matar um homem para
poderem “legalmente” casar-se com sua esposa. É importante
notar que se Abraão tivesse morrido nessa época, o convênio do
Senhor com ele não poderia ter sido cumprido. Assim, o Senhor
disse-lhe o que fazer nesse caso para salvar sua vida e cumprir o
convênio.

Estudo das Escrituras

Procure Evidências

1. Leia Abraão 2:1–17 e procure evidências de que Abraão
acreditava e confiava em Deus. Escreva uma lista dessas
evidências no seu caderno.

2. Escreva sobre o que acha que uma pessoa descobriria em sua
vida que provam que você seguia Deus, e acreditava e confiava
Nele. Anote exemplos de sua vida que sejam semelhantes ao
modo como Abraão mostrou sua fé em Deus, ou anote coisas de
sua vida que você deseja que sejam semelhantes ao exemplo da
fé mostrada por Abraão.

Use Todas as Palavras

Use todas as seguintes palavras para escrever uma frase ou duas
que resumam o que o Senhor prometeu a Abraão, em Abraão
2:8–11: abençoar, descendência, ministério, sacerdócio, evangelho, pai,
famílias, salvação.

Gênesis 12–13

Não Haja Contenda

Gênesis 12 conta novamente alguns dos eventos que você leu
em Abraão 1–2. Gênesis 12 acrescenta a informação sobre o
local onde Abraão construiu um altar e adorou o Senhor (ver
Gênesis 12:8) bem como detalhes da história sobre o que
aconteceu quando Abraão foi ao Egito e disse ao Faraó que
Sara era sua irmã (ver Gênesis 12:14–20).

Você notará que no livro de Gênesis, Abraão é chamado de
“Abrão” e Sara é chamada de “Sarai” até o capítulo 17.
Quando ler Gênesis 17, você descobrirá mais sobre o motivo
pelo qual os nomes foram mudados.

Abraão foi criado numa família em que o pai o perseguia por
ser fiel a Deus. O pai de Ló (Harã) morreu antes do avô de Ló
(Terá). Tanto Abraão quanto Ló tiveram provações na vida.
Eles despenderam muito tempo se mudando de Ur, indo para o
Egito e por fim para a terra prometida de Canaã. Mas a vida
de cada um deles seguiu um rumo bem diferente. Podemos
perguntar-nos por que Abraão e Ló tiveram uma vida tão
diferente, uma vez que cresceram em circunstâncias
semelhantes. Ao ler os próximos seis ou oito capítulos de
Gênesis, procure as escolhas que Abraão e Ló fizeram e como
essas decisões afetaram sua vida ao longo do tempo.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 13

Estudo das Escrituras

Ajude um Amigo

Escreva sobre como você pode usar a história de Abraão e Ló, em
Gênesis 13:5–13, para ajudar um amigo a resolver problemas de
relacionamento com um dos pais ou outro membro da família.

A

Capacidade (v. 6)—Recursos
suficientes
Contenda (vv. 7–8)—Briga

Levantou os olhos (v. 10)—
Olhou ao redor

B

A

Agravar (v. 1)—Piorar
Denominar (v. 4)—Chamar 
Portar meu nome (v. 6)—Ser
meu representante (como um
missionário), prestar
testemunho de mim
Sobremaneira (v. 9)—Mais do
que se pode medir
Contados (v. 10)—
Considerados

Fervorosamente (v. 12)—Com
muito esforço
Almas que havíamos
conquistado (v. 15)—Pessoas
convertidas ao evangelho 
Fervorosamente (v. 18)—
Sincera e diligentemente
Habitar (v. 21)—Morar
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Auxílio do Novo Testamento

Leia Hebreus 11:8, 10, 13–16 e explique o que pode ter motivado
Abraão a resolver seus problemas da forma como o fez nesse
capítulo.

Gênesis 14

Abraão Encontra-se com
Melquisedeque

Em Gênesis 13:12 lemos que Ló “armou as suas tendas até
Sodoma”. Em Gênesis 14:12, lemos que ele “habitava em
Sodoma”. Em conseqüência disso, tornou-se prisioneiro numa
batalha entre os vários reis da época. Abraão aparentemente
não foi afetado pela guerra até que Ló foi capturado. Gênesis
14:1–12 explica como os vários reis formaram alianças
militares para protegerem-se e vencerem batalhas. Naquela
época, quando um rei fazia um favor a outro rei, algo era
esperado em troca. Ao ler Gênesis 14:13–24, observe o que
Abraão fez para ajudar Ló e como se sentiu ao receber honras,
poder, dinheiro ou adulações de homens com poder terreno.
Compare essa reação com o modo como ele recebeu e honrou
um homem com poder e autoridade celestiais.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 14:13–24

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A e depois a atividade B ou a C, ao estudar
Gênesis 14:13–24.

Quem Foi Melquisedeque?

Leia TJS, Gênesis 14:25–40; Alma 13:14–19; Doutrina e Convênios
84:14; 107:1–4; 138:41. Descreva quem foi Melquisedeque e por que
acha que Abraão pagou dízimo a ele e dele recebeu bênçãos.

Tire Sua Própria Conclusão

A cidade de Sodoma era conhecida por ter riquezas e muitos
prazeres mundanos, e por sua grande iniqüidade. 

O que as ações de Abraão em relação ao rei de Sodoma nos
ensinam sobre seus valores e dedicação a Deus? Ao responder a
essa pergunta, pondere o que Abraão poderia ter ganhado do rei
de Sodoma. Pondere também o princípio encontrado em Morôni
10:30.

Desenhe

Desenhe algo que represente ou simbolize a história de Abraão,
em Gênesis 14:17–24.

Gênesis 15

A Confirmação
de um Convênio

O Senhor havia prometido muitas coisas a Abraão com
respeito a sua posteridade, inclusive a promessa de que seria
tão numerosa como o “pó da terra”. (Gênesis 13:16) Na época
dos acontecimentos de Gênesis 15, Abraão e Sara ainda não
tinham filhos. Nesse capítulo, o Senhor ajudou Abraão a saber
que Suas promessas ainda seriam cumpridas.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 15

Mordomo (v. 2)—Servo que
tem a responsabilidade de
cuidar dos outros servos
Um nascido na minha casa (v.
3)—filho de um de meus servos
Meu herdeiro (v. 3)—Aquele
que receberá minhas posses
quando eu morrer

Entranhas (v. 4)—Corpo
Fora (v. 5)—A céu aberto
Espanto (v. 12)—Sentimento
Irás a teus pais (v. 15)—
Morrerás
Injustiça (v. 16)—Pecado

C

B

A

Confederado (v. 13)—Amistoso,
tendo um acordo de auxílio
mútuo
Dividiu-se contra eles (v. 15)—
Separou-se em grupos para
tentar cercá-los
Feriu (v. 15)—Atacou

Bens (vv. 16, 21)—Coisas que
foram tomadas
Levantei minha mão (v. 22)—
Fiz uma promessa ou convênio
Salvo (v. 24)—Exceto

B
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Gênesis 15:6—Auxílios da Tradução de Joseph Smith
TJS, Gênesis 15:9–12 fornece auxílios úteis para o estudo de
Gênesis 15.

Gênesis 15:9–17—O que Abraão Estava Fazendo
Nesses Versículos?
Esse versículos de Gênesis 15 descrevem um antigo costume do
Oriente Médio de fazer ou “cortar” um convênio. Depois que a
pessoa que faz o convênio corta o animal (ou animais) ao meio, ele
caminha entre as duas partes como se dissesse: “Se eu não cumprir
meu convênio, que eu me torne como este animal”. Nesse caso, a
lâmpada acesa representa a presença do Senhor e dava a Abraão a
certeza de que o Senhor cumpriria Seu convênio.

Estudo das Escrituras

Explique o Simbolismo

Destaque as palavras de Gênesis 15:1 que descrevem o que o
Senhor disse que era para Abraão. Escreva como o Senhor também
é o mesmo para aqueles que fazem convênios com Ele e os
cumprem.

Complete as Frases

1. Abraão estava preocupado com … (ver vv. 3, 7–8)

2. O Senhor assegurou a Abraão por meio … (ver vv. 1, 17)

Gênesis 16

Abraão Casa-se
com Agar 

Em Gênesis 15 lemos sobre as dúvidas e preocupações de
Abraão. Em Gênesis 16 ficamos sabendo um pouco sobre como
Sara deve ter-se sentido. O Senhor ordenou a Sara que desse
Agar a Abraão como esposa e ordenou a Abraão que tomasse
Agar como sua esposa. (Ver D&C 132:34–35.) Embora possa
ter sido difícil, quando Sara fez isso por Abraão, ela
demonstrou seu desejo de obedecer ao Senhor e cumprir Seus
convênios. Ao ler esse capítulo, pense em como Agar deve ter-
se sentido no transcorrer dessa breve história.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 16

Estudo das Escrituras

Reconhecer o Amor de Deus

Ao passar por um problema difícil, Agar aprendeu coisas que
podem ajudar todos nós a suportarmos provações. Escreva como
Deus mostrou Seu amor por Agar em Gênesis 16 e como Agar
aceitou esse amor. 

Gênesis 17

O Convênio Abraâmico

Em Gênesis 17, Deus abençoou Abraão novamente e deu-lhe
novas promessas com respeito às bênçãos que ele e sua
posteridade receberiam. Assim como faz conosco, o Senhor
concedeu promessas e bênçãos a Abraão, passo a passo, um
pouco aqui e um pouco ali. Todas as promessas, bênçãos e
convênios concedidos a Abraão, em conjunto, são chamados de
“Convênio Abraâmico”. Resumindo as promessas do
convênio de Abraão, o Élder Russell M. Nelson disse:

“O convênio (…) tem significado transcendental. Ele contém
várias promessas:

A posteridade de Abraão seria numerosa, aumentaria
eternamente e possuiria o sacerdócio;

Abraão tornar-se-ia pai de muitas nações;

Cristo e diversos reis nasceriam da linhagem de Abraão;

Certas terras seriam herdadas;

Todas as nações da Terra seriam abençoadas por sua semente;

Esse convênio seria eterno, prescrito para ‘mil gerações’.” (A
Liahona, julho de 1995, p. 34.)

O Élder Bruce R. McConkie explicou como foram
acrescentadas bênçãos a Abraão:

“Abraão recebeu o evangelho, em primeiro lugar, pelo batismo
(que é o convênio da salvação); depois lhe foi conferido o
sacerdócio maior, e ele realizou o casamento celestial (que é o
convênio da exaltação), recebendo a certeza de que teria uma
descendência eterna; por fim, recebeu a promessa de que todas
essas bênçãos seriam oferecidas a todos de sua posteridade
mortal. (Abraão 2:6–11; D&C 132:29–50.) (…)

Essas partes que se referem à exaltação pessoal e à
descendência eterna são renovadas com cada membro da casa
de Israel que entra na ordem do casamento celestial.”
(Mormon Doctrine, p. 13.)

Como todos os membros da Igreja fazem parte da posteridade
de Abraão por meio do convênio, devemos ponderar
cuidadosamente os convênios que o Senhor fez com Abraão e
ver como se aplicam a nós.

A

Concebeu (vv. 4–5)—Ficou
grávida
Senhora (v. 4, 8)—Mulher que
possui uma serva
Em teu regaço (v. 5)—Para você

Humilha-te debaixo de suas
mãos (v. 9)—Seja humilde e
faça tudo o que ela disser

B

A
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Compreensão das Escrituras

Gênesis 17

Gênesis 17:9–14—Circuncisão
O sinal do convênio que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. A
circuncisão simboliza pureza perante Deus e também é um
lembrete simbólico das promessas que o Senhor fez a Abraão com
respeito a sua posteridade. Você pode ler mais sobre a circuncisão
no Guia para Estudo das Escrituras. A circuncisão não é exigida
atualmente.

Estudo das Escrituras

Identifique os Elementos do Convênio

Um convênio é um acordo entre duas partes, sendo que ambas
prometem fazer certas coisas. Num convênio do evangelho,
sempre é Deus que estabelece os termos, ou o que precisa ser feito
e recebido como parte do convênio, e o homem concorda em
obedecer a esses termos.

1. O que o Senhor pediu que Abraão fizesse ao receber esse
convênio? (Ver vv. 1, 10.)

2. O que o Senhor prometeu a Abraão? (Ver vv. 2–8, 15–19.) Leia
todas as referências desses versículos na Tradução de Joseph
Smith, no Guia para Estudo das Escrituras, e inclua-as como parte
dessa lista.

3. Leia Gênesis 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Abraão 1:18–19; 2:9–11.
Acrescente as promessas dadas à lista que você começou a fazer
acima.

Organize os Elementos

Há quatro categorias básicas de
bênçãos no convênio abraâmico:
terra, posteridade, sacerdócio e
evangelho, e salvação. Pegue a lista
que você fez na atividade A, acima,
e organize-a por categoria. Se achar
que uma bênção se aplica a mais de
uma categoria, anote-a em todas as
categorias pertinentes.

O Que Há num Nome?

Observe que o nome de Abraão e Sara foram mudados como parte
do convênio. (Ver Gênesis 17:4–8; 15–16.) Uma nota de rodapé nas
escrituras SUD em inglês afirma que Sara significa “princesa”.

1. Como você se sentiria se recebesse um nome como o que Sara
recebeu? Por quê? 

2. De que modo o nome de Sara foi outro testemunho das
promessas de Deus? De quem ela é princesa e o que isso nos
ensina sobre quem ela pode-se tornar?

3. Como os membros da Igreja são filhos de Abraão e Sara, o que
podemos aprender sobre nós mesmos com respeito ao nome
que Deus deu a eles?

4. De que modo o recebimento de um nome faz parte dos
convênios que fazemos hoje com o Senhor ao tornar-nos Seu
povo? (Ver 2 Néfi 31:13, 17–20; Mosias 18:8–10; Morôni 4:1–3.)

5. Qual é o novo nome que recebemos quando somos batizados e
tomamos o sacramento? O que você acha que significa tomar
esse nome sobre nós?

Gênesis 18

“Haveria Coisa Alguma Difícil
ao Senhor?”

Em Gênesis 17, o Senhor
prometeu a Abraão que Sara
teria um filho. Lemos como
Abraão reagiu a essa promessa.
Em Gênesis 18 descobrimos
como Sara reagiu quando ficou
sabendo dessa mesma promessa.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 18

Gênesis 18:1–22—Quem Visitou Abraão?
Gênesis 18:1 indica que o Senhor apareceu a Abraão. Isso não
significa que o Senhor era um dos três homens que o visitaram. A
Tradução de Joseph Smith indica que esses três homens eram
homens santos que possuíam o sacerdócio e eram representantes
oficiais do Senhor.

Não passes de mim (v. 3)—Não
me deixes
Bocado (v. 5)—Pedaço
Passar adiante (v. 5)—Partir
Ao tempo determinado (vv. 10,
14)—Na época em que a vida
pode ser concebida
Já a Sara havia cessado o
costume das mulheres (v. 11)—
Sara era muito velha para ter
um bebê
Senhor (v. 12)—Marido
Agir com justiça e juízo (v.
19)—Viver em retidão e ajudar
o próximo

Clamor (v. 20)—O que está
sendo dito sobre o pecado e a
iniqüidade
Verei se com efeito têm
praticado segundo o seu
clamor (v. 21)—Descobrirei se
eles fizeram todas as coisas que
as pessoas disseram que eles
fizeram
Porventura (vv. 24, 28–32)—
Acaso
Longe de ti que faças tais
coisas (v. 25)—Não é essa a
maneira que tu geralmente ages
Pó e cinza (v. 27)—Nada
comparado a Deus

C

O Convênio Abraâmico

Terra Posteridade

Sacerdócio e
evangelho

Salvação

B

A

Multiplicarei
grandissimamente (v. 2)—Dar-
te-ei muitos descendentes
Frutificar grandissimamente (v.
6)—Muitos descendentes

De ti farei nações, e reis sairão
de ti (v. 6)—Haverá nações e
reis entre seus descendentes
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Gênesis 18:20—Os Pecados de Sodoma e Gomorra
Quando lemos Gênesis 19 descobrimos que a imoralidade era um
dos principais pecados dessas cidades. Ezequiel 16:48–50 ajuda-
nos a compreender que o povo de Sodoma e Gomorra era
orgulhoso, não tinha vontade de cuidar dos pobres e necessitados
em seu meio, e era ocioso.

Gênesis 18:23–33—Os Iníquos Podem Ser Poupados
por causa dos Justos
Leia Alma 10:20–23 para saber mais sobre esse princípio de poupar
os iníquos.

Estudo das Escrituras

Responda às Perguntas do Senhor

1. Observe que as perguntas de Gênesis 18:14 não foram
respondidas. Procure as respostas em Lucas 1:37 e explique-as.

2. Escreva sobre uma experiência que você ou uma pessoa
conhecida teve que demonstre que “nada é difícil para o
Senhor”. (V. 14)

Escolha as Melhores Palavras

Depois de ler Gênesis 18:16–33, pondere o que aprendeu sobre o
caráter de Abraão e o de Deus. Escolha nessa passagem duas
palavras que, em sua opinião, melhor descrevam Abraão e duas
palavras que melhor descrevam a natureza de Deus.

Gênesis 19

Sodoma e Gomorra

Gênesis 14:12 declara que Ló “habitava em Sodoma”. Em
Gênesis 18, mensageiros de Deus visitaram Abraão a caminho
de Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou sabendo do plano de
Deus de destruir essas cidades. Gênesis 19 conta a história do
que aconteceu quando os mensageiros chegaram para ajudar
Ló e sua família a deixar Sodoma e Gomorra antes de sua
destruição.

Embora Ló tenha conseguido escapar de Sodoma e Gomorra
antes que fossem destruídas, alguns membros de sua família
tinham-se acostumado com a iniqüidade dessas cidades. Eles
foram destruídos porque não seguiram o conselho de sair dali.

Gênesis 20–21

Uma Promessa Cumprida

Em Gênesis 20, Deus disse novamente a Abraão que salvasse
sua vida dizendo que Sara era sua irmã. Como resultado, o
Senhor pôde ajudar um homem, Abimeleque, e sua família a
saber que Abraão era um profeta. Os membros da família de
Abimeleque foram abençoados porque acreditaram que Abraão
era um homem de Deus e um profeta.

Às vezes nossa paciência e fé são testadas ao buscarmos o
cumprimento das promessas do Senhor. Gênesis 21 contém a
história de como a promessa de Deus a Abraão e Sara de que
ela teria um filho foi cumprida. Os eventos de Gênesis 21
aconteceram quando Abraão tinha cem anos de idade e Sara
tinha noventa. Haverá alguma dúvida de que o nascimento
desse filho foi um milagre e uma bênção de Deus?

Compreensão das Escrituras

Gênesis 21

Estudo das Escrituras

Escreva uma Carta

Imagine que esteja na situação de Abraão ou Sara e escreva uma
carta a um amigo, contando a história do nascimento de Isaque.
Inclua detalhes da história desde a época em que Sara achou que
não podia ter filhos e descreva como você teria se sentido nessa
parte da história. 

Gênesis 22

O Sacrifício de Isaque

Se o Senhor lhe pedisse que desistisse de algo, qual seria uma
das coisas mais difíceis a que teria de renunciar? Você o faria?
Por quê? Gênesis 22 conta a história de um dos maiores testes
a que Deus submeteu uma pessoa. Antes de ler o capítulo 22,
leia o que o Senhor disse aos membros da Igreja em Doutrina e
Convênios 101:4–5. Enquanto lê Gênesis 22, coloque-se no
lugar de Abraão ou de Isaque e pondere o que teria pensado
em cada ponto da história.

A

Visitou (v. 1)—Abençoou
Desmamado (v. 8)—Não mais
alimentado com leite materno.
Herdar (v. 10)—Ser parte da
família e receber bens do pai

Flecheiro (v. 20)—Caçador com
arco e flecha

B

A
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Compreensão das Escrituras

Gênesis 22

Gênesis 22—Por Que o Senhor Pediu a Abraão que
Sacrificasse Isaque?
“Por que o Senhor pediu uma coisa dessas a Abraão? Porque,
sabendo qual seria seu futuro e que ele seria pai de uma
posteridade incontável, Ele estava determinado a testá-lo. Deus
não o fez por Si mesmo; porque Ele sabia graças a Sua presciência
que Abraão o faria; mas para deixar uma lição gravada na mente
de Abraão e permitir que ele adquirisse um conhecimento que ele
não poderia obter de nenhuma outra forma. É por isso que Deus
nos prova. Não é para Seu próprio conhecimento; pois Ele tem
conhecimento prévio de todas as coisas. Ele conhece toda a nossa
vida e tudo o que fazemos. Mas Ele nos prova para nosso próprio
bem, para que conheçamos a nós mesmos. (…) Ele exigiu que
Abraão se submetesse a essa provação porque queria dar-lhe
glória, exaltação e honra; Ele pretendia torná-lo rei e sacerdote,
compartilhando de Sua própria glória, poder e domínio.” (George
Q. Cannon, Conference Report, abril de 1899, p. 66.)

O Élder Neal A. Maxwell aplicou essas verdades a nós quando
disse que nossa vida “não pode ser cheia de fé e desprovida de
estresse (…).

Como podemos nós realmente esperar navegar ingenuamente pela
vida, como que dizendo: ‘Senhor, dá-me experiência, mas não
tristeza, nem pesar, nem dor, nem oposição, nem traição, e,
certamente, não me deixes desamparado. Guarda-me, Senhor, de
todas essas experiências que fizeram de Ti o que Tu és! Depois,
permite-me ir viver Contigo e partilhar plenamente de Tua
alegria!’” (A Liahona, outubro de 1991, p. 10.)

O Profeta Joseph Smith sugeriu que o sacrifício é uma das
maneiras pelas quais adquirimos maior fé. Por exemplo, como
você acha que sua fé em Deus teria crescido se tivesse passado
pelo que Abraão passou? Ele não teria crescido em sua fé se tivesse
se recusado a oferecer o sacrifício ordenado por Deus. Joseph
Smith disse: “Uma religião que não exige sacrifício de todas as
coisas jamais terá poder suficiente para produzir a fé necessária
para a vida e salvação”. (Lectures on Faith, 1985, p. 69.)

Gênesis 22:14—Onde Ficava Jeová-Jiré e o Que
Significa Esse Nome?
Abraão deu ao lugar onde construiu o altar do sacrifício o nome de
“Jeová-Jiré”, que era uma profecia de que o Senhor seria visto mais
tarde naquele mesmo monte. Geralmente chamado de monte
Moriá (ver Gênesis 22:2), esse mesmo grupo de montes foi o local
do Templo de Salomão e da Crucificação do Salvador.

Estudo das Escrituras

Faça três das cinco atividades a seguir (A–E) ao estudar Gênesis 22.

Uma Representação de Cristo

1. Leia Jacó 4:3–5 e explique o que aprendeu sobre a história de
Abraão e Isaque.

2.  Aliste todos os detalhes que
puder sobre a história de
Abraão e Isaque que nos
ensinem algo sobre a
Expiação de Jesus Cristo.
Você pode organizar as
informações numa tabela
como esta.

Encontre e Anote Exemplos

1. Faça uma lista de todas as evidências que encontrar em Gênesis
22:1–14 que demonstrem a dedicação a Deus, fidelidade e
obediência de Abraão.

2. Escolha um item de sua lista que o tenha impressionado e
escreva sobre como pode aplicá-lo em sua vida.

Pondere e Escreva sobre o Sacrifício

1. Por que você acha que Abraão estava disposto a oferecer seu
filho em sacrifício?

2. O que o Senhor pede que você ofereça em sacrifício? (Ver 3 Nefi
9:19–20.)

3. Por que uma pessoa se dispõe a oferecer sacrifícios a Deus?

Ao ponderar suas respostas, reflita sobre o seguinte ensinamento
do Profeta Joseph Smith: “Porque para um homem renunciar a
tudo que possui, seu caráter e reputação, sua honra, e louvor, seu
bom nome entre os homens, suas casas, suas terras, seus irmãos e
irmãs, sua esposa e filhos e até sua própria vida (…) é preciso mais
do que mera crença (…) de que ele está fazendo a vontade de
Deus; mas um conhecimento real, sabendo que quando todos esses
sofrimentos terminarem ele entrará no descanso eterno e partilhará

C

B

Abraão e
Isaque

O Sacrifício do
Filho de Deus

A

Jerusalém na Época de Jesus

Crucificação do Salvador
Monte do Calvário

Templo de
Salomão

Monte das Oliveiras

e

Monte Moriá Jeová-Jiré
(o Senhor proverá)

Estrada para Belém
e Hebrom

Estrada para o
Mar Morto

Getsêmani

Estrad a para Betânia e Jericó

V
a

l
e

d
o

C
e

d
r

o
m

Temer (v. 12)—Reverenciar,
amar e respeitar

Possuir a porta (v. 17)—Ter
poder sobre
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da glória de Deus”. (Lectures on Faith, p. 68; ver também os
ensinamentos de Paulo em Hebreus 11:17–19.)

Compare as Promessas

Leia as promessas de Deus a Abraão em Gênesis 12:2–3; 13:14–16;
15:5; 17:2, 4, 7. Compare-as com o que Deus prometeu a Abraão
em Gênesis 22:15–18. De que modo elas são as mesmas ou
diferentes?

Pondere e Escreva sobre como as
Provações e as Experiências Difíceis

Fortalecem Nossa Fé

Como as provações como essa de Abraão e Isaque fortalecem
nossa fé em Cristo? Algumas explicações da seção “Compreensão
das Escrituras”, acima, podem ajudar a responder a essa pergunta.

Gênesis 23

Sara Morre

Em Gênesis 23 lemos que Sara morreu. Sara foi a primeira da
família de Abraão a ser enterrada na terra que Deus prometeu
lhes dar.

Estudo das Escrituras

Apresente Abraão

Imagine que esteja dirigindo uma reunião, e Abraão seja o orador
principal. Escreva como você o apresentaria e inclua o que acha ser
os detalhes mais importantes e marcantes de sua vida.

Gênesis 24

Uma Esposa
para Isaque

Quais qualidades você acha que devem ser levadas em
consideração ao escolher alguém para se casar? Em quem
confiaria para escolher alguém para casar-se com você?

O Presidente Spencer W. Kimball disse: “O mais importante
fator que por si só afetará seu futuro, sua atividade, suas
atitudes, seu destino eterno (…) é a decisão que tomar (…)
quando pedirem a alguém que lhes faça companhia por toda a
vida, como seu cônjuge. Essa é a decisão mais importante de

toda a sua vida! Não é a escola que irão freqüentar, ou que
lições irão estudar, ou em que irão formar-se, ou como irão
sustentar-se. Essas decisões, embora importantes, são
secundárias e não se comparam com a importante decisão que
tomam quando pedem a alguém que seja seu companheiro ou
companheira para toda a eternidade”. (The Teachings of
Spencer W. Kimball, comp. Edward L. Kimball, 1982, p. 301.)

A escolha de uma esposa ou marido é importante para todos,
mas especialmente para alguém que deseje as bênçãos do
convênio abraâmico, que inclui a promessa de uma família
eterna. Se o marido e a mulher aceitarem e guardarem o
convênio abraâmico, que é recebido plenamente no templo, eles
podem ter a bênção de uma família eterna. Ao ler, observe todo
o empenho efetuado para permitir que Isaque se casasse dentro
do convênio e como o Senhor ajudou no processo. Pondere o
que você está disposto a fazer para casar-se no convênio e
como o Senhor pode ajudá-lo.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 24

Estudo das Escrituras

Com Que Tipo de Pessoa Você Quer se
Casar?

1. Faça uma lista do que aprendeu sobre Rebeca em Gênesis 24
que, em sua opinião, a tornou uma boa esposa para Isaque.

2. Escreva sobre um dos itens de sua lista que você gostaria que
sua esposa ou marido tivesse ou fosse e explique por quê.

Gênesis 25

Qual É o Valor do
Convênio?

Gênesis 25 conta que depois da morte de Sara, Abraão tomou
outra esposa e teve mais filhos. Esse capítulo também conta a
morte de Abraão e seu sepultamento. Há uma breve lista dos
descendentes de Ismael e depois o capítulo enfoca a história do

A

Parentela (vv. 4, 7, 38, 40)—
Família, parentes
Porventura (vv. 5, 39)—Acaso,
se
Juramento (vv. 8, 41)—
Mandamento e promessa
Mão (v. 10)—Cuidados
Bom encontro (v. 12)—Sucesso

Desatar (v. 32)—Descarregar 
Procedeu (v. 50)—Veio
Véu (v. 65)—Pedaço de pano
que cobre o rosto,
tradicionalmente usado nessa
sociedade pelas mulheres
solteiras

A

E

D
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nascimento de Esaú e Jacó, os filhos gêmeos de Isaque e
Rebeca. A história de Esaú e Jacó suscita importantes
perguntas que todos devemos fazer a nós mesmos: Como me
sinto por ter nascido com o convênio abraâmico por herança?
Que valor dou a esse convênio?

Compreensão das Escrituras

Gênesis 25:19–34

Gênesis 25:30–34—Esaú Vendeu Sua Primogenitura
Na cultura daquela época, o filho primogênito recebia a
“primogenitura”, que incluía o direito de presidir a família e uma
porção dobrada dos bens e terra de seu pai quando este morresse.
O filho primogênito então poderia tomar conta do restante da
família, inclusive a viúva do pai. A revelação que Rebeca recebeu
acerca de seus dois filhos provavelmente a preparou para saber
que essa tradição não se aplicaria obrigatoriamente a sua família.
Receber a primogenitura do convênio não advém da ordem de
nascimento, mas devido à retidão. A história de Gênesis 25:29–34
pode ajudar-nos a ver por que foi dito a Rebeca que esperasse que
o mais novo recebesse a primogenitura. Algumas pessoas criticam
Jacó por “tirar vantagem” do irmão; contudo, não conhecemos
toda a história. A história mostra que Esaú dava pouco valor à
primogenitura e às bênçãos de ser o filho primogênito na linhagem
do convênio de Abraão e mostra que Jacó desejava essas bênçãos.

Estudo das Escrituras

Como Isso Acontece Hoje em Dia?

Esaú vendeu algo que teria grande valor para ele no futuro (sua
primogenitura) por algo de pouco valor que poderia receber
imediatamente e satisfazer um apetite do momento (fome).
Escreva sobre como você vê as pessoas de nossa época vendendo
oportunidades e bênçãos eternas em troca de algo mundano ou
que satisfaça um apetite.

Gênesis 26–27

Jacó Recebeu as Bênçãos
do Convênio

Em Gênesis 26, lemos sobre como o Senhor fez com que Isaque
prosperasse e renovou o convênio abraâmico com ele. (Ver vv.
3–5, 23–25.) O capítulo 26 também nos conta outras
experiências que Isaque teve que são semelhantes ao que

aconteceu com seu pai Abraão. (Ver vv. 6–11, 19–22, 26–31.)
Os versículos finais do capítulo contam como Esaú decidiu
casar-se fora do convênio e como sua decisão entristeceu
Isaque e Rebeca.

Algumas pessoas acham que podem receber bênçãos sem
obedecer aos mandamentos associados a essas bênçãos. Elas
estão enganadas. (Ver D&C 130:20–21.) Em Gênesis
25:29–34, lemos como Esaú se preocupava mais em satisfazer
seus apetites pessoais imediatos do que as responsabilidades e
bênçãos de ser o filho primogênito do convênio. Em Gênesis
26:34–35, Esaú mostrou novamente quão pouco valor dava ao
convênio ao escolher uma mulher de fora do convênio. Saber
essas duas coisas sobre Esaú ajuda-nos a compreender o que
aconteceu em Gênesis 27. Precisamos entender que Esaú não
se qualificou para as bênçãos que Isaque desejava conceder-lhe.

Você também deve observar que as bênçãos prometidas a Jacó
em Gênesis 27 eram condicionais, ou seja, elas somente seriam
prometidas se Jacó fosse fiel ao convênio. As bênçãos não são
automáticas. Ao continuar a ler Gênesis 28–35, procure o que
Jacó fez para que as bênçãos prometidas fossem cumpridas.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 27

Gênesis 27—Uma Bênção Roubada?
Embora Isaque tenha achado que estava abençoando Esaú, quando
percebeu que abençoara Jacó, ele não mudou a bênção nem
amaldiçoou Jacó. (Ver Gênesis 27:33.) Aparentemente, Isaque
reconheceu que o Senhor o inspirara a abençoar a pessoa certa. A
história de Jacó e Isaque ajuda-nos a compreender que o Senhor
inspira Seus servos a realizarem a Sua vontade, a despeito de suas
fraquezas ou do conhecimento incompleto de uma situação.

Foram prometidas bênçãos a Jacó na época dos acontecimentos de
Gênesis 27, mas essas bênçãos não foram cumpridas até que ele
fosse obediente aos mandamentos que permitiram que essas
bênçãos entrassem em sua vida.

Estudo das Escrituras

Dê um Conselho a Esaú

Imagine que seja um amigo de Esaú e tenha a oportunidade de
falar com ele, depois do que aconteceu em Gênesis 27. Levando em
conta o que aprendeu em Gênesis 25–27, ajude Esaú a
compreender por que Jacó recebeu as bênçãos do convênio e
sugira o que Esaú deve fazer.

A

Aljava (v. 3)—Lugar onde se
guardam as flechas
Gorduras (v. 28, 39)—
Prosperidade
Sutileza (v. 35)—Engano

Assenhorar-se (v. 40)—Ter
oportunidade de estabelecer-se
na terra
Sacudir o jugo do teu pescoço
(v. 40)—Não ser servo dele

A

Estéril (v. 21)—Incapaz de ter
filhos
Por que sou eu assim? (v. 22)—
Por que isso está acontecendo?

Dividir das tuas entranhas (v.
23)—Nascer
Guisado (v. 29)—Cozido
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Gênesis 28

A Experiência Sagrada
de Jacó

Em Gênesis 27, Isaque abençoou Jacó para que tivesse
prosperidade e governasse seu irmão mais velho, Esaú. As
maiores bênçãos que Jacó poderia receber, porém, eram as
bênçãos do convênio dadas a seu avô Abraão e seu pai Isaque.
Em Gênesis 28, o Senhor ensinou mais a Jacó sobre o convênio
e suas bênçãos.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 28

Gênesis 28:10–28—Jacó em Betel
Não sabemos ao certo a aparência exata da escada do sonho de
Jacó. De qualquer modo, a escada simboliza “subir” ao céu pelos
meios proporcionados por Deus e ministrados por Seus servos
(anjos).

O Élder Marion G. Romney ensinou que os degraus da escada
representam o convênio que fazemos com Deus que nos levam
para mais perto Dele. Ele também disse: “Os templos são para nós
tudo o que Betel foi para Jacó”. (“Temples—The Gates to Heaven”,
Ensign, março 1971, p. 16.) Os templos são o “monte do Senhor”
onde podemos elevar-nos acima das coisas deste mundo,
aproximar-nos de Deus e do céu, e aprender como entrar em Sua
presença na eternidade. As ordenanças que recebemos no templo
são essenciais para nossa exaltação; portanto, o templo é a “porta”
para Deus e a vida eterna.

Estudo das Escrituras
Faça uma das seguintes atividades (A–B) ao estudar Gênesis 28.

Identifique as Promessas

Em Gênesis 28, Isaque
prometeu certas bênçãos a Jacó,
o Senhor prometeu certas
bênçãos a Jacó, e Jacó prometeu
ao Senhor que faria certas
coisas. Identifique as
promessas deste capítulo e
coloque-as numa tabela
semelhante à mostrada ao lado.

Desenhe Sua Escada para o Céu

1. Desenhe uma escada (de qualquer dos tipos mostrados acima)
em seu caderno. Escreva nos degraus as ordenanças que você
precisa receber e os convênios que precisa fazer com Deus para
alcançar a vida eterna.

2. Mostre seu desenho para seus pais ou líderes da Igreja para ver
se não se esqueceu de nada.

3. Escreva sobre o que está fazendo agora em sua vida para
receber esses convênios, ou o que está fazendo para ser digno
das bênçãos dos convênios que já fez.

Gênesis 29

Os Filhos de Jacó,
Parte 1

Em Gênesis 32, você lerá como o Senhor mudou o nome de
Jacó para Israel. Freqüentemente falamos na Igreja a respeito
das “doze tribos de Israel”, referindo-nos aos doze filhos de
Jacó (Israel) e seus descendentes. Gênesis 29–30 conta a
história dos casamentos de Jacó e o nascimento de onze de seus
doze filhos.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 29

Pleno dia (v. 7)—O sol está no
alto do céu, meio-dia
Olhos tenros (v. 17)—Olhos
delicados e ternos
Formoso semblante e formosa
à vista (v. 17)—Atraente em
todos os sentidos
Cumpre a semana desta (vv.
27–28)—Fique casado com ela e
espere até o final das
comemorações de uma semana

do casamento antes de fazer
qualquer outra coisa
Abriu sua madre (v. 31)—
Abençoou-a com filhos
Estéril (v. 31)—Incapaz de ter
filhos
Cessou de dar à luz (v. 35)—
Parou de ter filhos

B

Isaque
prometeu

a Jacó
(ver vv. 3-4)

O Senhor
prometeu

a Jacó
(ver vv. 13-15)

Jacó
prometeu
ao Senhor

(ver vv. 20–22)

A

Terrível (v. 17)—Santo Coluna (vv. 18, 22)—Altar
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Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Gênesis 29.

Coloque-se em Seu Lugar

Imagine que você seja Jacó, Lia ou Raquel. Escreva a um amigo ou
parente que more em outro lugar e descreva a história de Gênesis
29 como se fosse essa pessoa.

Qual o Preço de um Bom Casamento?

1.  Antigamente, o homem
pagava ao pai da mulher pelo
direito de casar-se com sua
filha. Como Jacó tinha muito
pouco ou quase nada, o que
ele fez para pagar pelo direito
de casar-se com Lia e Raquel?

2.  Explique por que você estaria
disposto ou não a fazer o que
Jacó fez para poder casar-se
com alguém.

3.  Escreva qual você acha ser o
“preço” de um bom casamento
eterno atualmente.

Gênesis 30

Os Filhos de Jacó,
Parte 2

Compreensão das Escrituras

Gênesis 30

Gênesis 30:25–43—Jacó Prospera

Em Gênesis 30, lemos que Jacó procurou voltar à terra de seu pai.
Ele pediu a Labão se poderia levar consigo as coisas que obtivera
por seu trabalho. De modo milagroso, o Senhor fez Jacó prosperar
de modo a ter muito mais do que Labão estava disposto a dar-lhe.

Estudo das Escrituras

Os Filhos de Jacó

Faça uma tabela dos filhos de Jacó, semelhante à mostrada abaixo.
Você também precisará consultar Gênesis 29:31–35 para completar a
tabela. O último filho de Jacó, Benjamim, só nasceu mais tarde na
vida de Jacó. A história do nascimento de Benjamim está em
Gênesis 35. Você pode deixar um espaço em sua tabela para incluí-
lo mais tarde. Coloque os filhos na ordem em que nasceram, de
acordo com as escrituras. Você também pode sublinhar ou destacar
cada filho quando seu nome aparecer pela primeira vez nos
versículos. Se você marcar suas escrituras assim, poderá encontrar
rapidamente o nome na próxima vez em que for ler essa passagem.

Gênesis 31

Jacó Parte de
Padã-Arã

Em Gênesis 31, o Senhor ordenou a Jacó que voltasse para sua
terra natal, que lhe fora prometida por convênio. Quando Jacó
partiu para sua casa, Labão e seus filhos e servos ficaram
irritados. Acharam que Jacó tinha levado consigo coisas que
pertenciam a Labão e estavam invejosos do modo como Deus
tinha feito com que Jacó prosperasse. Labão também ficou
zangado com Jacó por ter levado suas filhas. Também lemos,
porém, que Labão tratou Jacó e suas próprias filhas
injustamente nos vinte anos que Jacó morou entre eles. De fato,
ele até negou às filhas a herança a que tinham direito. Tentando
recuperar sua herança, Raquel deixou a terra de seu pai com
pequenas imagens, que continham uma descrição legal de suas
propriedades. Labão foi atrás de Jacó e sua família, e eles
conversaram sobre o modo como Labão tratou Jacó e por que ele
tinha decidido voltar para casa. Por fim, Labão e Jacó fizeram a
promessa de que não prejudicariam um ao outro e de que Jacó
trataria com bondade as filhas e os netos de Labão.

Nome do
Filho

Significado
do NomeMãe

Razão Por Que o
Nome Foi Dado

Rúben

Simeão

Levi

Lia Vê, um filho Lia estava feliz por 
ter tido um filho 
para Jacó, embora 
sentisse que não 
era amada.

A

Fruto de teu ventre (v. 2)—
Filhos
Dê a luz sobre meus joelhos (v.
3)—Ter filhos para mim como
minha serva

Abriu sua madre (v. 22)—
Abençoou-a com filhos

B

A

Terá

Naor Abraão Harã

Betuel Isaque Ló Milca Sarai Iscá

Labão Rebeca Jacó

Lia Raquel
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Gênesis 32

Jacó Viaja para Casa

Como era o relacionamento entre Jacó e Esaú quando Jacó
partiu para encontrar uma esposa? (Ver Gênesis 27:41–45.)
Se você fosse Jacó, como se sentiria ao voltar para casa? O que
faria acerca da situação?

Gênesis 32–33 conta a história do retorno de Jacó e o que ele
fez para preparar o caminho para seu encontro com Esaú. Ao
ler, pondere o que aprendeu nessa história sobre como reatar
um relacionamento que se deteriorou.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 32

Estudo das Escrituras

Aplique as Palavras dos Profetas
Modernos

Pondere a seguinte declaração do Presidente Spencer W. Kimball e
depois escreva sobre como isso poderia ser aplicado a algumas das
coisas que Jacó fez em Gênesis 32:1–23.

“Se rogássemos a paz, tomando a iniciativa em acertar nossas
diferenças, se pudéssemos perdoar e esquecer de todo o coração,
se pudéssemos limpar nossa própria alma de pecados, acusações,
ressentimentos e culpa antes de jogarmos uma pedra nos outros, se
perdoássemos todas as ofensas reais ou imaginárias antes de
pedirmos perdão por nossos próprios pecados, se pagássemos
nossas próprias dívidas, grandes ou pequenas, antes de
pressionarmos nossos devedores, se conseguíssemos limpar as
traves cegantes antes de ampliarmos o argueiro dos olhos dos
outros, oh, que mundo glorioso seria este!” (Conference Report,
outubro de 1949, p. 133.)

O Que Isso Significa?

1. Leia Enos 1:1–5 no Livro de Mórmon e diga o que acha que
significa “lutar” perante o Senhor.

2. Por que você acha que Jacó estava lutando perante o Senhor?
(Você pode encontrar uma ajuda nos versículos 9–12.)

3. O que o nome de Jacó nos diz sobre sua luta perante Deus?

Gênesis 33

Jacó Encontra-se com Esaú

Compreensão das Escrituras

Gênesis 33

Estudo das Escrituras

Ponto de Vista de Esaú

Escreva a história encontrada em
Gênesis 32–33 como se fosse
Esaú. Inclua os sentimentos que
tinha em relação a Jacó vinte
anos antes e seus sentimentos
sobre ele na época da história.
Use as informações de Gênesis
33 para manter o relato o mais
exato possível.

Gênesis 34

Atos de Vingança dos
Filhos de Jacó

A última parte de Gênesis 33 conta que Jacó se estabeleceu por
um tempo numa região chamada Siquém. Gênesis 34 conta a
história de como um homem chamado Siquém forçou Diná,
filha de Jacó, a ter relações sexuais com ele. Isso deixou os
irmãos de Diná enfurecidos. Dois deles, Simeão e Levi,
elaboraram um plano que resultou na morte de Siquém e de
outros homens de sua cidade. Jacó ficou muito perturbado com
seus atos de vingança.

A

Graciosamente (vv. 5, 11)—
Bondosamente
Bênção (v.11)—Dádiva
Instar (v. 11)—Encorajar
Tenros (v. 13)—Jovens

Afadigar (v. 13)—Fazer andar
depressa demais ou longe
demais
Passar adiante (v. 14)—Seguir
um caminho diferente

B

A

Peregrinar (v. 4)—Morar
Bando (vv. 8, 21)—Grupo
Cajado (v. 10)—Vara usada
para auxiliar nas caminhadas e
também pelos pastores para
ajudar a controlar os animais
Do que lhe veio à sua mão (v.
13)—Suas posses
Aplacar (v. 20)—Tentar acalmar

Porventura (v. 20)—Se
Vau (v. 22)—Rio
Não prevalecia (v. 25)—Não
podia vencer
Juntura da coxa (vv. 25, 32)—
Articulação do quadril
Prevaleceste (v. 28)—Venceste
Manquejava (v. 31)—Mancava

33



Gênesis 35

Jacó Retorna a Betel

Em Gênesis 28, Jacó teve uma experiência espiritual muito
importante num lugar chamado Betel. Naquela época, o
Senhor prometeu que estaria com Jacó para que ele pudesse
retornar e adorar novamente o Senhor em sua terra natal.
Depois de ter doze filhos e tendo-se passado mais de vinte
anos, ele voltou para aquele lugar sagrado, onde teve outra
importante experiência espiritual. Durante sua leitura, pense
em tudo o que aprendeu sobre Jacó, tudo o que aconteceu desde
a última visita dele a Betel, e como as experiências de Jacó
poderiam ter influído no modo como ele se sentia em relação
ao que Deus lhe prometeu naquela ocasião em Betel.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 35

Estudo das Escrituras

Prepare-se para Entrar na Casa do
Senhor

Em hebraico, Beth-el significa “Casa de Deus”. Betel era para Jacó
o que os templos são para nós atualmente. Sabendo disso, o que
Gênesis 35:1–5 nos ensina sobre como devemos ir ao templo?

Compare o Que o Senhor Disse a Jacó
com o Que Ele Disse a Outros

Leia o que o Senhor disse a Abraão em Gênesis 12:1–3; 15:17–21;
17:1–8; 22:15–18. Como essas palavras diferem ou se assemelham
com o que o Senhor disse a Jacó em Gênesis 35:9–12?

Gênesis 36–37

José e a Túnica de
Várias Cores

Gênesis 36 traz uma lista de nomes de muitos dos
descendentes de Esaú. (Esaú também é chamado de “Edom”
nos versículos 1, 43.) A posteridade de Esaú foi vizinha de
Jacó (Israel) por toda a história da Bíblia e eram chamados de
“idumeus”.

O filho primogênito tornava-se o líder da família depois da
morte do pai. Ele também assumia a responsabilidade de
cuidar dos outros membros da família. Para cumprir suas
responsabilidades, ele recebia uma porção dobrada de terra e
bens em sua herança. Devido ao convênio que Deus fez com
Abraão, o filho primogênito também tinha responsabilidades
espirituais. (Para mais informações, ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Primogenitura”.)

Geralmente o primeiro filho a nascer recebia a primogenitura.
Rúben, porém, tornou-se indigno dessa honra. (Ver Gênesis
35:22; I Crônicas 5:1.) Sendo o primeiro filho de Raquel, a
segunda esposa de Jacó, José recebeu a primogenitura.
Imagina-se que a “túnica de várias cores” que Jacó deu a José
(ver Gênesis 37:3) represente o fato de José ter recebido a
primogenitura. (Ver William Wilson, Old Testament Word
Studies, 1978, verbete “colour”, p. 82.)

Lembre-se de que embora José fosse o primeiro filho de Raquel,
ele foi o décimo primeiro filho a nascer. Mesmo sendo digno,
podemos imaginar como os dez irmãos mais velhos devem ter-
se sentido ao vê-lo receber as bênçãos da primogenitura. Ao ler
cada parte de Gênesis 37, pense em como você se teria sentido
se fosse José naquela época.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 37

Trazia más notícias deles (v.
2)—Um relatório de que eles (os
irmãos) tinham feito coisas
erradas
Pacificamente (v. 4)—
Bondosamente
Atando molhos (v. 7)—
Ajuntando os pés de trigo em
feixes

Molho (v. 7)—Feixe de trigo 
Domínio (v. 8)—Poder
Repreendeu (v. 10)—Procurou
corrigir ou reprovar
Guardar (v. 11)—Lembrar
Companhia (vv. 25)—Grupo

B

A

Deuses estranhos (vv. 2, 4)—
Ídolos, estátuas
Terror (v. 5)—Temor, respeito
Procederão dos teus lombos (v.
11)—Serão teus descendentes
Coluna (vv. 14, 20)—Altar

Teve trabalho em seu parto (v.
16)—Sentiu as dores de ter um
bebê
Deitar-se (v. 22)—Ter relações
sexuais
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Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Gênesis 37.

Escolha um Título para uma Biografia

Se você fosse escrever a biografia da vida de José até o final de
Gênesis 37, que título daria? Explique o motivo.

As Provações de José

1. Faça uma lista dos problemas que José enfrentou em Gênesis
37.

2. Como acha que José se sentiu em relação a esses problemas?

3. Como os problemas de José se assemelham aos que os jovens
enfrentam atualmente?

Adquira Maior Entendimento no Livro de
Mórmon

1. Explique por que acha que Jacó “recusou ser consolado”. (V. 35)

2. Jacó guardou um pedaço da túnica de José, que seus irmãos
levaram para ele. Mais tarde, quando soube que José ainda
estava vivo, ele profetizou acerca dos descendentes de José.
Leia essa profecia em Alma 46:24–25 e explique-a em suas
próprias palavras. Essa profecia não apenas se refere ao povo
do Livro de Mórmon mas também a você, se for da tribo de
Efraim ou Manassés (filhos de José).

Gênesis 38–39

A Retidão de José

Gênesis 38 conta a história de Judá, o quarto filho de Jacó
(Israel) e seu exemplo de iniqüidade. Lemos que ele se casou
fora do convênio e não cuidou de sua família como devia.
Também lemos que ele quebrou a lei da castidade com sua
nora, embora não soubesse que era ela na ocasião.

Em contraste, Gênesis 39 conta-nos como José procurou fazer
o bem. Embora José fosse um jovem fiel, ele passou por
grandes provações. Era possível que ele jamais voltasse a ver
sua família. Como você se sentiria numa situação semelhante?
Longe de todos da sua fé, o que você faria em relação a suas
crenças e práticas religiosas?

Certa ocasião, o Profeta Joseph Smith disse o seguinte ao Élder
George A. Smith: “Nunca desanime (…) Se eu fosse jogado no
mais profundo poço das minas de carvão da Nova Escócia, e
todas as Montanhas Rochosas fossem empilhadas sobre mim,
eu perseveraria, exercitando a fé e mantendo a coragem, e
assim venceria”. (John Henry Evans, Joseph Smith, an
American Prophet, 1933, p. 9.) Ao ler Gênesis 39, procure
como José foi um exemplo da declaração do Profeta Joseph.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 39

Gênesis 39:7–20—José e a Esposa de Potifar 
O Presidente Ezra Taft Benson explicou as ações de José da
seguinte maneira: “Quando José estava no Egito, o que vinha em
primeiro lugar em sua vida: Deus, seu trabalho ou a mulher de
Potifar? Quando ela tentou seduzi-lo, ele respondeu dizendo:
‘Como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus?’
(Gênesis 39:9)

José foi colocado na prisão porque colocou Deus em primeiro
lugar. Se tivéssemos que escolher de modo semelhante, a que
dedicaríamos nossa maior lealdade? Será que colocaríamos Deus
acima da segurança, paz, paixões, riquezas e as honras dos
homens?

Faraó (v. 1)—Rei do Egito
Da mão dos (v. 1)—Dos
Prosperar (vv. 2–3, 23)—Ter
sucesso e ser abençoado
Mão (vv. 3–4, 6, 8, 22)—
Controle
Achou graça (v. 4)—Foi
favorecido e tratado com
bondade

Deitar (vv. 7, 10, 12, 14)—Ter
relações sexuais
Escarnecer (vv. 14, 17)—Insultar
Seu senhor (v. 16)—Potifar
A sua ira se acendeu (v. 19)—
Ele ficou zangado
Não ter cuidado (v. 23)—Não se
preocupava

José Foi Vendido como Escravo

Os ismaelitas levaram José para o Egito
e o venderam como escravo.

Dotã
Siquém

Hebrom

Mênfis

José serviu Potifar por 
onze anos, passou dois 
anos na prisão e depois 
foi chamado para servir o 
faraó e tornou-se primeiro 
ministro do Egito aos 
trinta anos de idade.

Em Dotã, José, com dezessete anos, foi jogado 
numa cova por seus irmãos e vendido a uma 
caravana de mercadores ismaelitas que passava.

0                50 milhas

C

B

A

Especiarias e bálsamo e mirra
(v. 25)—Mercadorias preciosas
para vender

Pôs saco sobre os seus lombos
(v. 34)—Vestiu-se com roupas
rústicas (uma tradição que
expressava sua tristeza)
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Quando José foi forçado a escolher, ele estava mais ansioso em
agradar a Deus do que em agradar a esposa de seu patrão.
Quando tivermos que escolher, será que estaremos mais ansiosos
em agradar a Deus do que a nosso patrão, nosso professor, nosso
vizinho ou nossa namorada ou namorado?” (Conference Report,
abril de 1988, p. 4; ou Ensign, maio de 1988, pp. 4–5.)

Estudo das Escrituras

Encontre um Conceito que se Repete

1. Leia os versículos 2–3, 21, 23 e encontre uma frase semelhante
em todos os quatro versículos. (Você pode sublinhar a frase em
suas escrituras.) Por que você acha que foi importante que José
soubesse que isso era verdade?

2. O que José fez em Gênesis 39 que permitiu que a frase dos
versículos 2–3 continuasse a ser verdadeira nos versículos 21,
23?

Conhecimento de Escritura—Gênesis
39:9

1. Que motivos José deu para resistir ao convite da esposa de
Potifar para que ele agisse imoralmente?

2. O que mais o impressionou na declaração e nas ações de José?
Como você poderia usar esses mesmos conceitos para resistir às
tentações em sua própria vida?

Gênesis 40

José na Prisão

Ao ler Gênesis 40–41, procure mais maneiras pelas quais “o
Senhor estava com José”. (Gênesis 39:21) Pondere que
nenhum dos sucessos de José teriam acontecido se ele tivesse
cedido à tentação com a esposa de Potifar. Observe, durante a
sua leitura, como o Senhor transformou uma situação
aparentemente ruim numa boa situação.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 40

Estudo das Escrituras

Sonhos e Interpretações

Faça uma tabela como esta abaixo e escreva os sonhos do copeiro e
do padeiro, e as interpretações dadas por José.

Dê Sua Opinião

Baseando-se no que sabe da vida de José até aqui, explique por
que acha que ele foi capaz de interpretar os sonhos neste capítulo.

Gênesis 41

José e o Faraó

Como você se sentiria se fosse chamado a comparecer perante o
líder de seu país para dar-lhe conselhos? O que você estaria
pensando e o que diria? O que você faria se viesse a tornar-se
um líder de seu país, abaixo apenas do presidente, rei, rainha
ou primeiro-ministro? Ao ler Gênesis 41, veja o que José fez
nessas situações e compare suas ações com o que você faria.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 41

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Gênesis 41.

Descreva ou Desenhe

Descreva ou faça um desenho dos dois sonhos do faraó e diga o
que significam, de acordo com José.

A

Consumirá a terra (v. 30)—
Todo o alimento que a terra
pode produzir será consumido,
a terra não conseguirá produzir
o suficiente

Entendido (vv. 33, 39)—Sensato
Anos de fartura (v. 34)—Anos
com muito alimento
No trono (v. 40)—Como rei

B

Copeiro

Padeiro

Conteúdo do Sonho Interpretação

A

Copeiro (vv. 1–2)—Servo
Indignar-se (v. 2)—Irar-se
A cargo de José (v. 4)—Deixou
sob a responsabilidade de José 
Cada um conforme a
interpretação do seu sonho (v.
5)—O sonho de cada homem
tinha um significado diferente

Interpretar (vv. 8, 12, 16, 18,
22)—Dizer o significado de algo 
Levantará a tua cabeça (v. 13)—
Tirar da prisão e voltar a seu
cargo

B

A
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Complete as Frases com Suas Próprias
Palavras

1. Depois que Faraó contou a José o seu sonho, José …

2. José sugeriu …

3. Faraó chamou José como …

4. José teve dois filhos …

O Que Você Acha que Ele Estava
Pensando?

1. Descreva o que você acha que José devia estar pensando e
sentindo sobre sua vida no final do capítulo 41, levando em
consideração o modo como o Senhor o abençoou desde quando
estava com sua família em Canaã.

2. Que conselho você acha que José daria às pessoas em relação a
suas provações?

3. Como as coisas teriam sido diferentes se José tivesse cedido aos
apelos da mulher de Potifar?

Gênesis 42

Os Irmãos de José Vão
para o Egito

Suponha que alguém o tenha traído e lhe causado grandes
problemas financeiros, fazendo com que você perdesse quase
todas as suas posses. Mais tarde você se recuperou e se tornou
bem rico. Depois de tornar-se rico, você fica sabendo que a
pessoa que o prejudicou anteriormente está agora muito pobre
e quase morrendo de fome. Como você se sentiria? O que você
faria? Por quê?

A história de José em Gênesis 42–45 é bastante semelhante à
situação descrita. Sua história deve fazer-nos pensar sobre
como lidamos com aqueles que nos prejudicaram. Durante a
leitura, devemos também ver a história do ponto de vista
daqueles que fizeram as coisas erradas. Como eles tiveram a
oportunidade de mudar e como o Senhor nos dá oportunidades
semelhantes? Procure esses conceitos ao ler os capítulos
42–45.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 42

Estudo das Escrituras

O Que Estava Acontecendo com os
Irmãos de José?

“O remorso e a tristeza profunda são aspectos preliminares do
arrependimento. (…)

O sofrimento é uma parte muito importante do arrependimento.
Uma pessoa não começou a se arrepender a menos que tenha
sofrido intensamente por seus pecados”. (Spencer W. Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 87–88.)

Levando em consideração a declaração acima, encontre e anote
indícios de Gênesis 42 que mostrem como os irmãos de José
estavam começando o processo de arrependimento pelo que
tinham feito a ele. Continue a procurar esses indícios ao ler
Gênesis 43–44.

A

Para que lhe não suceda,
porventura, algum desastre (v.
4)—Porque algo pode acontecer
a ele
Mostrou-se estranho para com
eles (v. 7)—Não lhes disse
quem ele era
Nudez da terra (vv. 9, 12)—
Quão pouco alimento ela é
capaz de produzir (dando a
entender que os irmãos de José
tinham ido ver se os egípcios
estavam fracos por falta de
alimentos)

Um já não existe (vv. 13, 32)—
Um está morto
Verificadas (v. 20)—
Comprovadas
Por isso vem sobre nós esta
angústia (v. 21)—Por isso
estamos sendo castigados
Seu sangue também é
requerido (v. 22)—Seremos
considerados responsáveis pelo
que fizemos a ele
Desfilhado (v. 36)—Tirado meu
filho

C

B
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Gênesis 43

Os Irmãos de José Voltam
para o Egito

No final de Gênesis 42, Jacó (Israel) estava decidido a não
enviar Benjamim para o Egito, embora Simeão ainda estivesse
preso naquele país. Ao ler Gênesis 43, procure o que fez com
que Jacó mudasse de idéia. O que acha que aconteceu quando
José viu seu irmão mais novo?

Compreensão das Escrituras

Gênesis 43

Estudo das Escrituras

Encontre o Cumprimento da Profecia

Leia novamente os sonhos de José que se encontram em Gênesis
37:5–10. Escreva maneiras específicas pelas quais esses sonhos
foram cumpridos em Gênesis 42–43, incluindo versículos
específicos que, em sua opinião, cumpriram esses sonhos.

Gênesis 44

José Prova Seus Irmãos

No início da história de José e seus irmãos, não parecia que os
irmãos mais velhos se importassem muito com o que acontecia
com seus irmãos mais novos, tampouco pareciam preocupados
com os sentimentos de seu pai. Durante a leitura, observe
como esses sentimentos mudaram.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 44

Estudo das Escrituras

De Que Modo Esta História É um
Símbolo?

O Presidente Brigham Young ensinou que “José foi preordenado
para ser o salvador temporal da casa de seu pai, e os descendentes
de José (a semente de José) foram ordenados a ser salvadores
espirituais e temporais de toda a casa de Israel nos últimos dias”.
(Journal of Discourses, 7:290.) O Profeta Joseph Smith era
descendente direto de José, filho de Jacó. A maioria dos membros
da Igreja são da linhagem de Efraim ou Manassés, os dois filhos de
José. Como os descedentes atuais de José (a Igreja) estão
espiritualmente fazendo pela casa de Israel o mesmo que ele fez
temporalmente por sua família no passado?

Como Judá É uma Representação de
Cristo?

Descreva como as ações de Judá em Gênesis 44:18–34 foram
semelhantes às futuras ações de seu descendente Jesus Cristo.

Gênesis 45

José Revela-se a
Seus Irmãos

Em Gênesis 45, José finalmente se revela a seus irmãos. Antes
de ler, preveja como seus irmãos, os egípcios e o pai de José,
Jacó (Israel), reagirão. Leia e veja o que aconteceu na verdade.

B

A

Adivinha (v. 5)—Prediz o
futuro
Iniqüidade (v. 16)—Pecado

Fiador (v. 32)—Responsável

A

Fortemente nos protestou (v.
3)—Avisou
Por que me fizeste tal mal (v.
6)—Por que foste tão cruel
Fiador (v. 9)—Responsável.
Judá prometeu a Israel que ele
ficaria em Canaã e daria sua
vida por Benjamim, se este não
retornasse do Egito.
Deter (v. 10)—Esperar

Bálsamo, mel, especiarias,
mirra, terebinto e amêndoas (v.
11)—Coisas preciosas
Suas entranhas comoveram-se
(v. 30)—Sentiu forte emoção e
amor
Conteve-se (v. 31)—Controlou
suas emoções
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Compreensão das Escrituras

Gênesis 45

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Gênesis 45.

Escreva um Diário

Escreva um trecho de um diário imaginário de José no final do dia
em que ele se revelou aos irmãos. Inclua o que você acha que ele
compreendeu sobre sua vida, vinte anos depois de ter sido
vendido ao Egito, incluindo as difíceis provações por que passou.

O Que Você Acha que Eles Disseram?

Em Gênesis 45:25–27, os irmãos de José contaram a Jacó a história
do que aconteceu quando estavam no Egito. Certamente eles
precisaram completar partes da história, como o que realmente
tinha acontecido a José quando Jacó achou que ele tinha morrido.
Imagine que você seja Judá e escreva o que você teria dito a Jacó
nessa ocasião. Inclua a seguinte informação no que escrever: Como
seus sentimentos mudaram ao longo dos anos (por exemplo:
compare Gênesis 37:23–34 com Gênesis 43:3–10; 44:14–34), que
acontecimentos mudaram seus sentimentos, como você se sente a
respeito das coisas do passado, e como você se sente sobre o que
aconteceu em suas viagens ao Egito, especialmente na última vez,
quando José revelou quem ele era.

Gênesis 46

Pai e Filho Reunidos!

Jacó achava que seu filho estava morto. Depois de vinte anos,
ele ficou sabendo que José estava vivo e que teria a
oportunidade de ver seu filho amado novamente. Podemos
apenas imaginar como foi essa reunião. (Leia sobre isso em
Gênesis 46:28–30.) Esse capítulo também inclui uma lista do
nome de todos os descendentes de Jacó (Israel) que foram para
o Egito e lá habitaram. (Ver vv. 8–27.)

Compreensão das Escrituras

Gênesis 46

Estudo das Escrituras

José: Uma Representação de Cristo

Uma maneira especial de alguns profetas antigos prestarem
testemunho de Cristo era pelo modo como viviam ou as coisas que
lhes aconteciam. Examinando cuidadosamente a vida dos profetas
encontraremos semelhanças, ou representações, do que aconteceria
com o Salvador ou como que o Salvador faria ou diria. A vida de
José no Egito teve muitas semelhanças desse tipo.

Revise a história de José. (Ver Gênesis 37–46.) Aliste todos os
detalhes que puder sobre a vida de José que sejam semelhantes ao
que aconteceu com Jesus Cristo ou que nos ensinem algo sobre o
Salvador. Você pode discutir essa atividade com outros para criar
uma lista maior. Alguns alunos chegaram a encontrar de quinze a
vinte coisas diferentes nas escrituras referentes a José que são uma
representação de Cristo.

Gênesis 47–48

Jacó Adota os
Filhos de José 

Gênesis 47 conta sobre o que ocorreu durante os últimos cinco
anos de escassez de alimentos. A fome agravou-se de tal modo
que as pessoas trocaram suas propriedades e terras por
alimento. Devido a esse comércio, o Faraó aos poucos se
tornou o proprietário de quase tudo no país.

Mas no final de Gênesis 47, Jacó estava à beira da morte. Ele
tinha um único pedido: Ser enterrado na terra que Deus
prometera a ele, seus pais e sua posteridade.

Antes de morrer, Jacó designou as responsabilidades de
primogenitura. Geralmente, o primeiro filho a nascer recebe a
bênção e as responsabilidades da primogenitura. Isaque,
porém, não foi na verdade o primeiro filho de Abraão. Jacó não
foi o primeiro filho de Isaque. José foi quase o último filho a
nascer de Jacó. Mas todos esses três homens receberam as
bênçãos da primogenitura. Em Gênesis 48, Efraim recebeu a

A

Visões (v. 2)—Sonhos Abominação (v. 34)—
Considerado mau

B

A

Conter (v. 1)—Controlar suas
emoções
Não vos pese (v. 20)—Não vos
preocupeis

Reviveu (v. 27)—Tornou-se
forte
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primogenitura em lugar de seu irmão mais velho Manassés.
Não existe relato explicando por que Efraim foi escolhido.

Sabemos que Deus escolhe de acordo com suas leis e
propósitos. (Ver D&C 130:20–21.) Embora Efraim tenha
recebido a primogenitura, as bênçãos de Manassés também
foram grandes por causa do que foi prometido a toda a
posteridade de José. (Ver Gênesis 49:22–26; Deuteronômio
33:13–17.) Além disso, os dois filhos foram “adotados” por
Jacó. (Ver Gênesis 48:5.) Devido à primogenitura, José tinha o
direito a uma porção dobrada de herança de seu pai Jacó.
Efraim foi designado a presidir, ou liderar, a família de Israel.
Efraim e Manassés receberam cada um uma parte da porção
dobrada da herança e tornaram-se duas das “tribos de Israel”. 

Gênesis 49

Bênçãos Patriarcais para os
Filhos de Israel

Gênesis 49 contém as bênçãos dadas pelo profeta e patriarca
Jacó (Israel) a seus doze filhos antes de sua morte. Observe em
especial as bênçãos dadas a Judá, cujos descendentes incluem
Jesus Cristo, e as bênçãos dadas a José, cujos descendentes são
o povo do Livro de Mórmon e a maioria dos membros da
Igreja, desde a Restauração.

Para compreender melhor este capítulo, é útil saber que ele foi
escrito em forma de poesia no original hebraico. A forma
poética mais usada nas escrituras, em particular no Velho
Testamento, é chamada “paralelismo”. Nessa forma, o escritor,
ou orador, diz algo e depois repete usando outras palavras.
Observe as duas frases no final do versículo 11:

• “Ele lavará a sua roupa no vinho”.

• “[Ele lavou] sua capa em sangue de uvas”.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 49

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Gênesis 49.

Identifique as Bênçãos

Sublinhe o nome dos doze filhos de Israel em suas escrituras para
que possa encontrá-los rapidamente e descobrir onde está a bênção
de cada filho. Escreva quais foram as coisas especiais prometidas a
Judá e José. Essas duas bênçãos parecem destacar-se das demais.

Bênçãos Patriarcais

As bênçãos dadas em Gênesis 49 são como bênçãos patriarcais.
Explique o que a bênção patriarcal significa para você.

ou

Explique por que recebemos uma bênção patriarcal e quais são as
exigências para que a recebamos.

B

A

As bênçãos de Jacó a Judá e José

Judá José

O mais excelente (v. 3)—O
maior
Teima (v. 6)—Egoísmo, falta de
controle das emoções
Presa (vv. 9, 27)—Vítima,
vencida e abatida à força para
ser comida
Cetro (v. 10)—Direito ou
autoridade para governar
Termo (v. 13)—Porto, local
seguro
Acarretar (v. 15)—Carregar

Tributo (v. 15)—Trabalho
forçado
Víbora (v. 17)—Cobra
Delícias reais (v. 20)—Coisas
raras dadas aos reis
Extremidades (v. 26)—Lugares
mais afastados
Despojo (v. 27)—Coisas
tomadas à força
Expirou (v. 33)—Morreu
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O Livro de Êxodo

Como Essa Profecia Foi Cumprida?

Explique o que significa o versículo 22 de Gênesis 49. Para ajudar,
leia 1 Néfi 5:14–16; Jacó 2:25; que conta de qual tribo provém o
povo do Livro de Mórmon. Lembre-se também de que o Élder
LeGrand Richards disse que os “outeiros eternos” mencionados
em Gênesis 49:26 se referem às Américas. (Ver Conference Report,
abril de 1967, p. 20.)

Gênesis 50

Jacó e José Morrem

A Bíblia é um registro da casa de Israel. Gênesis significa
“inícios”. Gênesis é o livro dos inícios, onde lemos o início do
mundo e o início da casa de Israel. Gênesis 50 é o último
capítulo de Gênesis e conta sobre a morte de Israel (Jacó);
desse modo, Gênesis 50 é o “final do início".

Grande parte de Gênesis 50 não se encontra na Bíblia, mas a
parte não incluída foi revelada ao Profeta Joseph Smith e está
em TJS, Gênesis 50:24–38. Esse relato nos prepara para
compreender melhor Êxodo, porque meciona Moisés e sua
obra.

Compreensão das Escrituras

Gênesis 50

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ao estudar Gênesis 50.

Por Que Eles Estavam Preocupados?

1. Por que você acha que os irmãos de José agiram daquela forma
em Gênesis 50:14–21?

2. Que exemplo semelhante ao de Cristo deu José?

Identifique os Elementos da Profecia de
JoséB

A

Embalsamar (vv. 2–3, 26)—
Preparar para o sepultamento
Eira (v. 10)—Local onde se
separam os grãos de trigo dos
talos

Lamentação (v. 10)—Palavras
muito tristes e choro

C

Êxodo é o segundo
dos cinco livros de
Moisés. Em Êxodo
lemos sobre o
nascimento de
Moisés, seu chamado
como profeta e como
ele conduziu os filhos
de Israel para fora do
Egito. Êxodo significa
“saída” ou “partida”.

Por Que Ler Êxodo?
Existem muitos motivos que tornam o livro de Êxodo muito
importante para os santos dos últimos dias atualmente. A primeira
metade de Êxodo conta a inspiradora história de como o profeta
Moisés liderou os israelitas numa milagrosa fuga da escravidão.

Também ficamos conhecendo acontecimentos notáveis da história
religiosa, como a Páscoa, a abertura do Mar Vermelho e o
recebimento dos Dez Mandamentos. A partir dos ensinamentos de
Êxodo, podemos adquirir fé no fato de que o Senhor liderará Seu
povo a Ele chamando profetas para ensiná-los e liderá-los, dando-
lhes Sua lei, convidando-os a fazer convênios de cumprir essa lei, e
dando-lhes templos onde poderão fazer convênios e adorá-Lo
mais plenamente. O Senhor promete que aqueles que forem fiéis e
verdadeiros poderão entrar em Sua presença.

Preparação para o Estudo de Êxodo
Existe um período entre o final de Gênesis e o início de Êxodo que
não está escrito na Bíblia. Nesse período, os filhos de Israel
aumentaram em número e prosperaram na terra que lhes foi
designada pelo faraó que governava na época de José. Após alguns
anos, uma nova dinastia de Faraó que não respeitava a família de
José subiu ao poder e escravizou os israelitas.
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A primeira parte de Êxodo conta a história de Moisés e o papel
que ele desempenhou no livramento dos filhos de Israel do
cativeiro. (Ver capítulos 1–18.) O restante de Êxodo conta como a
adoração e as leis e convênios religiosos foram restabelecidos entre
os filhos de Israel. Essas leis e convênios foram dados para
preparar os israelitas para entrarem na terra que Deus lhes
prometera como descendentes de Abraão. (Ver capítulos 19–40.)

Infelizmente, os israelitas freqüentemente reclamavam do modo
que Deus agia para com eles, fazendo com que se rebelassem e
desobedecessem. Suas reclamações e rebelião impediram-nos de
receber todas as bênçãos que o Senhor desejava conceder-lhes.
Durante sua leitura, você talvez se admire de quão misericordioso
o Senhor foi para com os israelitas, mesmo quando reclamavam
Dele. (Para mais informações sobre o livro de Êxodo, ver Guia para
Estudo das Escrituras, “Êxodo”.)

Êxodo 1

Parteiras Corajosas

O que você faz quando sabe que algo está errado, mas uma
pessoa poderosa e importante ordena que você o faça mesmo
assim? Êxodo 1 nos dá o exemplo de um grupo de mulheres
que teve de enfrentar esse tipo de situação.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 1

Estudo das Escrituras
Faça as atividades A e B ou apenas a atividade C ao estudar Êxodo 1.

Complete as Frases

1. O Faraó tornou a vida difícil para os filhos de Israel porque …

2. O Faraó ordenou às parteiras que …

3. As parteiras desobedeceram à ordem do Faraó porque …

Identifique o Princípio

Leia Doutrina e Convênios 3:7–8. Como isso se aplica ao que as
parteiras fizeram? Você pode escrever “Êxodo 1:15–22” na margem
dos versículos 7–8.

Aplique o Princípio

1. Escreva se acha mais fácil temer o que os amigos pensam ou
temer a Deus, e explique o motivo.

2. Cite um modo em que as pessoas de sua idade temem mais o
homem do que Deus. Escreva em seu caderno uma carta para
uma pessoa que tenha esse problema, para ajudá-la a
compreender o que deve ser feito. Use o que aprendeu em
Doutrina e Convênios 3:7–8 e a história de Êxodo 1 no que
escrever.

Êxodo 2

A Infância e Juventude
de Moisés

Na Igreja, sabemos que “um
homem precisa ser chamado por
Deus” antes de poder
representar Deus perante as
pessoas. (Regras de Fé 1:5) Atos
7 conta que Moisés
aparentemente sabia que ele
seria aquele que ajudaria a
libertar os hebreus do Egito. Ao
ler Êxodo 2, procure maneiras
pelas quais o Senhor preparou
Moisés para fazer um grande
trabalho por seu povo e o que

Moisés deve ter aprendido com o que lhe aconteceu. Pensar
nas experiências da vida de Moisés pode ajudá-lo a pensar em
algumas maneiras pelas quais você pode servir o Senhor em
sua própria vida. Como está-se preparando para essas
responsabilidades atualmente? O que está fazendo para tirar o
melhor proveito dessas experiências preparatórias?

Compreensão das Escrituras

Êxodo 2

Tomou uma arca de juncos (v.
3)—Fez para ele uma cesta à
prova d’água feita de juncos ou
folhas de palmeira
Donzelas (v. 5)—Servas

Feria (vv. 11, 13)—Batia com
intenção de machucar
Suspiraram (v. 23)—
Reclamaram

C

B

A

Usemos de sabedoria para com
eles (v. 10)—Governemo-los de
modo a beneficiar-nos
Maiorais (v. 11)—Pessoa que
designa trabalhos árduos
Servir com dureza (vv. 13–14)—
Tratar cruelmente exigindo que
trabalhem arduamente
Amargar (v. 14)—Tornar difícil

Parteiras (vv. 15–21)—Mulheres
que ajudam os bebês a nascer
Assentos (v. 16)—Lugar onde
as mulheres dão à luz
Temeram a Deus (vv. 17, 21)—
Honraram e se preocuparam
mais com Deus do que com
qualquer outra coisa
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Estudo das Escrituras

Auxílio do Novo Testamento

Leia Atos 7:22–29; Hebreus 11:24–27. Depois, complete as seguintes
atividades.

1. Explique como a situação em que Moisés foi criado o preparou
especificamente para libertar os filhos de Israel.

2. Explique o que Moisés estava tentando fazer quando matou o
egípcio. (Ver Êxodo 2:11–12.)

A Preparação de Moisés

Para compreender mais plenamente o que aconteceu com Moisés
enquanto morava em Midiã, Leia Êxodo 2:15–22. Leia o outro
nome de Reuel em Êxodo 3:1. (Ver Êxodo 2:18.) Em seguida, leia
Doutrina e Convênios 84:6 para ver o que Reuel tinha a oferecer a
Moisés. Escreva em seu caderno as três experiências que Moisés
teve em Midiã que você acha terem sido importantes para prepará-
lo para sua obra entre os filhos de Israel.

Êxodo 3

A Sarça Ardente

Você já recebeu uma designação que sentiu ser incapaz de
cumprir? Se já teve essa experiência, por que tentou cumpri-
la? Se não teve, o que seria necessário para que você tentasse?
Êxodo 3–4 conta sobre a ocasião em que o Senhor chamou
Moisés para libertar os filhos de Israel do Egito. Lemos que
Moisés sentiu que não era suficientemente bom para libertar
seu povo, e depois lemos o que o Senhor fez para dar-lhe apoio
e ajudá-lo. O que Éter 12:27 nos ensina sobre a promessa do
Senhor para nós bem como para Moisés?

Compreensão das Escrituras

Êxodo 3

Êxodo 3:11–16—"Eu Sou o que Sou"
“Eu Sou o que Sou” é uma forma de “Jeová”, um dos nomes de
Jesus Cristo. Moisés e os israelitas sabiam que o nome significava
que Deus era eterno e não tinha sido criado pelo homem, como os
outros deuses da época. Esse nome era um meio de o Senhor
identificar-se como o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e vivo. Os
israelitas passaram a reverenciar muito esse nome e declararam
que a simples menção dele era uma blasfêmia.

Sempre que esse nome é usado no texto hebraico do Velho
Testamento, Jeová é mais freqüentemente traduzido como
“Senhor”. No Novo Testamento, um grupo de judeus tentou matar
Jesus porque Ele testificou que Ele era o “Eu Sou” mencionado por
Moisés e outros profetas. (Ver João 8:58.) Essa referência do Novo
Testamento confirma que Jesus Cristo é Jeová, o Deus do Velho
Testamento.

Estudo das Escrituras

Aprenda Mais sobre Deus

Êxodo 3 conta-nos sobre como Deus Se revelou a Moisés e o
chamou para ser profeta. Ao estudar o capítulo 3 não apenas
aprenderemos o que Moisés foi chamado a fazer, mas também algo
sobre o próprio Deus.

1. Descreva o que aprendeu sobre Deus com o que Ele disse e fez
em Êxodo 3.

2. Como as verdades que você aprendeu sobre Deus neste
capítulo podem ajudar alguém que seja escravo do pecado
(como Israel estava no cativeiro no Egito) ou que tenha a
obrigação de cumprir uma tarefa difícil (como Moisés).

Êxodo 4

Moisés Retorna ao Egito

Veja a introdução de Êxodo 3.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 4

Estudo das Escrituras

E Se Eles Não Acreditarem em Mim?

Faça uma tabela como esta
abaixo. Preencha a tabela com
o que aprendeu em Êxodo 4
sobre as preocupações de
Moisés em relação a sua
designação e o que o Senhor
fez para resolver suas
preocupações.

Os Temores,
Dúvidas e

Preocupações
de Moisés

Como o
Senhor

Resolveu a
Preocupação

A

No teu seio (vv. 6–7)—Perto de
teu peito
Leprosa (v. 6)—Com lepra, uma
doença de pele

Eloqüente (v. 10)—Que sabe
falar bem
Anteontem (v. 10)—No passado

A

Apascentar (v. 1)—Cuidar
Consumir (v. 2)—Queimar
Visitar (v. 16)—Cuidar

Estenderei a minha mão (v.
20)—Usarei meu poder

B

A
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Êxodo 5

O Faraó Endurece o Coração

Quando fazemos o que é certo, nem sempre somos
imediatamente recompensados ou talvez não sejamos
imediatamente bem-sucedidos da forma como desejávamos.
Fazer o que sabemos ser certo quando as recompensas não são
imediatas ou quando as coisas parecem ficar piores em vez de
melhores é um importante teste de nossa fé. (Ver Éter 12:6.)

No final de Êxodo 4, lemos que Moisés voltou ao Egito e
mostrou sinais e maravilhas a seu povo. Eles creram nele e
pareceram ansiosos em segui-lo em seu papel de libertador. Ao
ler Êxodo 5, observe como e por que as atitudes do povo
mudaram. Pense também no que você faria numa situação
semelhante.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 5

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A, depois faça a atividade B ou a C.

Resuma o Capítulo

Resuma Êxodo 5 seguindo o exemplo abaixo. Termine cada frase
com suas próprias palavras.

Moisés e Aarão pediram ao Faraó …
e assim

o Faraó respondeu dizendo …
e assim

Os israelitas disseram ao Faraó …
e assim

o Faraó disse …
e assim

Os Israelitas disseram a Moisés e Aarão …

Escreva um Diário Imaginário

Relate o que você teria escrito no final de Êxodo 5 se tivesse
passado pelo que Moisés e Aarão passaram.

Explique uma Idéia Importante

Escreva aos israelitas, explicando por que o Senhor às vezes
permite que a situação fique mais difícil para nós em vez de
facilitá-la quando fazemos o que é certo. Você pode usar qualquer
escritura, antiga ou moderna, em sua resposta, ou pode usar as
declarações das Autoridades Gerais a seu dispor.

Êxodo 6

Eu Sou o Senhor

Perto do fim de Êxodo 5, Moisés e os filhos de Israel estavam
desanimados; parecia que obedecer a Deus só lhes trouxera
mais provações. Êxodo contém as promessas do Senhor de que
Ele os libertaria e susteria.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 6

Estudo das Escrituras

Encontre Mensagens de Encorajamento

Escolha duas coisas encorajadoras que o Senhor disse aos israelitas
em Êxodo 6. Explique por que acha que essas mensagens foram
encorajadoras para os filhos de Israel e podem encorajar alguém
que tenha provações e problemas nos dias atuais. 

Êxodo 7–10

As Pragas

Em Êxodo 5, o Senhor deu a Faraó a oportunidade de
simplesmente deixar que os filhos de Israel partissem, mas o
Faraó recusou-se a fazê-lo. Êxodo 7 é o início de uma série de

A

Peregrinações (v. 4)—Terras
onde fiquei ou por onde vaguei
Resgatar (v. 6)—Livrar da
escravidão

Braço estendido (v. 6)—Essa
frase é um símbolo de poder

C

B

A

Celebre-me uma festa (v. 1)—
Adore-me
Pestilência (v. 3)—Epidemia,
praga
Cargas (vv. 4–5)—Trabalho
forçado
Vós os fazeis abandonar as
suas cargas (v. 5)—Vocês estão
fazendo com que parem de
trabalhar

Ociosos (vv. 8, 17)—
Preguiçosos
Confiar (v. 9)—Prestar atenção
Restolho (v. 12)—Talos menores
e mais curtos, deixados no
campo de cereais
Fizestes o nosso caso repelente
diante de Faraó (v. 21)—
Fizestes com que o Faraó nos
odiasse
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confrontos que Moisés e Aarão tiveram com o Faraó. Moisés e
Aarão pediram ao Faraó que deixasse os israelitas partir,
declarando que se não o fizesse, Deus mostraria Seu poder
provocando pragas e problemas no Egito. Como resultado, os
sinais que Deus enviou são conhecidos como “as pragas do
Egito”. Êxodo 7–10 relata nove pragas diferentes. A décima
praga será estudada em Êxodo 11–13.

O fato de o Senhor enviar tantas pragas ao Egito mostra como
Ele é misericordioso. Em vez de destruir imediatamente o
Faraó e os egípcios, Ele deu-lhes muitas chances de
reconhecerem a Ele e a Seu poder. O propósito do Senhor é
fazer com que todos os Seus filhos voltem para Ele. Só depois
de nove impressionantes manifestações do poder do Senhor e
do completo endurecimento do coração do Faraó foi que o
Senhor preparou a destrutiva décima praga.

Para ajudá-lo a ver esta história como um todo, a seção
“Compreensão das Escrituras” o ajudará com palavras e frases
por capítulo, e a seção “Estudo das Escrituras” combinará
todos os quatro capítulos numa única seção.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 7

Êxodo 7—Como os Mágicos do Faraó Conseguiam
Realizar “Milagres”?
O Presidente Joseph Fielding Smith, quando era Presidente do
Quórum dos Doze Apóstolos, disse: “Em todas as eras e em quase
todos os países, os homens exerceram grandes poderes ocultos e
místicos, chegando até a curar os enfermos e realizar milagres.
Havia encantadores, mágicos e astrólogos na corte dos antigos reis.
Eles tinham certos poderes pelos quais prediziam o futuro e
resolviam para o monarca os seus problemas, sonhos, etc.

(…) O Salvador declarou que Satanás tinha poder de tomar o corpo
de homens e mulheres e afligi-los duramente. [Ver Mateus 7:22–23;
Lucas 13:16.] (…) Devemos lembrar que Satanás tem grande
conhecimento e por isso pode exercer autoridade e até certo ponto
controlar os elementos, quando não há a intervenção de um poder
maior”. (Answers to Gospel Questions, 5 vols, 1957, 1:176, 178.)

Êxodo 8

Êxodo 9

Êxodo 10

Estudo das Escrituras

Por Que Deus Enviou as Pragas?

Leia Êxodo 7:1–7; 9:16 e escreva o que o Senhor disse sobre o
motivo pelo qual mostraria sinais e milagres.

Encontre as Pragas

Faça uma tabela como a mostrada abaixo e preencha-a com
informações que encontrar sobre cada uma das nove pragas.

Êxodo 11–12

A Páscoa

Êxodo 11 é uma continuação do confronto face a face entre
Moisés e o Faraó, que aconteceu no final de Êxodo 10.
Enquanto ainda estava na presença do Faraó, Moisés recebeu
uma revelação sobre a décima e última praga. Ele declarou ao
Faraó que a última praga seria a morte de todos os
primogênitos da terra. O Faraó respondeu a Moisés como
tinha feito antes: Endureceu o coração e ignorou o aviso de
Moisés. Moisés partiu, e nunca mais viu o rosto do Faraó.
(Ver Êxodo 10:29; ver também v. 28.)

Êxodo
7:14–25

Êxodo
8:1–15

Êxodo
8:16–19

Êxodo
8:20–32

Êxodo
9:1–7

Êxodo
9:8–12

Êxodo
9:13–35

Êxodo
10:1–20

Êxodo
10:21–29

Referência Praga

O Que Moisés e
Aarão Fizeram
Antes da Praga

O Efeito da
Praga sobre
os Egípcios

O Efeito da
Praga sobre
os Israelitas

Como o Faraó
ou Seus Servos

Reagiram à Praga

B

A

Laço (v. 7)—Problema, algo que
causa dificuldades
Erva (vv. 12, 15)—Plantas

Habitações (v. 23)—Casas

Pestilência (v. 15)—Epidemia,
praga
Exaltar (v. 17)—Erguer-se, ser
orgulhoso e teimoso

Considerado (v. 21)—Prestado
atenção, respeitado

Todos os teus termos (v. 2)—
Todo o país
Amassadeiras (v. 3)—Lugar
para fazer pão

Descanso (v. 15)—Alívio

Exércitos (v. 4)—Divisões ou
grupos de pessoas
Estender a minha mão (v. 5)—
Mostrar meu poder
Encantadores (v. 11)—Pessoas
que tentam fazer mágica com a
ajuda de maus espíritos

Encantamentos (vv. 11, 22)—
Prática de feitiçaria
Vasos (v. 19)—Recipientes
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A décima e última praga
descrita em Êxodo 11–12 foi
uma grande tragédia para os
egípcios. A praga final foi
também um dos
acontecimentos mais
significativos da história
israelita, quando Deus
mostrou Seu poder ao livrar
Seu povo. Para todos os que
acreditam em Jesus Cristo, esse
evento, conhecido como a
Páscoa, é um dos símbolos
mais vigorosos de Cristo

encontrados no Velho Testamento e pode fortalecer nosso
testemunho de Sua Expiação. Em sua leitura, procure como a
milagrosa libertação divina dos israelitas do cativeiro egípcio
pode ser comparada à Expiação de Cristo, e pondere como
Jesus Cristo nos liberta do cativeiro espiritual do pecado.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 12

Êxodo 11:2—Por Que o Senhor Ordenou aos Israelitas
que Pedissem Coisas aos Vizinhos ao Partirem?
A palavra pedir não é usada aqui do modo que geralmente é usada.
Os israelitas pediram um pagamento pelo serviço que prestaram
aos egípcios ao longo dos anos. Devido às pragas recentes, os
egípcios estavam suficientemente afáveis em seu coração para
doar generosamente. (Ver Êxodo 12:35–36.) Ao ler mais o livro de
Êxodo, você descobrirá o que o Senhor pedirá que façam com
essas riquezas.

Êxodo 12:1–20—Sacrifício de Animal à Semelhança de
Cristo
O Presidente Joseph Fielding Smith declarou: “O Senhor instituiu a
Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito. Deviam tomar um
cordeiro sem mácula, matá-lo sem quebrar-lhe os ossos, assá-lo e
comê-lo com ervas amargas e pão ázimo. Essa festa deveriam

celebrar anualmente até a vinda de Cristo. Isso também era uma
semelhança do sacrifício de Jesus Cristo. Pensando um pouco,
vereis que foi na época da Páscoa que nosso Senhor foi preso e
crucificado em cumprimento das promessas de que Ele viria para
tornar-Se nosso Redentor.

Todas essas coisas apontam para Sua vinda e Seu ministério. Na
verdade, o sacrifício remonta aos dias de Adão. Os animais
sacrificados deviam ser perfeitos, imaculados, pois eram imolados
em semelhança ao sacrifício de Jesus Cristo, prenunciando Sua
vinda. O Livro de Gênesis não nos ensina muita coisa sobre a
finalidade do sacrifício, porque as coisas simples referentes a ele
foram removidas”. (Doutrinas de Salvação, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols., 1:24–25.)

Estudo das Escrituras

Aprenda sobre Cristo com a Páscoa

A Páscoa é uma representação, ou símbolo, da Expiação de Jesus
Cristo. Faça uma tabela como esta abaixo. Usando Êxodo 12:1–20,
43–49, relacione os elementos da Páscoa e depois escreva o que
acha que esses elementos representam ao aplicá-los a Cristo, Sua
Expiação e nossa libertação por meio do arrependimento da
escravidão do pecado e do mundo. As seguintes referências das
escrituras podem ajudá-lo ao procurar significados para os
símbolos: Jeremias 51:6; João 19:30–36; I Pedro 1:18–20; Mosias
27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10; Doutrina e Convênios
19:16–19, 31.

Tente encontrar pelo menos os seguintes elementos: novo
calendário, cordeiro (sem defeito), sangue nas ombreiras das
portas, pão sem fermento, comido com ervas amargas. Existe uma
pequena seção no início deste guia de estudo intitulada “Procure
Representações e Significados Simbólicos” (p. 6) que o ajudará a
interpretar ou a encontrar o significado espiritual de símbolos
contidos nas escrituras. Os primeiros dois elementos são
fornecidos como exemplos.

Por meio de nosso 
arrependimento e da 
Expiação de Jesus 
Cristo, podemos ter 
um “novo início”.

O sangue do Cordeiro 
de Deus, ou Jesus 
Cristo, limpa-nos se 
nos arrependermos.

Elementos da PáscoaVersículo
Significado Espiritual

ou Interpretação

2

3

Mudança de 
calendário; a 
Páscoa marcou o 

Um cordeiro

A

Mácula (v. 5)—Defeito ou
imperfeição
Pão ázimo (vv. 8, 15, 17–18,
20)—Pão feito sem fermento
Ervas amargosas (v. 8)—Plantas
com gosto amargo
Cozido em água (v. 9)—Fervido
Lombos cingidos (v. 11)—Com
a túnica amarrada com cinto
Fazer juízo (v. 12)—Julgar
Por estatuto (vv. 14, 17)—Como
ritual sagrado ou lei
permanente

Levedado (vv. 15, 19)—
Fermentado
Hissopo (v. 22)—Uma erva
Culto (vv. 25–26)—Cerimônia,
ordenança
Exércitos (v. 41)—Povo
Guardar (v. 42)—Lembrar
Estrangeiro (v. 43)—Não
israelita
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E Quanto a Hoje?

Depois de Sua Ressurreição, Jesus Cristo
deu instruções com respeito aos
sacrifícios e ofertas da
lei de Moisés.

1. Leia Mateus
26:17–30 e diga
qual ordenança o
Senhor pediu que
realizássemos
hoje em dia que
nos ajuda a
lembrar as
mesmas coisas
espirituais que a
Páscoa lembrava
no passado.

2. Leia I Coríntios 5:7–8
e diga por que não
observamos mais a Páscoa.

Êxodo 13

Os Primogênitos

Suponha que você tenha sido condenado a morrer em uma
terra estranha. Antes da execução, alguém faz acertos,
mediante grandes despesas, para comprar sua liberdade. Como
você se sentiria em relação a essa pessoa? Qual seria seu
relacionamento com essa pessoa pelo resto de sua vida? Essa
história se assemelha à situação dos primogênitos de Israel.
Eles teriam que morrer como parte da décima praga do Egito,
se não tivessem o sangue do cordeiro no umbral de suas
portas. O sangue literalmente os redimia, ou salvava, da
morte. Êxodo 13 relata o que o Senhor disse a esses
primogênitos que, a partir daquela época, em certo sentido,
viviam num tempo “emprestado” porque não poderiam ter
salvado a si mesmos. Somente por meio do sangue, eles foram
poupados da morte.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 13

Estudo das Escrituras

O Primogênito

1. Imagine que você seja um pai em Israel na época de Moisés.
Escreva o que diria a seu filho primogênito sobre quem ele é e
por que coisas especiais foram feitas por ele e o que se esperam
dele. Preste atenção, em particular, a Êxodo 13:1–3, 8–16 ao
pensar no que diria.

2. Leia I Coríntios 6:20; I Pedro 1:18–19; 2 Néfi 2:8; 9:7–9; Doutrina e
Convênios 18:10–12 e escreva em que sentido você se assemelha
a um primogênito em Israel. Escreva também o que pode fazer
para sempre se lembrar do que o Senhor fez e mostrar-Lhe sua
gratidão pela redenção proporcionada por Sua Expiação.

Êxodo 14

Cruzar o Mar Vermelho

Uma das bênçãos de ter
provações na vida é que elas
freqüentemente nos fazem voltar
ao Senhor para pedir ajuda. (Ver
Éter 12:27.) Quando recebemos
poder e ajuda do Senhor, nossa
fé e confiança Nele em relação a
futuras provações aumentam.
Precisamos lembrar-nos de que
na maioria das vezes a ajuda
divina só chega depois de
exercermos fé, fazendo primeiro

tudo o que pudermos. (Ver Éter 12:6.) Quando o auxílio
chega, ele geralmente vem de um modo que nos ajuda a ver a
mão do Senhor.

Em Êxodo 13:17–18, o Senhor disse a Moisés em que direção
deveria conduzir os filhos de Israel, em sua jornada rumo à
terra prometida. Ele disse que não lideraria os israelitas pelo
caminho mais reto e direto, porque eles ainda não tinham
suficiente fé para enfrentar os filisteus, que procuravam
impedi-los de entrar na terra. Podemos encontrar consolo ao
saber que o Senhor não nos dá desafios maiores do que
podemos suportar. (Ver 1 Néfi 3:7.) No entanto, Ele permite
que tenhamos problemas que Ele sabe que podemos sobrepujar
a fim de edificar nossa fé e confiança. Êxodo 14 fala sobre um
desses problemas. Depois de sua fé ter sido provada, os
israelitas viram um milagre que novamente demonstrou o
poder de Deus, ao serem ajudados a vencer o que parecia ser
uma situação impossível de ser resolvida.

A

Frontais (v. 16)—Uma fita ou
faixa ornamental usada na testa
Arrepender (v. 17)—Mudar de
idéia

Solenemente ajuramentado (v.
19)—Fazer um convênio ou
promessa

Santificar (v. 2)—Separar para o
Senhor e tornar santo
O que abrir a madre (v. 2)—
Primogênito
A seu tempo (v. 10)—No
momento determinado pelo
Senhor

Resgatar (vv. 13, 15)—Pagar
por. Em outras palavras, um
cordeiro é sacrificado no lugar
de algo em reconhecimento de
que aquilo que foi salvo
pertence ao Senhor.

B
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Compreensão das Escrituras

Êxodo 14

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Êxodo 14.

Dê um Conselho

Use idéias e frases específicas do capítulo 14 para escrever uma
carta de conselho para alguém que se tenha convertido
recentemente à Igreja ou se tornado ativo e que esteja tendo
dificuldades com antigos amigos ou estilos de vida, querendo
voltar a eles.

Combine

Combine os itens da primeira
coluna com os da segunda
coluna e explique por que há
uma relação entre eles. Se
precisar de mais ajuda, leia I
Coríntios 10:1–4. Você pode
escrever I Coríntios 10:1–4 na
margem do início de Êxodo 14.

Êxodo 15

O Povo Murmura,
Parte 1

Como você expressa felicidade e gratidão? O que você faz para
mostrar ao Senhor como se sente? Êxodo 15 conta como os
israelitas escreveram e cantaram um hino ao Senhor, depois de
sua fuga milagrosa no Mar Vermelho. Pouco depois de serem
livrados, os filhos de Israel encontraram outro problema. Leia
Êxodo 15:22–27 para descobrir como eles encararam esse novo
problema.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 15:22–27

Estudo das Escrituras

Qual É Seu Hino Favorito?

Quando os israelitas estavam felizes e gratos, eles cantavam ao
Senhor. Que hino o faz sentir-se mais próximo de Deus? Explique
o motivo. Use a letra do hino em sua explicação.

O Que Você Fará a Respeito?

1. Leia Êxodo 15:22–27 e compare o que o povo fez e o que Moisés
fez quando perceberam que não havia água.

2. O que podemos aprender com o modo diferente pelo qual
Moisés e o povo reagiram a esse problema?

Atividade Opcional

Leia Êxodo 15:22–27; Alma 36:17–21 e explique o significado
espiritual que a experiência física em Mara pode ter tido.

Êxodo 16

O Povo Murmura,
Parte 2

Êxodo 15 conta que os filhos de Israel “murmuraram”, ou
reclamaram, a respeito de Moisés e o Senhor quando tiveram
um problema. É difícil para nós compreender como eles
podiam ter murmurado tão rapidamente, depois do grande
milagre do Mar Vermelho. Precisamos lembrar, contudo, que
embora a escravidão tenha limitado a liberdade dos israelitas,
ela também provia as necessidades básicas dos israelitas, de
modo muito semelhante ao que acontece com uma pessoa na
prisão. Como os filhos de Israel tiveram liberdade restrita para
fazer escolhas, eram espiritualmente imaturos. Como o Senhor
está interessado em nosso crescimento, Ele quer, e até exige,
que façamos escolhas. Quando precisamos de Sua ajuda, Ele
nos provê auxílio de modo a exigir que façamos coisas difíceis
que nos edificarão e fortalecerão. Murmurar contra o Senhor é
mostrar que temos falta de fé em Seu conhecimento do que é
melhor para nós.

Em Êxodo 16–17, há o relato de muitas ocasiões em que os
filhos de Israel murmuraram. Ao ler esses capítulos, procure o
que o Senhor ensinou aos filhos de Israel para fortalecê-los e
dar-lhes maior razão para confiarem Nele.

C

B

A

Murmurar (v. 24)—Reclamar
Ordenança (v. 25)—Lei
Estatuto (vv. 25–26)—
Mandamento

Provar (v. 25)—Testar

Deixar o Egito

Viajar pelo 
deserto

Passar pelo Mar 
Vermelho

Uma coluna de 
nuvem e fogo 
para cuidar, guiar 
e proteger os 
israelitas.

Batismo

Abandonar o 
estilo de vida do 
mundo

Receber o dom 
do Espírito Santo

Viver num mundo 
onde as coisas 
que promovem a 
espiritualidade
são difíceis de 
encontrar

A Época
de Moisés Hoje

B

A

Embaraçados (v. 3)—Confusos,
perdidos
Serei glorificado em Faraó (vv.
4, 17–18)—O Senhor está
dizendo que o povo terá mais
probabilidade de honrá-Lo
como Deus por causa do que
Ele fará ao Faraó e ao exército
egípcio.
Com alta mão (v. 8)—
Desafiadoramente

Para aqueles (v. 20)—Os
egípcios
Para estes (v. 20)—Os israelitas
A vigília da manhã (v. 24)—
Das 2h da madrugada até o
nascer do sol
Dificultosamente os
governavam (v. 25)—Guiavam-
nos com dificuldade
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Compreensão das Escrituras

Êxodo 16

Estudo das Escrituras

Qual Era o Propósito do Maná?

1. De acordo com Êxodo 16:4, qual era um dos propósitos do
maná?

2. Com base no que você leu no capítulo 16, como acha que o
maná poderia cumprir o propósito dado pelo versículo 4?

O Maná É uma Representação de Cristo

Leia João 6:31–35, 48–51 e escreva como o maná se assemelha a
Jesus Cristo e de que modo somos como os filhos de Israel. Você
pode interessar-se em saber que a Belém hebraica (a cidade onde
Jesus nasceu), significa “casa do pão”. 

De Quem Você Está Reclamando na
Verdade?

Quando reclama de seus líderes, de quem você está realmente
reclamando? (Ver Êxodo 16:8; D&C 84:36.)

Êxodo 17

O Povo Murmura, Parte 3

Ao ler Êxodo 17, pondere o seguinte: Estar com sede e querer
beber água não são pecados. Então, por que o Senhor ficou
descontente com os filhos de Israel?

Compreensão das Escrituras

Êxodo 17

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Êxodo 17.

O Que Você Diria?

Se lhe dessem cinco minutos para falar aos israelitas depois dos
acontecimentos relatados em Êxodo 17, o que diria a eles, e por quê?

Como Isso Acontece Hoje em Dia?

Compare o que o povo queria fazer com o profeta Moisés em
Moisés 17:4 com o que Arão e Hur fizeram por Moisés nos
versículos 10–13.

Êxodo 18

Para que Moisés Não
Desfaleça

Como você reage quando as pessoas o criticam? E se elas
estiverem certas? Você aceita a opinião delas e muda, ou briga
com elas apenas para preservar seu orgulho? Moisés era um
grande profeta designado a cuidar de todo o povo. Observe,
porém, o que aconteceu em Êxodo 18, quando alguém criticou
o modo como Moisés agia e sugeriu como ele poderia mudar.
Nesse caso, a pessoa que criticou Moisés não tinha nada
contra ele pessoalmente. Estava apenas interessado em ajudar
alguém que ele amava.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 18

Estudo das Escrituras
Moisés tentou fazer tudo sozinho.

O Líder
Moisés

Militar
Josué

Porta-Voz
AarãoJuiz

Moisés
Eclesiástico

Moisés
Bem-Estar

Moisés

Escrituras
Moisés

Educação
Moisés

Planejamento
Moisés

Ofertas
Moisés

Viagens
Moisés

Político
Moisés

Estatutos (v. 16)—
Mandamentos
Causas (v. 19)—Problemas

Avareza (v. 21)—Desejar as
coisas dos outros

B

A

Prevalecia (v. 11)—Estava
vencendo

Relatar (v. 14)—Contar

C

B

A

Quem dera (v. 3)—Gostaríamos
Ômer (vv. 16, 18, 22, 32, 36)—
Cerca de dois litros

Criou bichos (v. 20)—Ficou
cheio de vermes ou larvas
Indignar-se (v. 20)—Irar-se
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O Senhor ensinou a Moisés a organização da liderança dos filhos
de Israel.

Para que Moisés Não Desfaleça

Faça uma tabela como esta e
preencha-a com as informações
encontradas em sua leitura de
Êxodo 18:13–26.

O Que Aprendemos com o Exemplo de
Moisés?

O que aprendemos sobre Moisés ao ver como ele reagiu à crítica
de Jetro?

Êxodo 19

No Monte Sinai

Moisés subiu ao monte Sinai
quando o Senhor o chamou para
libertar os israelitas do cativeiro
egípcio. (Ver Êxodo 3.) O
Senhor prometeu que depois que
ele guiasse os filhos de Israel
para fora do Egito, eles iriam
“[servir] a Deus neste monte”,
ou seja, o monte Sinai. (Êxodo
3:12) Depois do milagre do Mar
Vermelho, Moisés escreveu um
hino no qual declarava que o
Senhor guiou os israelitas para

fora do Egito para que pudessem estar em Seu “Santuário”
que ficava “no monte da tua herança”. (Êxodo 15:17)

Desde a época em que Moisés foi chamado como profeta, fazia
parte do plano de Deus conduzir os filhos de Israel para o
monte Sinai, um lugar que o Senhor tornara santo. De acordo
com Doutrina e Convênios, Moisés procurou levar seu povo à
presença do Senhor por meio das ordenanças do sacerdócio.
(Ver D&C 84:19–24.) Hoje poderíamos dizer que ele queria
levá-los ao templo para que recebessem poder do alto. Para
Moisés e os filhos de Israel, o monte Sinai era um templo: um
lugar onde o Senhor poderia revelar-Se a Seu povo. Lembre-se
disso ao ler Êxodo 19.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 19

Êxodo 19—O Êxodo como Símbolo de Nossa Jornada
de Volta à Presença de Deus
O seguinte desenho mostra um esquema da jornada dos filhos de
Israel como grupo e como sua jornada é uma representação
daquilo que fazemos ao procurarmos retornar à presença de Deus.

Estudo das Escrituras

Moisés sobe o monte Sinai e desce do
monte

Êxodo 19 contém o relato de três ocasiões em que Moisés subiu ao
monte Sinai e de lá desceu. Moisés subiu ao Sinai para falar com o
Senhor, depois desceu o monte para transmitir as palavras do
Senhor ao povo. Ao mesmo tempo, Moisés procurou preparar o
povo para que fosse digno de subir também ao monte para
comungar com o Senhor. O seguinte desenho pode ajudá-lo a
organizar o capítulo descrevendo as viagens de Moisés subindo o
Sinai e de lá descendo.

A

O Mundo

A terra
do Egito

Batismo

O Mar
Vermelho

O Espírito
Santo

A nuvem
e a coluna

de fogo

A jornada pelo
mundo em

direção a Deus

O deserto

O
templo

Monte
Sinai

Reino
Celestial

A terra da
promissão

Limites estabelecidos para impedir que as pessoas 
entrem na presença de Deus até que estejam dignas

Peculiar (v. 5)—“’Tesouro
valioso’, ‘feito’ ou ‘escolhido
por Deus’” (Russell M. Nelson,
Conference Report, abril de
1995, p. 44; ou Ensign, maio de
1995, p. 34.)

Santificar (vv. 10, 14, 22–23)—
Tornar santo, puro e limpo
Termo (v.12)—Fronteira
Lançar-se sobre eles (vv. 22,
24)—Aparecer a eles

B

A situação

Por que há um 
problema

A solução 
proposta

Os benefícios da 
implementação
da solução

O que Moisés
fez

A

O Líder
Moisés

Maioral
de 1.000

Maioral
de 1.000

Maioral
de 1.000

Maioral
de 100

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 10

Maioral
de 100

Maioral
de 100

Maioral
de 50

Maioral
de 50

Maioral
de 100

Maioral
de 100

Maioral
de 100

Maioral
de 100

Maioral
de 100

Maioral
de 100

Maioral
de 100
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Resuma o que aconteceu em cada uma das ocasiões mencionadas
acima. Leia em Êxodo 20–23; 24:1–8 o que aconteceu na ocasião
seguinte em que Moisés subiu ao monte Sinai.

Prepare-se para o Templo

O Élder J. Ballard Washburn, dos Setenta, disse: “Não podemos ir
a Sua santa casa indignamente sem fazer com que os julgamentos
de Deus recaiam sobre nós. Porque Deus não será escarnecido”.
(Conference Report, abril de 1995, pp. 12–13; ou Ensign, maio de
1995, pp. 11–12.)

1. Faça uma lista das verdades que Moisés ou o Senhor disse em
Êxodo 19 que enfatizam a importância do que o Élder
Washburn ensinou.

2. Por que é importante que sejamos dignos antes de entrarmos no
templo? (Ver D&C 97:15–17 para auxílios importantes.)

Êxodo 20

Os Dez Mandamentos

Numa das três viagens que Moisés fez até o alto do monte
Sinai (ver Êxodo 19), Deus ensinou-lhe os mandamentos que
lemos em Êxodo 20. Esses ensinamentos são conhecidos como
os Dez Mandamentos. O Senhor disse mais tarde que os Dez
Mandamentos são as “palavras da aliança” (ou convênio) ou
as exigências para receber o convênio. (Ver Êxodo 34:28.)
Conseqüentemente, os Dez Mandamentos foram dados aos
israelitas para que os aceitassem antes que lhes fosse permitido
subir até o alto do monte Sinai. Os Dez Mandamentos,
naquela época, eram muito semelhantes aos padrões exigidos
hoje para se ter uma recomendação para o templo.

Mais tarde, os Dez Mandamentos foram escritos em tábuas de
pedra, colocados na arca da aliança (sobre a qual você lerá
mais tarde) e foram chamados de “o testemunho”. Ter um
testemunho dos princípios contidos nos Dez Mandamentos é
algo fundamental para compreender os princípios do
evangelho que o Salvador e o Profeta Joseph Smith ensinaram
posteriormente. (Ver Deuteronômio 10:1–5.)

O Élder Bernard P. Brockbank, Assistente do Quórum dos Doze
Apóstolos, disse: “Os Dez Mandamentos que recebemos de Deus
ainda são uma parte básica do estilo de vida de Deus e uma parte

fundamental do evangelho do reino. O modo como vivemos e
respeitamos o Senhor e Seus mandamentos no lar tem relação
com o grau de Glória que mereceremos na vida futura. Se toda a
humanidade vivesse os Dez Mandamentos, teríamos auto-
respeito, paz, amor e felicidade nesta Terra”. (Conference Report,
outubro de 1971, p. 41; ou Ensign, dezembro de 1971, p. 63.)

Compreensão das Escrituras

Êxodo 20

Estudo das Escrituras

Conhecimento de Escritura—Êxodo
20:3–17

O quarto e o quinto mandamentos (ver Êxodo 20:8–12) dizem-nos
o que devemos fazer. Os outros mandamentos dizem-nos o que não
devemos fazer. Reescreva esses mandamentos que dizem o que não
devemos fazer como declarações afirmativas, para ver maneiras de
guardar cada mandamento.

O Que Você Acha?

A qual dos Dez Mandamentos você acha que o mundo precisa dar
mais atenção hoje? Por quê?

Como Eles Reagiram?

1. O que os filhos de Israel fizeram depois de ouvir e ver as coisas
descritas em Êxodo 19–20? (Ver também Êxodo 20:18–21.)

2. Por que você acha que algumas pessoas decidiram não se
aproximar de Deus e afastar-se Dele?

Êxodo 21–23

Olho por Olho,
Dente por Dente

Êxodo 21–23 contém aplicações específicas das leis de Deus,
caso por caso. Por exemplo: “Não matarás” é um dos Dez
Mandamentos, mas o que acontecerá se você ferir alguém
gravemente? E se matar um animal que atacou um ser
humano? Êxodo 21–23 discute muitas dessas perguntas e
também descreve o castigo resultante da violação de um
mandamento. Os castigos são a penalidade máxima pela
violação, e não são necessariamente automáticos. Esse
princípio do Velho Testamento foi substituído pelo evangelho
de Jesus Cristo. (Ver Mateus 5:38–48.)

C

B

A

Imagem (v. 4)—Objeto de
adoração
Semelhança (v. 4)—Retrato,
estátua ou outra representação
Iniqüidade (v. 5)—Pecado

Vão (v. 7)—Sem propósito
digno
Lavradas (v. 25)—Cortadas e
encaixadas

B

Primeira viagem

Versículos
7-8

Subiu o
Sinai

Versículos
3-6

Segunda viagem

Versículos
14-20

Desceu
até o povo

Subiu
o Sinai

Versículos
9-13

Terceira viagem

Versículo
25

Desceu
até o povo

Desceu
até o povo

Subiu
o Sinai

Versículos
21-24
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Êxodo 24

Setenta Anciãos Vêem
Deus

Moisés explicou as leis de Deus
aos filhos de Israel em Êxodo
20–23. Para que eles
progredissem mais, precisavam
primeiro comprometer-se a viver
essas leis. Êxodo 24 relata o
comprometimento assumido pelos
israelitas que se prepararam para
receber as leis mais elevadas
associadas ao templo.

Conseqüentemente, o Senhor chamou novamente Moisés até o
alto do Sinai pela quarta vez para receber mais informações sobre
as ordenanças que permitiriam ao povo entrar em Sua presença.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 24

Estudo das Escrituras

Quão Importantes São os Convênios?

1. Depois que Moisés deu as leis de Deus ao povo, que convênio
eles fizeram? (Ver Êxodo 24:3–8.)

2. De acordo com Êxodo 24:9–11, o que aconteceu com os setenta
anciãos de Israel por eles terem feito esse convênio?

3. O que o Senhor prometeu que aconteceria se você fizesse
convênios com Ele e os guardasse? (Ver Mosias 18:8–10; D&C
20:77, 79.) Como essas promessas se relacionam com o que
aconteceu a Moisés e aos setenta anciãos?

Êxodo 25–27, 30

O Tabernáculo

Êxodo 25–27, 30 contém as instruções dadas pelo Senhor a
Moisés sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo era

um lugar sagrado para os filhos de Israel, assim como o templo
é um lugar sagrado para nós atualmente. Esse tabernáculo
destinava-se a ser portátil porque os filhos de Israel mudavam-
se freqüentemente enquanto estavam no deserto. As instruções
para a construção do tabernáculo são muito detalhadas,
ajudando-nos a saber que tudo no templo é importante para o
Senhor, quando Ele ensina e inspira Seu povo. A estrutura e os
móveis do templo nos ensinam importantes princípios que nos
fazem ter o desejo de estar mais próximos Dele e guardar Seus
mandamentos. Os seguintes desenhos do tabernáculo indicam
o nome de cada objeto ou elemento do tabernáculo. Também
estão incluídas algumas sugestões do que esses elementos nos
ensinam sobre Deus e Seu plano para Seus filhos.

As informações de Êxodo 25–27, 30 sobre o tabernáculo
substituem as seções comuns intituladas “Compreensão das
Escrituras” e “Estudo das Escrituras”. Cada item abaixo inclui
uma atividade de estudo das escrituras para você completar em
seu caderno, que devem ajudá-lo a compreender melhor como o
tabernáculo e seus móveis ensinavam princípios do evangelho.

O Tabernáculo

Só pessoas autorizadas podiam tocar
na arca da aliança (ver Êxodo
25:10–22), portanto havia varas presas
a ela para que pudesse ser carregada.
Dentro da arca, havia as tábuas de
pedra contendo a lei escrita pelo
Senhor. Mais tarde, um vaso de maná
e o cajado de Aarão que floresceu
também foram colocados dentro dela.

A tampa representa a presença de Deus e é chamada de
propiciatório. Uma vez por ano o sacerdote realizava uma
ordenança no propiciatório para expiar pelo povo (ver informação
sobre Levítico 16, p. 60). O que o Senhor disse a Moisés em Moisés
25:22 sobre o propiciatório?

••
••

••
•
A Presença 
de Deus

Guardiães angelicais

Oração

Viver pela luz do
Espírito e a carne e
sangue de Cristo

Batismo e remissão
de pecados

Obediência
e sacrifício

Santo dos Santos
(Ver Êxodo 25:22)

Véu
Altar do incenso
(Ver Êxodo 30:1–10)

Mesa do pão da proposição
(Ver Êxodo 25:23–30)

Candelabros sagrados
(Menorá; ver Êxodo 25:31–40)

Lugar Santo

Celestial

Arca da aliança
(Ver Êxodo 25:10–22)

Terrestre

Pia de água
(Ver Êxodo 30:17–21)

Telestial

Altar principal ou altar de sacrifício
(Ver Êxodo 27:1–8)

Pátio externo

A

Uma voz (v. 3)—Com
unanimidade

Não estendeu a sua mão (v.
11)—O poder de Deus não feriu
os israelitas. Geralmente, a
visão de Deus seria mais do que
poderiam suportar.
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Na mesa do pão da proposição (ver
Êxodo 25:23–30) eram colocados doze
grandes pães. O pão era trocado a
cada sábado e comido pelos
sacerdotes. Embora o Êxodo não diga
isso, a tradição judaica declara que
também era colocado vinho sobre
essa mesa. O que o pão e o vinho
poderiam representar?

O candelabro (ver Êxodo 25:31–40) é
um símbolo famoso da fé judaica,
sendo freqüentemente chamado por
seu nome hebraico: Menorá. Os sete
copos no alto eram enchidos com
puro óleo de oliva e dentro deles era
colocado um pavio que era aceso. O
número sete representa algo
completo ou perfeito para os
hebreus. A parábola das dez virgens

que Jesus contou dá-nos uma indicação do que o óleo na lâmpada
representa. (Ver Mateus 25:1–13; D&C 45:56–59.) Escreva o que
você acha que o óleo simboliza. 

Todas as ofertas queimadas eram
realizadas no altar de sacrifício. (Ver
Êxodo 27:1–8.) O sacrifício era a
primeira coisa que uma pessoa fazia
ao entrar no tabernáculo, se desejasse
prosseguir além. O que o Senhor pede
que Seu povo ofereça atualmente
como sacrifício? (Ver 3 Néfi 9:19–20.)
Qual dos primeiros princípios e
ordenanças do evangelho

representava o altar? (Ver Regras de Fé 1:4.) O Élder Neal A.
Maxwell disse: “O verdadeiro ato de sacrifício pessoal não é nem
nunca foi a colocação de um animal no altar. Mas, sim, o desejo de
se colocar o animal que existe em nós sobre o altar, para que seja
consumido! Esse é o ‘sacrifício [para o Senhor de] um coração
quebrantado e um espírito contrito’. (3 Néfi 9:20)” (Meek and Lowly,
1987, p. 94.)

Brasas acesas eram colocadas no altar
do incenso (ver Êxodo 30:1–10) a cada
manhã e noite, quando o sumo
sacerdote queimava incenso. Leia
Salmos 141:2; Apocalipse 5:8; 8:3–4 e
explique o que você acha que esse
altar representava.

Os sacerdotes usavam a pia para
abluções (ver Êxodo 30:18–21) em
preparação para entrarem nos lugares
sagrados do tabernáculo. Na época de
Moisés, a pia era uma simples bacia
grande; no entanto, quando Salomão
construiu um templo permanente, ele
colocou a pia sobre o dorso de doze
bois. O que você acha que o Senhor
estava tentando ensinar a Seu povo

ao colocar a pia na frente da entrada dos lugares mais sagrados do
tabernáculo?

Êxodo 28–29

Os Sacerdotes do Templo

Êxodo 28–29 contém as revelações do Senhor dadas a Moisés a
respeito dos sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo
realizando ordenanças em favor do povo. Essas revelações
incluem instruções sobre como designar e consagrar os
sacerdotes, o que eles deviam vestir, e quais eram alguns de
seus deveres. Em relação ao tabernáculo, se pensarmos no
simbolismo do que era feito ali podemos aprender mais sobre o
evangelho e o que o Senhor espera de nós.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 28

Êxodo 29

Mitra
(Ver Êxodo 28:36–38)

Peitoral
(Ver Êxodo 28:15–30)

Manto
(Ver Êxodo 28:31–35)

Éfode
(Ver Êxodo 28:6–12)

Estatuto perpétuo (v. 9)—
Ordenança eterna

Him (v. 40)—Cerca de seis litros
Santificar (vv. 43–44)—Tornar
santo

Administrar (v. 1)—Servir Para memória (v. 29)—Para
lembrar
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Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Êxodo 28–29.

Como Eles Eram Chamados?

Leia Êxodo 28:1; Hebreus 5:1, 4; Regras de Fé 1:5. Explique como
Aarão e seus filhos foram chamados para serem sacerdotes e de
que modo a maneira como eles foram chamados é um padrão para
todos os que recebem um ofício no sacerdócio na Igreja.

Descreva uma Cerimônia Sagrada

Êxodo 29:1–21 descreve como um sacerdote era consagrado, ou
designado, para trabalhar no tabernáculo. Descreva a cerimônia
contando o que acontecia de acordo com os seguintes versículos:

• Primeiro evento (ver v. 4)

• Segundo evento (ver vv. 5–6)

• Terceiro evento (ver v. 7)

• Quarto evento (ver vv. 10–14)

• Quinto evento (ver vv. 15–18)

• Sexto evento (ver vv. 19–21)

Qual É o Simbolismo?

As orelhas, as mãos e os pés de Aarão e seus filhos eram
consagrados com sangue. Sabemos que o sangue simbolizava a
Expiação de Cristo, que tem o poder de santificar-nos. O que
simbolizam as orelhas, as mãos e os pés, e o que esse simbolismo
nos ensina sobre nossa preparação para participarmos dos deveres
do templo?

Êxodo 31

Os Homens Chamados para
Trabalhar no Tabernáculo

Êxodo 31 conta como o Senhor chamou homens habilidosos
para ajudar a construir o tabernáculo e seus móveis. Para
fazer o reino de Deus progredir são necessários diversos tipos
de talentos. Portanto, a capacidade de construir, as artes, os
negócios, etc., todos podem ajudar a edificar o reino do Senhor,
se dedicarmos esses talentos a Ele. Êxodo 31 também contém
um lembrete do Senhor a Israel para que se abstivesse de
trabalhar no Sábado, mesmo em Seu tabernáculo.

Êxodo 32

O Bezerro de Ouro

Êxodo 24 conta como Moisés subiu ao monte Sinai e
comungou com o Senhor por quarenta dias. Moisés, em
seguida, recebeu as revelações encontradas em Êxodo 25–31.
Antes de Moisés subir até o monte, os filhos de Israel fizeram
um convênio com Deus de que guardariam os mandamentos
até então revelados por meio de Moisés, inclusive os Dez
Mandamentos. Conforme mencionado anteriormente, o
compromisso dos israelitas de viverem os Dez Mandamentos
era muito importante para que pudessem receber as bênçãos
maiores que Moisés pediu ao Senhor no monte Sinai. Se os
israelitas quebrassem os Dez Mandamentos, eles perderiam as
bênçãos adicionais que o Senhor desejava conceder-lhes.
Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 32

Nota: Lembre-se de verificar as mudanças efetuadas na Tradução
de Joseph Smith neste e em outros capítulos.

Exodus 32:26—"Quem é do Senhor?"
O Élder George Albert Smith, que na época era membro do
Quórum dos Doze Apóstolos, salientou a importância de estarmos
do lado do Senhor: “Há uma linha divisória bem definida
separando o território do Senhor do território de Lúcifer. Se
vivermos do lado da linha do Senhor, Lúcifer não poderá vir até
ali para influenciar-nos, mas se cruzarmos a linha para o território
dele, estaremos em seu poder. Cumprindo os mandamentos do
Senhor estaremos seguros e no Seu lado da linha, mas se
desobedecermos a Seus ensinamentos estaremos deliberadamente
cruzando para a zona da tentação e convidando a destruição que
está sempre presente ali. Sabendo disso, quão ansiosos devemos
estar em permanecer sempre do lado do Senhor”. (“Our M.I.A.”,
Improvement Era, maio de 1935, p. 278.)

Estudo das Escrituras

Será que Eles Tinham Memória Curta?

Leia Êxodo 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 e responda às seguintes
perguntas:

1. Qual dos Dez Mandamentos os filhos de Israel violaram em
Êxodo 32?

2. Por que você acha que eles fizeram isso?

Aplique o Princípio

1. De que modo as pessoas hoje em dia são tentadas a tornarem-se
impacientes com o modo que Deus faz as coisas e a quebrarem
Seus mandamentos?

2. Como essa falta de paciência pode ser considerada adoração a
um falso deus?

B

A

De fundição (vv. 4, 8)—Feito de
metal derretido
Dura cerviz (v. 9)—Orgulhosos
Furor (vv. 10, 12)—Ira

Consumir (vv. 10, 12)—Destruir
Espargir (v. 20)—Espalhar
Riscar (vv. 32–33)—Remover

C

B

A
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Aprenda sobre o Pecado e o
Arrependimento

Em Êxodo 32:19–29, Moisés rapidamente chamou o povo ao
arrependimento. Tendo em vista o modo como Moisés agiu e o
que aconteceu, que lições podemos aprender sobre os efeitos do
pecado e as exigências do arrependimento?

Êxodo 33

Moisés Vê o Senhor
Novamente

Como os filhos de Israel quebraram seu convênio com o
Senhor, adorando o bezerro de ouro, eles tornaram-se indignos
de terem a presença do Senhor em seu meio. O Senhor, porém,
não abandonou Seu povo. Embora os filhos de Israel não
pudessem estar em Sua presença, em Êxodo 32:34, o Senhor
promete que Seus anjos iriam com eles até a terra prometida.
Êxodo 33 narra histórias que mostram a diferença entre o
relacionamento dos israelitas com o Senhor e o relacionamento
de Moisés com o Senhor. Essa diferença deve fazer com que
nos perguntemos se desejamos e se buscaremos as bênçãos
plenas do Senhor ou se simplesmente deixaremos os profetas e
outros líderes da Igreja terem experiências espirituais
significativas. Se desejarmos as bênçãos plenas do Senhor, o
que precisamos fazer?

Compreensão das Escrituras

Êxodo 33

Estudo das Escrituras

O Que Eles Perderam?

1. Encontre as palavras que o Senhor usou nos versículos 3 e 5 de
Êxodo 33 para descrever os filhos de Israel. Você pode também
marcá-las nas suas escrituras. O que essas palavras simbolizam?

2. De acordo com os versículos 7–11, que bênçãos os filhos de
Israel perderam por causa da atitude descrita acima?

3. Escreva um breve exemplo de como alguém pode perder
grandes bênçãos hoje em dia por causa dessa mesma atitude.

Seja um Missionário Usando um
Versículo de Conhecimento de Escritura

Seus pesquisadores dizem que não acreditam na história de Joseph
Smith da Primeira Visão por alegarem que a Bíblia diz que o
homem não pode ver Deus. Eles podem ler para você Êxodo 33:20.

Explique como responderia a eles usando Êxodo 33:11; TJS, Êxodo
33:20 e duas outras escrituras da Bíblia que mostrem que o homem
pode de fato ver Deus. Você pode precisar usar os auxílios de
estudo de suas escrituras. Escreva as referências que encontrar em
suas escrituras ao lado de Êxodo 33:11.

Êxodo 34

A Lei Menor

No monte Sinai, Moisés recebeu leis, mandamentos,
ordenanças e convênios do Senhor que foram escritos em
tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai e viu
os filhos de Israel adorando o bezerro de ouro, ele jogou as
tábuas no chão e quebrou-as. (Ver Êxodo 32:15–19.) Os
israelitas não se mostraram dignos de receber tudo que estava
escrito nelas.

Podemos também perder grandes bênçãos se formos
desobedientes. O Senhor, porém, foi paciente com os filhos de
Israel e deu-lhes a oportunidade de se arrependerem e
voltarem-se a Ele. Como o Senhor deseja ajudar-nos, Ele
freqüentemente nos dá outros mandamentos mais rígidos que
nos permitem ter a oportunidade de arrepender-nos e, por fim,
receber as bênçãos plenas que Ele deseja conceder-nos. Êxodo
34 contém um registro dos mandamentos adicionais que o
Senhor deu para os desobedientes filhos de Israel.

Compreensão das Escrituras

Êxodo 34

Estudo das Escrituras

Auxílios da Tradução de Joseph Smith

Leia a Tradução de Joseph Smith de Êxodo 34:1–2 e escreva sobre a
diferença entre o segundo conjunto de tábuas e o primeiro.

A

Lavrar (vv. 1, 4)—Cortar
Terrível (v. 10)—Assombrosa
Laço (vv. 12)—Armadilha
Bosques (v. 13)—Local onde
eram adorados deuses falsos
Zeloso (v. 14)—Tem
sentimentos profundos e espera
fidelidade
Prostituir-se (vv. 15–16)—Ser
infiel a Deus

De fundição (v. 17)—Feito de
metal derretido
Abrir a madre (v. 19)—
Primogênito
Vazio (v. 20)—Sem pagar o
preço da redenção
Teor (v. 27)—Padrão

B

A

Vai, sobe daqui (v. 1)—Deixa o
lugar em que estás

Atavios (vv. 4, 6)—Roupas e
jóias ornamentais

C
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O Livro de Levítico

Por Que Elas Eram Diferentes?

Leia Mosias 13:29–30; Doutrina e Convênios 84:19–27 e escreva por
que o segundo conjunto de tábuas era diferente do primeiro.

Êxodo 35–40

O Tabernáculo É Construído e
Dedicado

Êxodo 35–40 conta como os filhos de Israel cumpriram os
mandamentos do Senhor dados em Êxodo 25–30 com respeito
ao tabernáculo. Grande parte do que está escrito em Êxodo
35–40 está na mesma ordem que Êxodo 25–30, para mostrar
que os israelitas tentaram cumprir à risca as ordens do Senhor.

Estudo das Escrituras

O Que Aconteceu na Dedicação do
Tabernáculo?

Leia Êxodo 40:34–38 e escreva o que aconteceu quando o
tabernáculo foi concluído.

A

B

Levítico é o terceiro dos cinco livros de Moisés. (Ver “Os Livros de
Gênesis, Moisés e Abraão”, p. 9.) Supomos que as instruções
contidas em Levítico foram reveladas a Moisés enquanto ele estava
no monte Sinai ou pouco depois dos eventos descritos em Êxodo,
porque parte das instruções referem-se a sacrifícios a serem
oferecidos no tabernáculo. Levítico significa “referente aos levitas”. O
Senhor escolheu a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo,
trabalhar nele e ajudar o restante da casa de Israel a realizar
ordenanças naquele lugar sagrado. Grande parte de Levítico fornece
instruções referentes às ordenanças a serem realizadas no
tabernáculo, às qualificações dos portadores do sacerdócio que
realizariam as ordenanças e aos deveres das pessoas com respeito às
ordenanças.

Um “Manual” para os Levitas
Como Levítico é um “manual” para os levitas que serviam no
tabernáculo, ele contém muitas instruções detalhadas acerca de
diferentes tipos de sacrifícios e práticas religiosas que podem
parecer estranhas ou incomuns para o leitor moderno. Se você
olhar além dessas práticas desconhecidas, poderá aprender
importantes verdades a respeito do pecado, arrependimento,
perdão, santidade e a Expiação de Jesus Cristo.

Preparação para o Estudo de Levítico
Levítico 1

A Oferta Queimada

O Apóstolo Paulo ensinou que a lei de Moisés era um “aio
para nos conduzir a Cristo”. (Gálatas 3:24) Em outras
palavras, o propósito da lei de Moisés era ajudar os israelitas a
concentrarem sua atenção nos princípios que os conduziriam a
Jesus Cristo. (Ver Jacó 4:4–5; Jarom 1:11; Alma 34:13–14.) A
lei de Moisés era muito rígida e exigia muitas cerimônias
específicas que visavam ajudar os filhos de Israel a lembrarem-
se continuamente de Deus e de seus deveres para com Ele. Por
exemplo: Matar um animal como sacrifício para o pecado era
algo que lembrava a pessoa que as conseqüências do pecado são
“fatais”. Por outro lado, o animal inocente que morria no lugar

Tornar-se santificado, que  
significa tornar-se santo e  
próximo de Deus

Santidade pessoal

Santidade nas relações familiares

Santidade nas relações sociais e 
como congregação

Santidade do sacerdócio

Comemorações e eventos sagrados 
que promovem a santidade

Bênçãos recebidas pela obediência 
às leis de Deus

Consagração de propriedades ao 
Senhor

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Levítico 17–27 

Levítico 17

Levítico 18

Levítico 19–20 

Levítico 21–22

Levítico 23–25 

Levítico 26 

Levítico 27

Ser justificado, que significa ser 
perdoado dos pecados e tornar-    
se digno perante Deus

Sacrifícios que expiam o pecado
ou expressam a disposição de 
dedicar-se a Deus

Leis para os portadores do  
sacerdócio que auxiliam nas ofertas

Leis sobre a pureza das pessoas 

Explicação do Dia da Expiação, 
quando toda a casa de Israel 
poderia ser purificada 

VISÃO GERAL DE LEVÍTICO

Parte 1

Capítulos Descrição

Levítico 1–16 

Levítico 1–7 

Levítico 8–10

Levítico 11–15 

Levítico 16 
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da pessoa que tinha pecado também servia como símbolo do que
aconteceria quando o Salvador sem pecados viesse à Terra e
derramasse Seu sangue por nós, salvando-nos do pecado.

Levítico 1 fornece instruções para uma oferta queimada, ou
holocausto. Os sacerdotes faziam essa oferta duas vezes por
dia. As pessoas também podiam fazer uma oferta queimada
para mostrar sua devoção e dedicação a Deus. Muitas das
instruções acerca do holocausto são as mesmas para outras
ofertas explicadas em Levítico. A maior diferença entre o
holocausto e as outras ofertas é que na oferta queimada, o
animal inteiro era queimado sobre o altar, simbolizando total
dedicação ou submissão a Deus.

Em sua leitura, pense em diferentes maneiras pelas quais o
holocausto pode ensinar-nos a respeito da Expiação de Jesus
Cristo e como ele relembrava os israelitas de seus deveres para
com Deus.

Compreensão das Escrituras

Levítico 1

Estudo das Escrituras

A Encontre os Símbolos do Arrependimento

Destaque as exigências específicas para o holocausto encontradas
em Levítico 1:1–9 que estejam alistadas na tabela seguinte. Faça
uma tabela em seu caderno e explique o que cada elemento do
holocausto nos ensina sobre o arrependimento por intermédio da
Expiação de Jesus Cristo.

Levítico 1:8–9 fala de ofertas de várias partes do corpo do animal.
A cabeça representa nossos pensamentos. As pernas representam
nosso caminhar, ou o rumo que estamos seguindo. As partes
internas representam nossos sentimentos, desejos e motivações. A
gordura representa nossa força e saúde. O que é simbolizado pelos
eventos citados nos versículos 8–9? (Ver também D&C 59:5.)

Levítico 2–7

Outras Ofertas

Levítico 2–7 descreve detalhadamente os diferentes sacrifícios
que os israelitas deveriam oferecer. Levítico 2 descreve a oferta
de alimentos. Levítico 3 descreve os sacrifícios de paz. Levítico
4–5 descreve os diferentes tipos de pecado e as ofertas pelas
transgressões. Levítico 6–7 contém instruções adicionais sobre
todos os vários tipos de ofertas. 

Estudo das Escrituras

A Lei do Sacrifício 

Os sacrifícios descritos em Levítico já não são mais exigidos dos
membros da Igreja atualmente. Os princípios ensinados pelos
sacrifícios, porém, ainda são verdadeiros e precisam fazer parte de
nossa vida, se quisermos estar com Deus.

1. Leia 3 Néfi 9:19–20 e escreva o que o Senhor disse que
sacrificamos em vez de animais.

2. Dê exemplos de como você acha que pode fazer o que Jesus
ordenou em 3 Néfi 9:19–20.

Levítico 8–9

A Consagração de Aarão e
Seus Filhos

A

Você precisa “esfolar”, ou seja, 
tirar a pele da oferta. (v. 6)

Os sacerdotes colocam a 
“cabeça”, a “gordura”, os 
“órgãos internos” e as “pernas” 
sobre o altar. (vv. 8–9)

O sacrifício é completamente 
queimado pelo fogo. (Ver v. 9.)

Exigência

O Que Você Aprendeu sobre 
o Arrependimento ou a 
Expiação de Jesus Cristo

Você precisa fazer a “sua 
oferta” (Levítico 1:2), ou seja, 
não pode oferecer algo que 
pertença a outra pessoa.

Você precisa oferecer um 
animal que seja “macho sem 
defeito”. (v. 3)

Você precisa fazer a oferta 
“de sua própria vontade”. 
(v. 3)

Você precisa primeiro levar 
sua oferta para a “porta da 
tenda”, que representa o 
local onde Deus habita. (v. 3)

Você precisa colocar sua 
mão na cabeça do animal 
sacrificado e depois matá-lo 
pessoalmente. (Ver vv. 4–5.)

Defeito (vv. 3, 10)—Marca ou
imperfeição de qualquer tipo
Esfolar (v. 6)—Tirar a pele
Espremer (v. 15)—Escoar

Papo (v. 16)—Estômago de ave
Partir (v. 17)—Cortar
completamente ao meio

57



Levítico 8–9 narra a verdadeira designação de Aarão e seus
filhos para servirem no ofício de sacerdote, no tabernáculo.
(Ver Êxodo 28–29.) A designação foi seguida de uma
dramática manifestação da glória de Deus, mostrando que Ele
aprovava o que foi feito.

Levítico 10

Os Portadores do Sacerdócio
Precisam Ser Santos

Levítico 10 é um dos poucos capítulos do livro de Levítico que
conta uma história em vez de simplesmente dar algumas
instruções. Ele contém uma vigorosa mensagem sobre a
fidelidade no sacerdócio. Em sua leitura, pondere as seguintes
perguntas: Como o Senhor Se sente a respeito do modo como
realizamos as ordenanças sagradas?

Compreensão das Escrituras

Levítico 10

Levítico 10:12–20—Por Que Aarão Não Comeu a
Oferta?
Moisés notou que Aarão e seus filhos Eleazar e Itamar não
comeram a oferta pelo pecado como haviam sido instruídos. Em
resposta, Aarão disse a Moisés que ele não sentia ser certo comer a
oferta depois do que havia acontecido a seus outros filhos devido

a sua desobediência. Essa resposta deixou Moisés satisfeito. Não
devemos participar de certas ordenanças, como o sacramento,
quando não nos arrependemos ou quando nosso líder do
sacerdócio nos aconselhar a não fazê-lo. Se alguém deseja
arrepender-se e melhorar, não cometeu pecado grave que não
tenha sido resolvido com o seu bispo, e não esteja sob nenhuma
restrição do sacerdócio, essa pessoa é digna de tomar o
sacramento.

Estudo das Escrituras

Dê um Conselho sobre o Devido
Respeito pelo Sacerdócio

O Senhor evidentemente não faz com que todos os portadores do
sacerdócio iníquos e desrespeitosos sejam mortos hoje em dia. Em
Levítico 10, porém, era importante que o Senhor desse uma lição
bem vigorosa, porque os filhos de Aarão trataram o sacerdócio
com leviandade logo depois da dramática manifestação da glória
de Deus, quando foram designados. (Ver Levítico 9.) Para salientar
a importância do devido respeito pelo sacerdócio, leia Levítico
10:1–7; Doutrina e Convênios 121:36–38 para dar conselho a um
rapaz que pode estar pensando em fazer uma “brincadeira” ao
participar do sacramento.

Por Que Não?

1. O que o Senhor ordenou que Aarão e seus filhos vivos
fizessem? (Ver Levítico 10:8–11.)

2. Que motivo o Senhor deu para esse mandamento?

Levítico 11

Uma “Palavra de Sabedoria”
para os Israelitas

Num dia qualquer, as pessoas podem esquecer-se de orar ou
negligenciar seu trabalho ou adoração, mas raramente se
esquecem de comer. Como o propósito da lei de Moisés era
prover lembretes diários e contínuos para os israelitas de seu
dever para com Deus, a lei incluía instruções concernentes ao
que os filhos de Israel podiam ou não comer. Levítico 11
contém essas instruções. As regras e instruções são
geralmente conhecidas como “leis kosher”. Kosher deriva de
uma palavra hebraica que significa “religiosamente limpo”.
Como a Palavra de Sabedoria revelada em nossos dias, as leis
kosher promoviam a boa saúde, mas seu propósito principal
era ensinar a obediência. Essa lei de saúde, como a Palavra de
Sabedoria hoje em dia, ajudou a separar o povo de Deus do
mundo em relação a seus hábitos e práticas, que era outro
propósito da lei de Moisés, e ajudou-os a tornarem-se limpos e
santos.

B

A

Incensário (v. 1)—Recipiente
que contém incenso ardente
Estranho (v. 1)—Proibido
Peito da oferta movida (vv.
14–15)—Peito de animal que era
erguido e agitado como parte
da cerimônia de oferta de paz

Espádua da oferta alçada (vv.
14–15)—Espádua de animal que
era erguida e apresentada
perante o Senhor como parte da
cerimônia de oferta de paz
Iniqüidade (v. 17)—Pecado
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Compreensão das Escrituras

Levítico 11

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Levítico 11.

É Kosher?

Kosher significa adequado ou santificado pela lei judaica. Faça uma
lista dos seguintes animais em seu caderno: caramujo, ovelha,
camundongo, grilo, cegonha, porco, vaca, camelo, águia, tubarão.
Para cada animal, escreva se ele é “kosher” ou “não kosher” para
os israelitas comerem, e depois explique por quê. Para cada razão,
cite um versículo de Levítico 11 que confirme sua resposta.

Revise a Palavra de Sabedoria

Leia Doutrina e Convênios 89:5–17 e faça uma lista do que o Senhor
ordenou aos membros da Igreja de nossos dias a comerem ou não.

Compare essas instruções com Levítico 11, onde o Senhor ensinou
aos filhos de Israel o que eles podiam ou não comer.

Por Que Isso É Importante?

Por que você acha que o Senhor ordenou a Seu povo que não
comesse certas coisas? (Se precisar de ajuda, veja Levítico 11:43–47;
I Coríntios 6:19–20; D&C 89:1–4, 18:21.)

Levítico 12

Limpo e Imundo

Nos capítulos 12–15 de Levítico, o Senhor deu instruções sobre
o que era “limpo” e “imundo” segundo a lei de Moisés com
respeito às funções corpóreas e doenças. Levítico 12 explica as
leis que se aplicam às mulheres depois de darem à luz. Por um
período de tempo, elas eram consideradas “imundas”, mas o
Senhor também descreveu ordenanças específicas que poderiam
torná-las cerimonialmente “limpas” novamente, depois de um
certo período de tempo. Maria, a mãe de Jesus, seguiu essas
ordenanças depois que Jesus nasceu. (Ver Lucas 2:21–24, 39.)

Algumas pessoas ficam intrigadas com a idéia de que as funções
corpóreas naturais pudessem tornar alguém imundo. Devemos
compreender, porém, que sob a lei de Moisés, “imundo” não

significava sujo ou nojento, mas simplesmente não aceitável
para participar de ordenanças sagradas. Lembre-se também de
que a lei de Moisés visava prover lembretes físicos externos
encontrados na vida diária para que os israelitas se lembrassem
de verdades espirituais mais profundas.

Levítico 13–14

Lepra

Levítico 13–14 aborda a doença da lepra. Com base nas
descrições desses capítulos, aparentemente essa lepra incluía
diversas doenças infecciosas da pele. Para mais informações
sobre a lepra, ver “Lepra” no Guia para Estudo das Escrituras.

Compreensão das Escrituras

Levítico 14

Estudo das Escrituras

Compare a Purificação da Lepra com a
Purificação de Nossos Pecados

Como a lepra era bastante visível e envolvia a deterioração ou
corrupção do corpo, ela servia como excelente símbolo do pecado.
O pecado corrompe a pessoa espiritualmente do mesmo modo que
a lepra a corrompe fisicamente. Levítico 14 descreve o que um
homem precisava fazer para se tornar cerimonial ou
religiosamente limpo depois de ter sido curado da lepra. Podemos
ver paralelos entre o processo de purificação da lepra com o modo
pelo qual vencemos os efeitos do pecado.

Antes de estudar Levítico 14, você deve saber que quando uma
pessoa contraía lepra, era-lhe exigido que morasse fora do
acampamento. O mesmo acontece com o pecado. Quando
pecamos, isolamo-nos da plena comunhão com o Senhor e Sua
Igreja. Por exemplo, pode ser que não nos seja permitido tomar o
sacramento ou receber uma recomendação para o templo.

Os passos para que a pessoa se tornasse cerimonialmente limpa da
lepra encontram-se nos seguintes grupos de versículos. Leia cada
grupo de versículos de Levítico 14, resuma cada passo e explique
como os passos ensinam o processo do pecado e arrependimento.
Com cada grupo de versículos você encontrará uma pergunta para
ajudar a enfocar seus pensamentos.

1. Versículos 2–3. Se a lepra simboliza o pecado, quem pode estar
sendo representado pelo sacerdote?

2. Versículos 4–8. É preciso que você saiba que (a) madeira do cedro
era conhecida como algo que ajudava a preservar as coisas da
deterioração e corrupção; (b) o carmesim é vermelho, fazendo-nos

A

Logue (vv. 10, 12, 15, 21)—
Aproximadamente um litro e
meio

C

B

A

Unhas fendidas (vv. 3–7, 26)—
Têm uma divisão no casco das
patas
Quebrantosso, e o xofrango (v.
13)—As palavras hebraicas que
designam esses animais
parecem significar algum tipo
de aves de rapina

Milhano (v. 14)—
Provavelmente algum tipo de
ave de rapina
Bufo (v. 17)—Provavelmente
algum tipo de ave de rapina
Levar (vv. 25, 28, 40)—Carregar
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lembrar do sangue, que é o símbolo da vida e da Expiação; (c) o
hissopo era usado no Velho Testamento como uma planta
purificadora; e (d) o sangue e a água são símbolos do nascimento.
(Ver Moisés 6:59.) Levando-se em consideração essas informações,
o que você acha que está sendo simbolizado nesses versículos?

3. Versículo 9. Os recém-nascidos geralmente têm pouco ou
nenhum pêlo, exceto na cabeça. Qual pode ser a mensagem
desse versículo? (Ver 3 Néfi 11:37.)

4. Versículos 10–14. Relembre um simbolismo semelhante em
Êxodo 28–29. Como esse simbolismo pode aplicar-se aqui?

5. Versículos 15–18. A oliveira é um emblema de paz e pureza, e o
óleo de oliva tornou-se o símbolo do Espírito Santo e dos atos
justos e do serviço. (Ver D&C 45:56–57.) Como isso faz parte do
processo de purificação do pecado? (Ver 2 Néfi 31:17.)

6. Versículos 19–20. Por fim, o que torna o arrependimento possível?

Levítico 15–16

O Dia da Expiação

Os primeiros quinze capítulos de Levítico têm todos algo a ver
com o modo pelo qual as pessoas se tornam “justas” com Deus,
por meio do sacrifício, ou com a forma pela qual se tornam
cerimonialmente “limpas” perante Ele, pela obediência às Suas
leis de pureza. Levítico 15 contém mais instruções sobre como
as funções humanas se relacionam com o estar limpo ou
imundo, pela lei de Moisés. Devemos compreender, porém, que
não existe real perdão de pecados sem sincero arrependimento e
a Expiação de Cristo. Levítico 16 descreve uma cerimônia
sagrada que o Senhor ordenou que os israelitas realizassem
uma vez por ano, numa época determinada, que simbolizava
como Jesus Cristo expiaria os pecados de todas as pessoas. Os
ritos descritos em Levítico 1–15 tinham aplicação individual,
ao passo que o Dia da Expiação descrito em Levítico 16
simbolizava a expiação dos pecados de toda a nação israelita e
era o dia em que toda a casa de Israel jejuava e descansava.

Compreensão das Escrituras

Levítico 16

Levítico 16:10—O Bode Emissário
Bode emissário era o nome dado ao bode que era “enviado” ao
deserto, para nunca mais voltar, com o sangue, ou pecados, do
povo sobre ele. O bode emissário simbolizava o fato de que por
meio da Expiação todos os pecados de Israel poderiam ser
perdoados, para nunca mais retornarem.

Estudo das Escrituras
Uma Cerimônia Sagrada e Importante

Levítico 16:3–28 contém instruções para o sacerdote no Dia da
Expiação. Segue-se um esquema de seis passos gerais envolvidos
na cerimônia. Escreva as respostas das perguntas referentes a cada
passo.

1. O que é simbolizado pelo que o Senhor ordenou que Aarão
fizesse no versículo 4? (Ver vv. 3–5.) (Dica: Procure saber o
significado de “linho”.)

2. Por que Aarão precisava de dois bodes? (Ver vv. 6–10.)

3. Por que você acha que Aarão precisava fazer sua própria
expiação antes de fazer a expiação do povo? (Ver vv. 11–14.)
Como esse passo difere de quando Cristo realizou Sua
Expiação? (Ver Hebreus 9:6–14; Alma 34:8–12.)

4. Por que Aarão precisava purificar o lugar santo do templo? O
que essa exigência nos ensina sobre a importância da limpeza à
vista de Deus e sobre o poder da Expiação? (Ver vv. 15–19.)

5. Como os dois bodes (aquele usado para a oferta e o outro usado
como bode emissário) representam Cristo e Sua Expiação? (Ver
vv. 20–22.)

6. O que as responsabilidades de Aarão e as do homem que
conduzia o bode emissário para o deserto simbolizam? (Ver vv.
20–22; ver também D&C 36:5–6.)

Levítico 17–18

Abster-se de Práticas Idólatras

Levítico 17–18 relata as instruções do Senhor aos israelitas
referentes a práticas que certamente os afastariam das falsas
religiões daquela época. Levítico 17 contém instruções sobre o
que fazer quando os israelitas matassem um animal. Embora o
animal não fosse oferecido como sacrifício, os israelitas tinham
que apresentá-lo perante o Senhor, no tabernáculo. Essa prática
ajudava a impedir qualquer sacrifício a falsos deuses e
ajudavam os israelitas a lembrarem-se de que tudo que tinham
provinha do Senhor. O Senhor também ordenou aos israelitas,
em Levítico 17, que não comessem sangue. O sangue é um
símbolo comum da vida, e algumas religiões falsas da época
bebiam sangue como parte de seus rituais religiosos. Por meio
dessa prática, os adeptos procuravam ampliar sua própria vida.
O Senhor deu a Israel vários sacrifícios que simbolizavam o
grande sacrifício de Jesus Cristo, no qual Seu sangue seria
derramado para dar vida eterna a todos os que acreditassem
Nele e obedecessem a Seus mandamentos. (Ver Levítico 17:11.)

Linho (v. 4)—Tecido branco
Ceroulas (v. 4)—Roupas de
baixo
Lançar sortes (vv. 8–10)—Jogar
pedras marcadas ou um dado
para escolher algo de modo
aleatório. Quando os homens
santos lançavam sortes, essa era
uma expressão de sua fé em
que Deus supervisionaria o
evento e daria a conhecer Sua
vontade. Em Levítico 16, uma

pedra era marcada para o
Senhor e outra para o bode
emissário. Quando Aarão
jogava as pedras, dependendo
de como caíssem, um bode era
escolhido para o sacrifício e o
outro era escolhido para ser o
bode emissário
O testemunho (v. 13)—A arca
da aliança
Santificar (v. 19)—Tornar
sagrado
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Levítico 18 contém a admoestação do Senhor aos israelitas de
que o comportamento sexual imoral pode causar a destruição
de nações e de que os israelitas seriam destruídos se
participassem dessas práticas.

Levítico 19–20

“Sereis Santos Porque
Eu Sou Santo”

Levítico 19–20 relata a ênfase do Senhor na santidade. A
palavra santo em hebraico é “qadash” que significa ser
santificado, consagrado e dedicado ou separado do mundo e da
iniqüidade. O Senhor não apenas ordenou aos israelitas que
fossem santos, mas nesses dois capítulos Ele deu exemplos
específicos de coisas que eles poderiam fazer em sua vida diária
para obedecerem a esse mandamento. Cada uma dessas
práticas específicas ajudou a lembrar os israelitas de
separarem-se do mundo e de suas práticas iníquas. Jesus, mais
tarde, explicou o princípio básico da santidade, ao ensinar a
Seus Apóstolos que Ele não os tiraria do mundo, mas os
guardaria do mal. (Ver João 17:14–16.)

Em sua leitura, descubra o princípio em que se baseia cada
mandamento dado pelo Senhor. De que modo Ele nos pede que
vivamos esses princípios hoje, ao esforçar-nos para “não ser do
mundo”?

Compreensão das Escrituras

Levítico 19

Estudo das Escrituras

Encontre o Princípio

Se você pensar no princípio em que se baseia cada mandamento
de Levítico 19, quase todo mandamento do capítulo se aplica aos
santos dos últimos dias na atualidade. Alguns são óbvios (como os
dos vv. 11–12), mas outros podem parecer-nos estranhos. Escolha
dois mandamentos de Levítico 19 que pareçam ser específicos para

as pessoas daquela época. Identifique os princípios em que se
baseiam os mandamentos e reescreva-os para que se apliquem à
nossa época. Por exemplo: No versículo 19, o Senhor disse que não
podemos ter um campo com dois tipos diferentes de plantas ou
uma roupa com dois estofos diferentes. Por meio desses
mandamentos, o Senhor lembrou a Israel que eles não deviam
misturar-se com o mundo, mas, sim, permanecer santos. Hoje
podemos aplicar esse princípio ao namoro ou casamento. Devemos
namorar membros da Igreja e casar-nos dentro do convênio.

Conhecimento de Escritura—Levítico
19:18

Leia o mandamento de Jesus em Mateus 22:35–39. O que o Senhor
disse em Levítico sobre a importância desse mandamento?

Levítico 21–22

Santidade do Sacerdócio

Levítico 21–22 contém mandamentos referentes à santidade
dos sacerdotes, sua família e os sacrifícios por eles oferecidos.
Hoje também temos padrões especiais para aqueles que servem
numa missão e nos cargos de autoridade, bem como padrões
para o modo como as ordenanças são realizadas.

Levítico 23–25

Dias e Eventos Santificados

Levítico 23 conta como o Senhor estabeleceu cinco ocasiões
sagradas em que todos em Israel deviam fazer um esforço
especial para serem santos e achegarem-se a Ele. Essas ocasiões
eram o Sábado (ver vv. 1–3); a Festa dos Pães Ázimos, ou a
Páscoa (ver vv. 4–14); a Festa das Semanas, ou o Pentecostes
(ver vv. 15–23); o Dia da Expiação (ver vv. 26–32); e a Festa
dos Tabernáculos (ver vv. 33–44.) 

Levítico 25 está relacionado com o tema do capítulo 23. Em
Levítico 25, lemos que o Senhor ordenou aos israelitas que não
apenas comemorassem um sábado no sétimo dia, mas que
declarassem todo sétimo ano como ano sabático. Nesse ano
sabático, eles não deviam plantar, deixando a terra descansar.
Além disso, depois de sete vezes sete anos (quarenta e nove
anos), o qüinquagésimo ano devia ser um ano sabático
especial, chamado de jubileu. Os israelitas deviam não apenas
deixar de plantar no ano do jubileu, mas também perdoar
todas as dívidas e libertar todos os escravos. O jubileu ajudava
a lembrar Israel de como Deus era misericordioso com eles,
eles deviam ser misericordiosos com os outros e com a terra.

B

A

Temer (v. 3)—Reverenciar, amar
e respeitar
Levar (v. 8)—Ser responsável por
Incircunciso (v. 23)—Impuro
Agourar, adivinhar (v. 26)—
Diferentes tipos de previsão do
futuro
Arredondando os cantos da
vossa cabeça (v. 27)—Refere-se
a um tipo de corte de cabelo
usado por pessoas que seguiam
certas religiões falsas

Adivinhadores e encantadores
(v. 31)—Homens que invocam
os espíritos dos mortos
Cãs (v. 32)—Cabelos brancos
Peregrinar (v. 33)—Ficar
Oprimir (v. 33)—Maltratar e
irritar
Efa, him (v. 36)—Unidades de
medida
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O Livro de Números

Levítico 24 contém algumas instruções para o uso do
candelabro e da mesa do pão da proposição no tabernáculo. O
capítulo 24 então conta a história de um homem que
blasfemou contra o nome de Deus e foi morto, porque a
blasfêmia era especialmente proibida nos mandamentos que
Deus deu aos filhos de Israel. Parte da explicação desse castigo
inclui a famosa frase “olho por olho, dente por dente”. (V. 20)

Levítico 26–27

Bênçãos ou Maldições

Tendo explicado o que esperava dos israelitas em relação à
pureza e santidade religiosas, o Senhor concluiu o livro de
Levítico com uma explicação das conseqüências da obediência
ou desobediência a esses mandamentos. (Ver Levítico 26.) O
Senhor também deu alguns conselhos finais sobre a
consagração plena individual ao serviço do Senhor.

Compreensão das Escrituras

Levítico 26

Estudo das Escrituras

Identifique as Escolhas e as
Conseqüências

Faça uma tabela em seu caderno com duas colunas como mostrado
abaixo. Intitule uma das colunas “Se” e a outra coluna “Então”. 

1.  Ao ler Levítico 26, encontre a
palavra se. Você pode marcá-
la ou circundá-la em suas
escrituras. Escreva na coluna
“Se” as coisas que o Senhor
de Israel disse que Israel
podia fazer.

2.  Encontre a palavra então,
pouco depois dos se’s que
você encontrou no primeiro
passo. Marque ou circule em
suas escrituras. Aliste na
coluna “Então” o que o
Senhor disse que aconteceria
se Israel fizesse certas
escolhas. Continue o capítulo
e encontre mais relações do
tipo “se-então”.

Escolhas que 
os Israelitas 
Podiam Fazer 

Conseqüências
das Escolhas 

Se Então

A

Enfadar (vv. 11, 15, 30, 43–44)—
Desgostar e negligenciar
Eretos (v. 13)—Livres
Tísica e a febre ardente (v.
16)—Doenças
Peste (v. 25)—Epidemia, praga

Sustento (v. 26)—Suprimento 
Assolar (vv. 31, 33)—Devastar
Gentios (v. 45)—Aqueles que
não conhecem o Deus
verdadeiro e vivo

Debulha (v. 5)—Colheita de
cereais
Vindima (v. 5)—Colheita de
uvas

Comereis da colheita velha, há
muito tempo guardada, e
tirareis fora a velha por causa
da nova (v. 10)—Vocês ainda
estarão comendo o estoque do
ano anterior quando chegar a
nova colheita, e terão que mover
a velha para dar lugar à nova

A Jornada pelo Deserto
O livro de Números
recebeu esse nome
quando foi traduzido
para o grego, porque
contém o relato de duas
ocasiões em que Moisés
“contou” o povo de
Israel. (Ver Números
1–4; 26.) Alguns
hebreus o chamam de
Vayedabber (a primeira
palavra do livro em
hebraico), que significa
“E Ele falou”. Esse
nome parece adequado
porque Números

contém mais de 150 ocasiões em que Deus falou a Moisés. O livro
é mais freqüentemente chamado de Bemidbar em hebraico, que
significa “No deserto”, descrevendo o cenário de quase todo o
livro. Embora o título “Números” pareça bem simples, o livro na
verdade contém algumas histórias importantes e inspiradoras dos
quarenta anos em que Israel vagou pelo deserto do Sinai.

Preparação para a Leitura de Números
Números contém várias histórias de reclamações, críticas e
rebeliões até de pessoas chegadas a Moisés e seus familiares. O
Senhor deu aos filhos de Israel a oportunidade de entrar em sua
terra prometida cerca de um ano após terem saído do Egito, mas
eles temeram, murmuraram e se rebelaram, perdendo desse modo
a oportunidade. Em sua leitura, você deve lembrar que, como os
filhos de Israel, nós temos um profeta atualmente. Como
recebemos seu conselho? Quais são as conseqüências de seguirmos
ou não o conselho do profeta?

Mar Mediterrâneo
Damasco

Mar de Quinerete (Galiléia)

BASÃ

AMONJericó
Monte Nebo

CA
NA

Ã

Jerusalém
Mar Salgado
(Mar Morto)GÓSEN Hebrom

Ramsés PENÍNSULA
DO SINAI

Deserto
de Zim MOABE

Sucote
Deserto
de Sur EDOMDeserto

de Parã
EGITO Golfo de Suez

Deserto
de Etã

Ezion-Geber
Deserto
de Sim

TERRA
DE MIDIÃMonte Sinai (Horebe)

Mar VermelhoR
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Ni
lo
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O livro de Números pode ser dividido em três seções: (1) a saída
do Sinai (ver capítulos 1–10), (2) a jornada pelo deserto (ver
capítulos 11–21), e (3) a preparação para entrar na terra prometida
(ver capítulos 22–36).

Números 1–4

O Recenseamento

Números 1–4 relata como Israel foi contado por tribos ou
famílias. A tribo de José recebeu uma herança dobrada por
causa da primogenitura. Essa herança dobrada foi dividida
entre os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Como
resultado, esses dois filhos receberam o status de tribos
separadas em Israel (ver Gênesis 48:5), formando um total de
treze tribos de Israel. A tribo de Levi tinha o chamado especial
de possuir o sacerdócio e realizar ordenanças sob a lei de
Moisés. Devido a esse chamado, eles moravam entre todas as
outras tribos e não eram contados da mesma forma.
Considera-se geralmente que Israel tinha doze tribos, mais os
levitas. Numeros 1–2 conta que as doze tribos foram contadas
e organizadas em grupos para marchar e acampar. Números
3–4 relata como os levitas foram contados e receberam suas
designações.

Números 3–4 também explica que todos os primogênitos dos
filhos de Israel pertencem ao Senhor porque foram salvos
apenas pela misericórdia do Senhor quando colocaram o sangue
nas ombreiras das portas, na época da décima praga do Egito.
(Ver Êxodo 12–13.) O Senhor explicou, contudo, que em vez de
fazer com que o primogênito de cada família O servisse em
tempo integral, Ele fez com que os levitas O servissem em
lugar deles. Para mostrar que reconheciam que os levitas
serviam em lugar deles, cada filho primogênito das outras doze
tribos precisava pagar certa quantia em dinheiro a cada ano
para sustentar o trabalho dos levitas no tabernáculo. Isso era
chamado de “dinheiro do resgate”. (Ver Números 3:44–51.)

Estudo das Escrituras

Poderia Ser Você

Leia Números 3:12–13; 4:40–41 e a explicação de Números 1–4
acima para saber o que o Senhor disse sobre os primogênitos em
Israel. Depois, leia 2 Néfi 9:6–9 e explique como podemos ser
comparados aos primogênitos de Israel. Em outras palavras, sem a
Expiação de Cristo, o que aconteceria conosco? (Ver também I
Coríntios 6:19–20; I Pedro 1:18–19.)

O Que Devo Fazer?

Lembrando o que você aprendeu na atividade A, de que modo o
fato de saber a quem pertencemos afeta nossas prioridades? O que
o Senhor pede que façamos que pode ser comparado ao “dinheiro
do resgate”?

Números 5–8

Acréscimos à Lei de Moisés

Números 5–6 contém instruções adicionais que o Senhor deu a
respeito da doença (ver 5:1–4), arrependimento (ver 5:5–10), o
que o marido deve fazer quando achar que sua mulher foi
infiel (ver 5:11–31), aqueles que fazem um juramento especial
de servir ao Senhor (nazireus; ver 6:1–21), e uma bênção que
os sacerdotes devem proferir sobre o povo (ver 6:22–27). Em
Números 7–8, lemos sobre as ofertas que foram feitas na
dedicação do tabernáculo e na designação dos levitas para
realizarem seu chamado especial no sacerdócio.

Este guia de estudo dá particular atenção a Números 6, que
descreve as leis do nazireado. Em hebraico nazir significa
“consagrado ou dedicado”. Portanto, quando alguém se
comprometia de modo especial com o Senhor, ou se seus pais o
dedicavam ao Senhor, ele era chamado de “nazireu”. 

Compreensão das Escrituras

Números 6

Números 6:22–27—Uma Bênção para Israel de Seus
Líderes
Os ungidos do Senhor ainda freqüentemente oferecem bênçãos
para congregações inteiras ou para a Igreja como um todo. Por
exemplo, pensem nas seguintes bênçãos dadas por três diferentes
Presidentes da Igreja em conferências gerais:

Separar, separação, separado
(vv. 2–8)—Dedicar a Deus, ser
separado do mundo
Voto (vv. 2, 5)—Promessa

Aproximar (v. 6)—Tocar
Levantar o seu rosto (v. 26)—
Voltar a face

B

A

Norte

Naftáli Dã Aser

Manassés ZebulomLevi
Filhos de Merari

Oeste

Efraim
Levi
Filhos de
Gérson

O Tabernáculo
e a Tenda da
Congregação Moisés

Aarão
Judá

Leste

Levi
Filhos de Coate

Benjamim Issacar

Simeão Rúben Gade

Sul
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“Agora, pela autoridade do santo sacerdócio em mim investida,
invoco minha bênção sobre os santos dos últimos dias e as pessoas
boas de todo o mundo.

Eu os abençoo com maior discernimento para julgar o que é de
Cristo e o que é contra Cristo. Eu os abençoo com maior capacidade
de fazer o bem e resistir ao mal. Eu os abençoo com maior
compreensão do Livro de Mórmon.” (Ezra Taft Benson, Conference
Report, abril de 1986, p. 100; ou Ensign, maio de 1986, p. 78.)

“E agora, meus amados irmãos e irmãs, pelo poder e autoridade do
sacerdócio em mim investidos e em virtude do chamado que ora
possuo, invoco minhas bênçãos sobre vocês. Eu os abençoo em seu
empenho de viver uma vida mais semelhante à de Cristo. Eu os
abençoo com maior desejo de serem dignos de uma recomendação
para o templo e de freqüentarem o templo sempre que as condições
permitirem. Eu os abençoo para que recebam a paz de nosso Pai
Celestial em seu lar e que sejam guiados a ensinar sua família a
seguir o Mestre.” (Howard W. Hunter, Conference Report, outubro
de 1994, p. 119; ou Ensign, novembro de 1994, p. 88.)

“Deixamos uma bênção sobre vocês, sim, uma bênção apostólica.
Abençoamos vocês para que o Senhor lhes sorria favoravelmente,
para que haja felicidade e paz em seu lar e em sua vida, que uma
atmosfera de amor, respeito e apreço seja sentida entre marido e
mulher, filhos e pais. Que possam ‘confiar em Deus e viver’ (Alma
37:47) com felicidade, segurança, paz e fé.” (Gordon B. Hinckley,
Conference Report, abril de 1995, p. 118; ou Ensign, maio de 1995,
p. 88.)

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar Números 6.

Escreva um Anúncio de Propaganda

Escreva uma propaganda imaginária para recrutar homens para
que se tornem nazireus. Seu anúncio deve incluir pelo menos três
coisas que o Senhor espera de um nazireu (preste especial atenção
em Números 6:3–7).

Quem Foram Alguns Nazireus Famosos?

Leia as seguintes escrituras e cite três pessoas que foram nazireus:
Juízes 13:5, 24; I Samuel 1:11, 19–20, 28; Lucas 1:13–15.

Aplique aos Nossos Dias

O que nos é exigido hoje para dedicar-nos a Deus que nos torna
diferentes de muitas outras pessoas no mundo?

Pense Numa Bênção de Seus Líderes

Escolha uma das bênçãos da seção “Compreensão das Escrituras”
acima, que você gostaria de receber, e explique o motivo. O que
precisamos fazer para receber essa bênção?

Números 9

A Primeira Páscoa
no Deserto

Números 9 marca o início do segundo ano da jornada dos
israelitas do Egito para a terra prometida. O capítulo 9 relata
o que os filhos de Israel deviam fazer para continuar dedicados
ao Senhor e como podiam saber que Ele estava com eles. Como
podemos mostrar ao Senhor hoje em dia que somos dedicados a
Ele, e como Ele nos faz saber que está conosco?

Compreensão das Escrituras

Números 9

Números 9:6–14—Quem Devia Participar da Páscoa?
É interessante notar que em Números 9 os homens que tinham
entrado em contato com um corpo morto, talvez simplesmente por
ser um dos que sepultaram um parente falecido, não tinham
permissão de participar da Páscoa. De acordo com a lei de Moisés,
eles eram “imundos”. O Senhor revelou a Moisés, porém, que a
Páscoa era tão importante que mesmo aqueles que fossem imundos
por terem tocado um corpo morto deviam participar. Além disso, o
Senhor disse que era um pecado muito grave estar completamente
limpo e qualificado e recusar-se a participar do banquete de Páscoa.

Desde que o Salvador instituiu o sacramento para substituir a
Páscoa, podemos pensar em algumas aplicações pessoais desses
conceitos. Por exemplo: Devemos aproveitar todas as
oportunidades disponíveis de participar dignamente da ordenança
do sacramento. Ter a oportunidade e recusar-nos a assistir à nossa
reunião sacramental é pecado. Tomar o sacramento é tão
importante que o Senhor deseja que participemos, mesmo que
tenhamos algumas falhas pessoais em nossa vida. Nossos líderes
do sacerdócio podem aconselhar-nos sobre quando devemos ou
não tomar o sacramento, que é o princípio em que se baseia o que
aconteceu no capítulo 9.

Estudo das Escrituras

Lembre-se Sempre

A primeira metade de Números 9 conta sobre o primeiro
aniversário da Páscoa no Egito. Pondere as seguintes palavras e
frases-chave e descreva como elas se relacionam com a Páscoa.
(Você pode consultar seu estudo de Êxodo 12):

1. Décimo quarto dia do primeiro mês

2. Pão ázimo e ervas amargas

3. Nenhum osso quebrado

Como o Senhor os Conduzia?

1. Descreva como Números 9:15–23 explica que o Senhor
conduzia os filhos de Israel.

2. O que você acha que os filhos de Israel aprenderam ao serem
conduzidos pelo deserto dessa forma?

3. Como o Senhor conduz Seu povo atualmente?

B

A

Seu tempo determinado (vv.
2–3, 7, 13)—No tempo que o
Senhor escolheu
Tarde (vv. 3, 11, 15)—Pôr-do-sol
Levar (v. 13)—Ser responsável
por

Peregrinar (v. 14)—Morar
Um mesmo estatuto (v. 14)—As
mesmas regras e práticas

D

C

B

A
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Números 10

Deixando o Sinai

Números 10 relata a primeira
mudança do acampamento de
Israel para longe do monte
Sinai, após uma prolongada
permanência naquele lugar.
Quando os israelitas partiram,
encontraram o cunhado de
Moisés e o convidaram para
unir-se a eles, assim como
devemos convidar outras
pessoas a unirem-se a nós em
nossa jornada de volta a Deus.
Números 10 também explica
que o tabernáculo,

representando o lugar onde o Senhor habita, era o centro de
suas atenções durante a jornada.

Números 11

Os Israelitas Deixam-se Levar
por Seus Apetites

Pondere como as seguintes perguntas se aplicam aos israelitas
ao ler Números 11: Com você se sente quando faz algo bom
por outra pessoa e recebe reclamações como resposta? O que
aconteceria se o Senhor lhe desse tudo o que você pedisse, sem
levar em consideração se isso seria bom ou não para você?

Compreensão das Escrituras

Números 11

Números 11:29—Moisés Desejou que Todas as
Pessoas Fossem Profetas
O Profeta Joseph Smith: “Deus nada revela a Joseph que não revele
aos Doze, e até mesmo o menor dos santos poderá receber todas as
coisas, tão logo possa suportá-las”. (Ensinamentos do Profeta Joseph
Smith, p. 145.)

Estudo das Escrituras
Faça três das seguintes atividades (A–E) ao estudar Números 11.

Alguns Reclamam e Criticam Hoje

Imagine que você tenha sentido o mesmo que os israelitas em
Números 11:1–9. Escreva uma carta de reclamação a Moisés
expondo o que acha que as pessoas estavam dizendo na época.

Escreva uma Resposta

Use o que Moisés disse em Números 11:10–15 e o que aprendeu
sobre esta jornada até aqui e escreva como você poderia responder
à reclamação dos israelitas se você fosse seu líder.

O Que Acontece Quando Reclamamos?

Consulte Números 11:1–4; Judas 1:14–16 e diga o que acontecerá
no final com as pessoas que reclamam ou murmuram contra o
Senhor e Seus servos. Observe em Números 11:20 o que o Senhor
disse que os filhos de Israel estavam fazendo na verdade quando
reclamaram de Moisés.

Encontre Palavras Importantes

Encontre três palavras ou frases que, em sua opinião, descrevam o
que os setenta homens fizeram e por que foram chamados quando
Moisés ficou desanimado.

Qual É a Lição?

Leia Gálatas 5:16–17 e diga como esses versículos expressam o que
poderia ser considerada a idéia principal de Números 11. Pense no
significado da palavra desejo e o que o Senhor fez aos setenta
anciãos em resposta à situação.

E

D

C

B

A

Como o sabor de azeite fresco
(v. 8)—Como algo fritado em
óleo
Fazer mal (v. 11)—Causar
problemas
Conceber (v. 12)—Dar à luz
Mal (v. 15)—Extrema
infelicidade
Enfastiar (v. 20)—Cansar-se

Homens a pé (v. 21)—Homens
com mais de vinte anos que
podiam ser soldados
Dois côvados (v. 31)—
Aproximadamente um metro
Dez ômeres (v. 32)—
Aproximadamente três litros
Ter desejo (v. 34)—Buscar as
coisas relacionadas aos apetites
do corpo

Última parte (v. 1)—Lugares
mais afastados 
Vulgo (v.4)—Não israelitas
Ter grande desejo (v. 4)—Sentiu
forte desejo de satisfazer seus
apetites (nesse caso, desejando
outra comida além do maná)

Nossa alma se seca (v. 6)—
Perdemos a vontade de comer
maná
Bdélio (v. 7)—Resina, uma
substância semelhante a cera
Gral (v. 8)—Recipiente em
forma de tigela
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Números 12

Apoiar ou Rejeitar o
Profeta

Uma das coisas maravilhosas a respeito da Igreja do Senhor é
que ela coloca os dons do Espírito ao alcance de todos aqueles
que os buscam dignamente. Essa verdade foi demonstrada em
Números 11, quando o Espírito do Senhor desceu sobre setenta
homens israelitas, e eles profetizaram. Embora qualquer pessoa
possa receber esses dons, é preciso que haja ordem no reino de
Deus. Ele chama homens para presidir e dá-lhes a especial
inspiração necessária para governar a Igreja. Ter um dom
espiritual não significa que não estejamos mais sujeitos aos
líderes do Sacerdócio que Deus escolheu para presidir-nos.

Ao receber um dom ou conhecimento espiritual, alguns
membros começam a considerar-se melhores do que aqueles
que os presidem. Esse orgulho freqüentemente os leva a
criticar o líder e a não terem o desejo de seguir seus conselhos.
A menos que as pessoas que criticam se humilhem e se
arrependam de seus sentimentos, em pouco tempo se verão
afastados do Espírito e no caminho da apostasia. Números 12
não apenas ensina o princípio de apoiar nossos líderes mas
também mostra que mesmo aqueles que acham que sabem
muito podem cair nessa tentação.

Compreensão das Escrituras

Números 12

Estudo das Escrituras

O Que Acontece Quando Criticamos o
Profeta ou Outros Líderes da Igreja?

1. Que lições você acha que estão simbolizadas no que aconteceu
a Miriã?

2. Como o castigo de Miriã se relaciona com o que lemos em
Doutrina e Convênios 1:14?

Números 13–14

Espiar a Terra
Prometida

Qual é a coisa mais difícil que você já teve de fazer para
guardar os mandamentos do Senhor ou receber Dele uma
bênção prometida? Por que você fez isso? O que teria
acontecido se não tivesse feito?

Quando o Senhor livrou os israelitas do Egito, Ele disse que os
conduziria à terra de Canaã, que era a terra que tinha sido
prometida a Abraão, Isaque e Jacó e sua posteridade para
sempre. Depois de muitos milagres ao longo de um ano de
uma jornada difícil pelo deserto, os israelitas finalmente
chegaram às fronteiras dessa terra prometida. Números 13–14
conta a história de doze homens, um de cada tribo, que foram
enviados para ver como era a terra e quem vivia ali. Também
lemos seu relatório ao povo e o que o povo decidiu fazer a
respeito do que tinham ouvido.

Ao ler Números 13–14, faça
a si mesmo a seguinte
pergunta: Quando enfrento
o que parece ser uma tarefa
muito difícil recebida do
Senhor, eu reajo com medo
ou com fé? Se a maioria das
pessoas a seu redor escolhe o
temor em lugar da fé, como
isso pode afetá-lo? (Ver
D&C 30:1–2.) O modo
como você reage revela o

quanto confia no Senhor, o quanto acredita que se Ele lhe deu
um mandamento ou promessa, também preparou um caminho
para que consiga cumpri-lo. (Ver 1 Néfi 3:7.)

Compreensão das Escrituras

Números 13

Números 14

Presa (vv. 3, 31)—Algo
capturado
Provocar (vv. 11, 23)—Enfurecer
Pestilência (v. 12)—Epidemia,
praga

Cair (v. 29)—Morrer
Salvo (v. 30)—Exceto
Infamar (v. 36)—Dizer coisas
ruins sobre

Oséias (vv. 8, 16)—Josué Estatura (v. 32)—Tamanho

A

Semelhança (v. 8)—Forma
corpórea

Leprosa (v. 10)—Com lepra,
uma doença de pele. (Ver Guia
para Estudo das Escrituras,
“Lepra”.)
Ai (v. 11)—Por favor
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Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar Números 13–14.

Crie um Anúncio de Propaganda

Crie uma propaganda do ponto de vista de Josué ou Calebe para
encorajar os israelitas a entrarem na terra prometida.

Convença os israelitas

1. Diga os motivos por que a maioria dos israelitas não queria
entrar na terra prometida.

2. Use os eventos e ensinamentos que já leu em Gênesis, Êxodo,
Levítico ou na primeira parte de Números para convencer os
israelitas a seguirem adiante e entrarem na terra da promissão.

Compare os Eventos da História

1. Resuma a resposta dos filhos de Israel ao relatório dos espias
(encontrado em Números 14:1–4).

2. Leia Números 14:28–33 e compare o que os filhos de Israel
disseram com o que o Senhor declarou a respeito de sua falta
de fé.

“Podemos Fazer Isso Sozinhos”

O que os israelitas decidiram fazer e por que não tiveram sucesso?

Números 15

Receber Perdão

Depois que o grupo principal dos israelitas demonstrou sua falta
de fé (ver Números 13–14) e pecou contra o Senhor, não admira
que Números 15 fale sobre as ofertas de sacrifício necessárias
para o perdão dos pecados. Números 15 fala especificamente de
um pecado cometido “temerariamente”, que significa pecar
sabendo que se está fazendo algo errado. (Compare Números
14:44 com Números 15:30–31.) Números 15 termina com um
mandamento que poderia ajudar Israel a lembrar-se sempre da
importância de obedecer aos mandamentos.

Números 16

Rebelião contra o Profeta

As vezes as pessoas acham que não precisam realmente seguir
os ensinamentos dos profetas porque acham que os profetas são

apenas humanos como todos nós e que estão apenas dando sua
opinião sobre as coisas. O Élder Harold B. Lee, quando era
membro do Quórum dos Doze Apóstolos, disse: “Quero
prestar meu testemunho de que a experiência me ensinou que
aqueles que criticam os líderes desta Igreja estão mostrando
sinais de uma enfermidade espiritual que, a menos que seja
curada, acabará conduzindo à morte espiritual”. (Conference
Report, outubro de 1947, p. 67.) Alguns anos depois, como
Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e membro da
Primeira Presidência, o Presidente Lee disse: “A segurança de
todos nós depende de seguirmos ou não aquele que o Senhor
colocou para presidir a Sua Igreja”. (Conference Report,
outubro de 1970, p. 153.)

Aqueles que o Senhor escolhe para presidir-nos recebem chaves
sagradas para receber revelação para guiar a Igreja e conduzir-
nos em retidão. O modo como respondemos a nossos líderes
indica nossos sentimentos pelo Pai Celestial e a fé que temos
Nele. Leia o que o Senhor disse à Israel dos últimos dias em
Doutrina e Convênios 1:14; 121:16–17; 124:45–46. Procure
como Números 16 ilustra drasticamente a veracidade dessas
declarações.

Compreensão das Escrituras

Números 16

Estudo das Escrituras

Conte a História com Suas Próprias
Palavras

1. Escreva a história de Números 16 com suas próprias palavras.

2. Explique como essa história é uma ilustração das declarações
do Presidente Harold B. Lee, na introdução do capítulo.

Números 17–19

Conseqüências de um
Incidente Trágico

Você poderá compreender Números 17–19 mais plenamente se
ler pensando no que aconteceu em Números 16. A verdadeira
questão do capítulos 16 era que um grupo de homens achava
ser capaz de realizar certas ordenanças do sacerdócio
designadas apenas aos sacerdotes, que na época eram Aarão e
seus filhos. Essa rebelião resultou na morte dos rebeldes.
Muitos que seguiram os rebeldes também morreram.

A

Incensários (vv. 6, 17–18,
37–39)—Recipientes para
queimar incenso
Separado (v. 9)—Escolhido

Longe (v. 37)—Fora do
acampamento
Folhas (vv. 38–39)—Placas de
metal (com o metal dos
incensários)

D

C

B

A
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Observe que a punição com a morte em conseqüência de um
pecado grave era a maneira que o Senhor tinha para ensinar a
antiga Israel, e nós também, que o pecado grave e contínuo
pode resultar em morte espiritual, uma vez que o
arrependimento completo se torna muito mais difícil.

Números 17 relata como o Senhor proveu um milagre para
aqueles que sobreviveram, para que soubessem que Deus
escolheu Aarão e o autorizou a realizar as ordenanças do
sacerdócio naquela época.

Números 18 descreve outros deveres que somente Aarão e seus
filhos, que tinham sido ordenados ao ofício de sacerdote, podiam
realizar. Números 18 também descreve os deveres pertencentes a
outros levitas, mostrando a diferença entre o ofício do sacerdote
e todos os outros deveres do sacerdócio levítico.

Por fim, Números 19 explica regras e mandamentos referentes
ao que fazer com cadáveres, que certamente se tornaram um
problema depois dos acontecimentos de Números 16.

Números 20

Trinta e Oito Anos de
Frustração

Números 20 relata novamente os eventos que ocorreram
aproximadamente trinta e oito anos depois da rebelião de
Números 16. Não sabemos o que aconteceu durante aqueles
anos ou por que não temos um registro desse período. Talvez
nada tenha sido registrado porque nada realmente mudou ao
longo desses anos. Por exemplo: Números 20 começa com a
história de Israel mumurando contra Moisés e Aarão, que é
exatamente onde a história parou trinta e oito anos antes.
Dessa vez, a história é um pouco diferente, porque Moisés e
Aarão ficaram tão frustrados que não tiveram bom senso no
modo como responderam ao povo. Como não tiveram bom
senso, o Senhor repreendeu-os e disse que não teriam o
privilégio de conduzir os filhos de Israel até a terra prometida.

Ao ler Deuteronômio 1:37; 3:25–28, aprendemos que Moisés foi
repreendido por causa de sua desobediência. Ao punir Moisés, o
Senhor ensinou de modo vigoroso aos filhos de Israel que a
obediência era exigida para entrar na terra prometida, mesmo
(ou talvez especialmente) para alguém que fosse o profeta. Se
Moisés tivesse deixado de cumprir corretamente o mandamento
do Senhor e não tivesse sido punido, aquele povo de coração
endurecido poderia ter uma desculpa para seus próprios pecados
numa questão muito mais importante, dizendo que viram
Moisés descumprir um mandamento do Senhor e não ser punido
por isso. Como evidência de que o Senhor não havia condenado
seriamente Moisés, lemos em outra escritura que ele foi
transladado ao céu sem provar a morte e que apareceu na Terra
em ocasiões para conferir as chaves do sacerdócio a gerações
posteriores. (Ver Lucas 9:28–36; Alma 45:19; D&C 110:11.)

Números 20 também contém um relato de como Israel tentou
passar pacificamente pela terra de Edom e encontrou

resistência. A terra de Edom era a terra dos descendentes de
Esaú (irmão de Jacó). Você pode consultar o mapa 2 no final
do Guia para Estudo das Escrituras para traçar o caminho
percorrido pelos israelitas.

O início de Números 20 fala sobre a morte da irmã de Moisés,
Miriã; o final do capítulo conta sobre a morte do irmão de
Moisés, Aarão, e de como o filho de Aarão, Eleazar, tornou-se
sumo sacerdote.

Números 21

A Serpente de Bronze|

Como Miriã e Aarão, em Números 20, é provável que muitos
israelitas tenham morrido durante os trinta e oito anos em que
viveram no deserto. O Senhor disse, contudo, que todos os que
tivessem mais de vinte anos no início do êxodo (exceto Josué e
Calebe, que fizeram um relatório favorável da terra prometida)
morreriam antes que o acampamento de Israel entrasse na
terra prometida. Números 21 relata um incidente em que
muitos outros morreram. Essa história é particularmente
significativa porque envolve uma representação de Cristo: a
serpente de bronze. Como toda uma geração de israelitas
deixou de olhar para a serpente, eles morreram física e
espiritualmente, não recebendo permissão para entrar na terra
prometida. Esse evento parece ter separado aqueles cuja fé
estava enfraquecida dos que tinham uma fé forte, porque o
restante de Números 21 conta como os israelitas conquistaram
aqueles que se opuseram a eles e conseguiram dirigir-se com
sucesso para a terra prometida. Quando os israelitas tinham
uma fé forte, seu sucesso era muito maior.

Compreensão das Escrituras

Números 21

Ter fastio (v. 5)—Não gostar,
odiar

Pão tão vil (v. 5)—Maná
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Estudo das Escrituras

Conte a História com Suas Próprias
Palavras

Imagine que você seja professor da Primária. Conte a história de
Números 21:4–9 com palavras que as crianças possam
compreender. Faça um ou dois desenhos que possa mostrar às
crianças enquanto conta a história.

Encontre Interpretações Importantes de
Outras Escrituras

Faça uma tabela como a mostrada abaixo e complete-a com
explicações que estejam relacionadas ao evento descrito em
Números 21.

Números 22–24

A História de Balaão

Quanto dinheiro alguém teria
de pagar-lhe para você fazer
algo que saiba ser errado?
Números 22–24 conta a história
de um homem que teve de tomar
essa decisão. Seu nome era
Balaão. Ele era um adivinho
(alguém que alega predizer o
futuro) que acreditava no Deus
de Israel, ou pelo menos
conhecia a respeito Dele, a ponto
de ser influenciado pelo
Espírito. O rei de Moabe tentou
contratar Balaão para que

amaldiçoasse Israel, de modo que os moabitas conseguissem
derrotá-los em batalha. Em sua leitura, pense no que teria feito
se fosse Balaão e o que poderia aprender com o que aconteceu.

Compreensão das Escrituras

Números 22

Números 23

Números 24

Numeros 22:20–35—Por Que Deus Ficou Zangado com
Balaão por Fazer o Que Lhe Foi Ordenado?
O Senhor disse a Balaão que se os príncipes dos moabitas
pedissem novamente para acompanhá-lo, ele deveria ir para dizer
apenas as palavras que o Senhor lhe ordenasse. (Ver Números 22:20.) O
versículo 21 relata que Balaão simplesmente se levantou na manhã
seguinte e começou sua viagem. Alguns comentaristas dizem que
aparentemente Balaão tinha colocado seu coração no dinheiro
oferecido por seus serviços (ver II Pedro 2:15); ele partiu sem
qualquer intenção de seguir o Senhor. Conseqüentemente, houve o
incidente com a jumenta e o anjo com a espada desembainhada
que lhe mostrou que deveria dar ouvidos ao Senhor. No final do
incidente, o Senhor lembrou a Balaão novamente que ele deveria ir
com os príncipes somente se fosse dizer as palavras que o Senhor
lhe revelasse. (Ver Números 22:35.)

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Números
22–24.

Sua Integridade Está à Venda?

Tal como Balaque queria que Balaão contrariasse aquilo que ele
sabia ser certo em troca de dinheiro (ver Números 22), como você
vê as pessoas hoje em dia irem contra aquilo que sabem ser certo
por causa do dinheiro ou pela oportunidade de serem
“grandemente [honrados]”? (V. 17) 

ou

Escreva sobre alguém que você conhece que desistiu de dinheiro e
honra para fazer o que sabia ser certo.

Dê uma Referência de Caráter

Imagine que você seja Balaque, e outro rei da região lhe escreveu
porque estava pensando em contratar Balaão para amaldiçoar seus
inimigos. Escreva qual seria sua resposta e inclua o que aconteceu
nas três vezes que ele pediu a Balaão que amaldiçoasse Israel
(primeira vez: Números 23:1–13; segunda vez: Números 23:14–30;
terceira vez: Números 24:1–13.)

Interprete a Profecia

Em Números 24:17, o que você acha que são a “Estrela de Jacó” e o
“Cetro de Israel”? (Ver também vv. 14–16, 18–29.) Por que você
acha isso?

C

B

A

Cetro (v. 17)—Cajado usado por
um governante que simboliza
seu poder. Nesse caso, refere-se
ao Messias, que é o governante
de Israel.

Somente a última parte (v. 13)—
Apenas uma parte

Angustiado (v. 3)—Preocupado
Lamber (v. 4)—Comer, consumir

Preço dos encantamentos (v.
7)—Dinheiro para profetizar

Referência das Escrituras

João 3:14–16

1 Néfi 17:40–41

Alma 33:18–22

Helamã 8:13–15

Quem Falou O Que Ele Disse

B

A

69



Números 25–26

Amaldiçoar Israel

Embora Balaão não tenha amaldiçoado Israel em Números
22–24, seu desejo pelas riquezas que os moabitas lhe
ofereceram foi mais do que ele pôde resistir. Números 31:7–8,
15–16; Apocalipse 2:14 faz-nos crer que Balaão ensinou aos
moabitas que não poderiam derrotar Israel enquanto os
israelitas fossem justos, portanto Balaão disse aos moabitas
que tentassem Israel com imoralidade e idolatria, porque isso
faria com que perdessem a ajuda do Senhor.
Conseqüentemente, Números 25 conta-nos sobre a praga final
que matou muitos israelitas antes que o acampamento de
Israel entrasse na terra prometida. Essa praga caiu sobre eles
por causa de seus atos imorais com as mulheres moabitas.

No final da praga, quase todos os que saíram adultos do Egito
estavam mortos. Números 26 é outro recenseamento da
geração seguinte de israelitas, trinta anos depois que seus pais
rejeitaram a oportunidade de entrar na terra prometida e
foram amaldiçoados a vagar e morrer no deserto.

Números 27

A Escolha de um Novo
Líder para Israel

Obviamente, Moisés não poderia permanecer para sempre com
os filhos de Israel. Pense nas seguintes perguntas ao ler
Números 27:12–23. De que tipo de líder os israelitas
precisariam quando Moisés se fosse? Como os líderes são
escolhidos na Igreja hoje em dia? Por que o modo como eles
são escolhidos é tão importante?

Compreensão das Escrituras

Números 27

Estudo das Escrituras

Cremos…

Que princípios da quinta Regra de Fé foram usados na escolha de
Josué como líder de Israel?

Números 28–30

Os Antigos Mandamentos
Ainda São Válidos

Números 28–30 conta como Moisés relembrou à nova geração
de israelitas que eles estavam sob a mesma obrigação de
cumprir os sacrifícios, festas, leis e mandamentos que o Senhor
tinha dado no início da jornada, quase quarenta anos antes.

Números 31

Balaão Morre

Números 31 relata como o Senhor enviou o exército de Israel
contra os midianitas porque estes tentaram destruir os israelitas
por meio da imoralidade e idolatria. Entre os mortos estava o
adivinho Balaão, que se rebelou contra o Senhor e Seu povo.
Para mostrar gratidão por sua vitória, os exércitos de Israel
dedicaram ao Senhor grande parte do que tinham capturado.

Números 32

Terras para Rúben e Gade

Enquanto os filhos de
Israel estavam no lado
leste do rio Jordão
esperando para
atravessar para Canaã,
as tribos de Rúben e
Gade pediram a
Moisés se poderiam ter
uma herança no lado
leste do rio, porque
acharam que a terra
parecia boa para o
gado. Moisés disse que
as outras tribos
ficariam descontentes
se eles não ajudassem a
conquistar as terras do
lado oeste do Jordão
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O Livro de Deuteronômio

(Canaã); o grupo principal de israelitas achava que seria difícil
vencer os habitantes de Canaã mesmo com todas as doze tribos
unidas. Rúben e Gade concordaram em enviar seus homens
para ajudar na conquista, até que todas as tribos tivessem uma
herança. Deixariam, porém, mulher, filhos e gado para trás, na
margem leste. Moisés concordou com esse acordo e também
deu à metade da tribo de Manassés uma herança no lado leste
do rio Jordão. (Ver mapa 2 do Guia para Estudo das
Escrituras).

Números 33–36

Instruções sobre a
Terra Prometida

Números 33–36 contém instruções adicionais que o Senhor
deu aos israelitas quando estavam acampados junto às
fronteiras da terra prometida.

Números 33 relata que o Senhor pediu a Moisés que fizesse
um relato de quarenta jornadas distintas que os israelitas
fizeram para chegar a Canaã, talvez para lembrar aos israelitas
quão afortunados tinham sido em suas viagens. Não
conseguimos localizar geograficamente a maior parte dos
lugares da lista. O Senhor, então, ordenou aos israelitas que
expulsassem ou destruíssem completamente os habitantes de
Canaã, para que não fossem uma praga espiritual para eles.

Números 34 conta como o Senhor delimitou as fronteiras das
terras que os israelitas deveriam conquistar e como Ele
nomeou os homens que teriam o encargo de dividir a terra
entre as doze tribos e a família dessas tribos.

Números 35 contém o mandamento do Senhor de que cidades
especiais fossem criadas por toda a Canaã para os levitas. Isso
permitiria que os levitas morassem em meio a todas as tribos e
realizassem ordenanças para eles. O Senhor também designou
algumas dessas cidades como cidades de refúgio para aqueles
que tivessem matado outra pessoa. A existência desses locais
de refúgio ajudaria a impedir que alguém se vingasse dessas
pessoas antes que a devida justiça fosse feita.

Números 36 contém conselhos do Senhor sobre o casamento
dentro da própria tribo da pessoa, para que a herança da terra
permanecesse com a mesma tribo.

Uma Repetição da Lei
Deuteronômio é o último livro de Moisés. Os eventos de
Deuteronômio ocorreram aproximadamente quarenta anos depois
que o Senhor tirou os israelitas do Egito. Como eles se recusaram a
exercer fé no Senhor trinta e nove anos antes, todos os israelitas, com
exceção de Moisés, Josué e Calebe, que eram adultos na época em
que deixaram o Egito morreram no deserto. (Ver Números 13–14.)

Na época em que Moisés escreveu Deuteronômio, os filhos
daqueles que tinham morrido estavam-se preparando para entrar
na terra prometida. O profeta Moisés sabia que ele não entraria

com eles, mas teve a oportunidade de instruir e aconselhar aquela
geração de israelitas antes de partir. Moisés fez os “discursos”
relatados em Deuteronômio nas planícies de Moabe, a leste do rio
Jordão e próximo da terra prometida. Depois de ensinar o povo
pela última vez, Moisés foi transladado, ou levado ao céu sem
provar a morte. (Ver Alma 45:19.)

Preparação para o Estudo de Deuteronômio
Os primeiros quatro capítulos de Deuteronômio são um “lembrete”
da história israelita. Em mais de vinte outras ocasiões em
Deuteronômio, Moisés disse ao povo que se “lembrasse” ou “não
se esquecesse” de certos ensinamentos importantes para ajudá-los a
manterem-se fiéis. Observe o seguinte em Deuteronômio:

• Os Dez Mandamentos são repetidos em Deuteronômio 5.

• Deuteronômio é citado mais de cem vezes no Novo Testamento.
Duas ocasiões importantes incluem quando Jesus usou três
versículos de Deuteronômio para vencer as tentações de Satanás
(ver Deuteronômio 6:13, 16; 8:3; Mateus 4:1–11) e quando Jesus
citou um versículo de Deuteronômio em resposta à pergunta
“Qual é o maior mandamento da lei?” (Mateus 22:36; ver
também vv. 35, 37–38; Deuteronômio 6:5.)

Para saber mais sobre o livro de Deuteronômio, ver
“Deuteronômio” no Guia para Estudo das Escrituras.

Deuteronômio 1–3

Uma Revisão da História
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Deuteronômio 1–3 conta como Moisés iniciou sua mensagem
aos filhos de Israel revisando seus quarenta anos anteriores de
história. Em muitos aspectos, essa revisão é um bom resumo
do livro de Números. Moisés usou exemplos da história de
Israel por todo o restante de Deuteronômio para salientar
certos conceitos.

Deuteronômio 4

“Guarda-te a Ti Mesmo”

Deuteronômio 4 conta como Moisés usou a história dos
israelitas para ensinar-lhes seu dever para com Deus e sua
religião. Moisés também disse que seus ensinamentos se
aplicavam a todas as futuras gerações de israelitas, e disse aos
pais que ensinassem aos filhos as verdades que ele lhes ensinara.

Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 4

Deuteronômio 4:9, 15, 23—Como Aplicamos o
Conselho de “Guardar-nos a Nós Mesmos"?
O Élder M. Russell Ballard, um membro do Quórum dos Doze
Apóstolos, sugeriu um modo de aplicarmos esse conceito. Num
discurso para os jovens da Igreja, ele disse: “Incentivo-os a
reservarem um tempo, toda semana, para ficarem sozinhos, longe
da televisão e das pessoas. Peguem as escrituras e, ao lê-las,
ponderando e orando, avaliem sinceramente sua vida. Verifiquem
sua situação em relação às promessas que fizeram ao Pai Celestial.
Se tiverem um problema, conversem com o Senhor numa oração
sincera e humilde. Aconselhem-se com seus pais; eles os ajudarão.
O bispo e os líderes adultos dos Rapazes e Moças os ajudarão. Eles
os amam e querem que estejam em paz consigo mesmos para que
tomem o sacramento dignamente toda semana. Mas no final das
contas, só vocês mesmos é que sabem se estão sendo fiéis aos
convênios que fizeram com Deus”. (Conference Report, abril de
1993, p. 7; ou Ensign, maio de 1993, p. 8.)

Estudo das Escrituras

Seja um Missionário

Sua amiga que não é membro da Igreja disse que os cristãos
deviam usar apenas a Bíblia como escritura. Para provar seu ponto

de vista, ela citou para você Apocalipse 22:18–19. Procure esses
versículos e compare-os com Deuteronômio 4:2. Escreva um
bilhete para sua amiga e explique como essas duas escrituras são
semelhantes e o que aconteceria se você usasse Deuteronômio da
mesma forma que ela usou Apocalipse 22. Explique também o que
essas escrituras realmente significam.

Observe um Padrão nas Escrituras

Encontre e marque frases semelhantes em Deuteronômio 4:9, 15,
23. Como esses três versículos ajudam-nos a compreender quem é
responsável por nossa obediência aos mandamentos? (Observe
também a declaração do Élder Ballard na seção “Compreensão das
Escrituras” sobre como aplicar esse conselho.)

Use as Escrituras para Ajudar Alguém
que Pecou

Use os conceitos de Deuteronômio 4:25–31 para aconselhar e dar
alento a alguém que se desviou daquilo que sabe ser o certo.
Escreva seu conselho no caderno.

Deuteronômio 5

Os Dez Mandamentos

Deuteronômio 5 contém uma revisão de Moisés
dos Dez Mandamentos, que originalmente
foram escritos em Êxodo 20. Moisés enfatizou
que esses Dez Mandamentos são importantes
para todas as gerações dos isralietas porque são

o alicerce da retidão entre o povo do convênio de Deus.

Deuteronômio 6

O Grande Mandamento

Você tem uma escritura que foi uma força e um guia especial
para você? Por que ela teve essa influência? Com que
freqüência você se lembra dela? Com que freqüência você a
compartilha com outras pessoas?

Deuteronômio 6 contém uma passagem que é uma das mais
citadas pelos judeus. Essa passagem também é o que Jesus
chamou de “o primeiro e grande mandamento”. (Mateus 22:38;
ver também vv. 36–37.) Ao encontrar e ler essa passagem,
pergunte a si mesmo por que esse é o grande mandamento. Por
que esse é o “primeiro e grande mandamento” se foi dado
centenas de anos depois dos Dez Mandamentos? Deuteronômio
6 também inclui explicações sobre como os israelitas deveriam
cumprir esse mandamento e por quê.

C

B

A

Estatutos (vv. 1, 5–6, 8, 14, 40,
45)—Leis, mandamentos e
ordenanças
Diminuir (v. 2)—Tirar
Guarda-te a ti mesmo (vv. 9,
15,23)—Toma cuidado com o
que fizeres a respeito de

Horebe (v. 10)—Outro nome do
monte Sinai
Impelido (v. 19)—Guiado
Além do Jordão, do lado do
nascimento do sol (vv. 41, 47)—
A leste do rio Jordão
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Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 6

Deuteronômio 6:4–5—O Primeiro e Grande
Mandamento
Em hebraico a palavra ouvir é shema. Conseqüentemente, os
judeus chamam Deuteronômio 6:4–5 de Shema. Quando lhe foi
perguntado qual era o maior mandamento da lei, Jesus citou o
Shema. (Ver Mateus 22:36–38.) O Presidente Ezra Taft Benson,
Presidente da Igreja, explicou por que ele deve ser o primeiro: “Se
pusermos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas entrarão
no eixo ou serão eliminadas de nossa vida. Nosso amor pelo
Senhor governará os anseios de nosso afeto, as exigências de nosso
tempo, os interesses que buscamos e nossa ordem de prioridades”.
(Conference Report, abril de 1988, p. 3; ou Ensign, maio de 1988, p.
4.)

Deuteronômio 6:8–9—Como os Israelitas Aplicavam
essa Instrução?
Na época de Jesus, muitos judeus interpretavam Deuteronômio
6:8–9 de modo muito literal. Eles escreviam os versículos 4–5 em
pequenos rolos de pergaminho, colocavam os rolos em caixinhas
chamadas “filactérios”e amarravam uma caixinha no braço e outra
ao redor da cabeça, para que ela ficasse sobre a testa. Também
colocavam um desses rolos num pequeno recipiente chamado
“mezuzot” e o pregavam no umbral da porta de sua casa.

Estudo das Escrituras

Use Referências Remissivas

Escreva a referência a Mateus 22:35–38 ao lado de Deuteronômio
6:4–5. (O Shema.) Leia os versículos de Mateus e resuma o que
Jesus disse sobre o Shema.

Como Você Pode Lembrar-se?

1. Faça uma lista das coisas que Moisés ordenou ao povo que
fizesse em Deuteronômio 6:7–9 para que melhor pudessem
lembrar e guardar os mandamentos dos versículos 4–5.

2. Escreva algumas maneiras pelas quais você poderia lembrar-se
melhor desse mesmo mandamento. Escolha e coloque em
prática pelo menos uma das idéias que você teve.

Escreva uma Pergunta

Escreva qual você acha ser a pergunta mais importante e
significativa que pode ser respondida por Deuteronômio 6:24.

Deuteronômio 7

Casar-se dentro do
Convênio

As pessoas da terra de Canaã eram extremamente iníquas.
Devido a sua iniqüidade, o Senhor ordenou aos israelitas que
os destruíssem completamente. Deuteronômio 7 relata que
Moisés explicou um motivo muito importante pelo qual os
israelitas deveriam cumprir esse mandamento e como o Senhor
os abençoaria nessa tarefa tão difícil.

Estudo das Escrituras

O Que Você Diria?

Um amigo pede seu conselho sobre casar-se com alguém que não é
membro da Igreja. Escreva como você usaria Deuteronômio 7:1–6
para aconselhar seu amigo.

Deuteronômio 8

Lembre-se!

O Élder Spencer W. Kimball, quando era membro do Quórum
dos Doze Apóstolos, disse: “Se procurarem no dicionário qual
é a palavra mais importante de todas, que palavra seria? Pode
ser ‘lembrar’. Como todos nós fizemos convênios (…) nossa
maior necessidade é lembrar-nos deles”. (Circles of Exaltation,
[discurso para os educadores religiosos, 28 de junho de 1968],
p. 8.) Deuteronômio 8 relata o que Moisés disse ao povo do
convênio de Israel sobre as coisas que eles precisavam lembrar
e a razão disso. Também lhes disse o que aconteceria se eles se
esquecessem daquelas coisas.

Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 8

Deuteronômio 8:2—Alguns Propósitos da Jornada de
Quarenta Anos no Deserto
Compare Deuteronômio 8:2 com Abraão 3:24–25 onde o Senhor
explicou o propósito da vida terrena. A jornada de Israel no
deserto era uma representação ou símbolo de nossa vida mortal.

Escassez (v. 9)—Falta, fome Rocha pederneira (v. 15)—
Rocha muito dura

A

C

B

A

Frontais (v. 8)—Uma fita ou
faixa ornamental usada na testa
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Estudo das Escrituras

Qual É a Mensagem?

Descubra qual é o conceito principal da mensagem de Moisés em
Deuteronômio 8 vendo o seguinte grupo de versículos e
escolhendo uma palavra-chave de cada grupo que, em sua
opinião, identifica o conceito mais importante do grupo. Explique
brevemente por que escolheu cada palavra. Faça a seguinte tabela
em seu caderno para ajudar a organizar a informação.

Deuteronômio 9–10

O Senhor Ajudará

Um dos principais motivos pelos quais a geração anterior de
israelitas se recusou a entrar na terra prometida foi o medo
que tiveram das pessoas que já moravam ali. Deuteronômio
9–10 relata que Moisés garantiu aos israelitas que o Senhor os
ajudaria a destruir os cananeus e a entrar na terra prometida.
Moisés, contudo, aconselhou os israelitas a não ficarem
orgulhosos com o auxílio que receberiam.

Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 10:12–22

Deuteronômio 9:3–6—Por Que os Israelitas
Conseguiram Expulsar os Cananeus da Terra?
Ver 1 Nefi 17:32–38.

Estudo das Escrituras

O Que o Senhor Exige?

1. O que o Senhor disse que exigia de Israel, e por quê? (Ver
Deuteronômio 10:12–22.)

2. Faça uma lista do que você aprendeu sobre Deus nesses
versículos que o ajudará a ter o desejo de fazer o que Ele exige.

Deuteronômio 11

Bênçãos ou Maldições—
Você Escolhe

A Queda e a Expiação preservaram o arbítrio de toda a
humanidade. (Ver 2 Néfi 2:25–27.) O arbítrio é uma grande
bênção, mas há riscos envolvidos nisso porque ele exige que
aceitemos e sejamos responsáveis pelas conseqüências de
nossas decisões. Deuteronômio 11 diz que Moisés colocou
diante de Israel “uma bênção e uma maldição”. (V. 26.) Em
outras palavras, Moisés disse aos filhos de Israel que eles
poderiam receber mais bênçãos ou maldições dependendo de
como escolhessem viver na terra prometida. O resultado
dependia deles.

Deuteronômio 12–13

Abster-se de Práticas
Iníquas

Deuteronômio 12–13 contém a admoestação de Moisés aos
israelitas sobre a adoração a falsos deuses. O povo do convênio
devia ser diferente de todas as outras nações e abster-se não
apenas das práticas falsas mas do aparente envolvimento com
essas práticas falsas. No capítulo 12, Moisés disse aos israelitas
que não se aproximassem de lugares em que deuses falsos eram
adorados e admoestou-os a jamais imitarem as práticas das
religiões falsas. No capítulo 13, Moisés advertiu os israelitas
contra os povos que participavam da adoração de falsos deuses
e poderiam levá-los a participar da adoração desses deuses.

Deuteronômio 14–17

As Práticas do Povo
de Deus

A

Não faz acepção de pessoas (v.
17)—Trata todo mundo com os
mesmos princípios

Aceitar recompensas (v. 17)—
Ser subornado

Versículos

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20

Palavra-Chave Explicação

A
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Deuteronômio 14–17 contém lembretes de vários
mandamentos anteriores do Senhor. O capítulo 14 contém leis
referente aos alimentos. (Ver também Levítico 11.) O capítulo
15 contém mandamentos referentes ao perdão das dívidas e à
libertação dos escravos a cada sete anos. (Ver Levítico 25.) O
capítulo 16 contém o lembrete do Senhor aos israelitas sobre a
importância de participarem das festas significativas: Páscoa,
Pentecostes (a Festa das Semanas) e Tabernáculos. Os
mandamentos relacionados a essas festas foram dados
anteriormente, em Êxodo 12, 23; Levítico 23; Números 28. O
capítulo 17 contém instruções para certas práticas de
sacrifícios, sobre como lidar com a adoração de deuses falsos e
o julgamento das pessoas. O capítulo 17 também fornece
instruções para os futuros israelitas caso viessem a decidir
terem um rei. Em cada um desses capítulos, todas as
instruções dadas pelo Senhor foram para ajudar a separar os
israelitas das práticas mundanas.

Deuteronômio 18

Profeta Verdadeiro
e Falso

O povo cananeu tinha muitas superstições. Essas superstições
freqüentemente atraem o povo porque prometem resultados
como sucesso terreno ou cura “mágica” sem qualquer esforço
por parte da pessoa. Deuteronômio 18 relata como Moisés
advertiu os israelitas a não seguirem nenhuma dessas práticas.
Moisés também os aconselhou dizendo que a verdadeira fonte
de orientação é o Deus verdadeiro e vivo que fala por meio de
seus profetas, não por meio de um ídolo ou praticante das
artes mágicas ou místicas. Ele disse às pessoas como poderiam
discernir um profeta verdadeiro.

Deuteronômio 19–25

Leis Específicas para um
Povo Escolhido

Deuteronômio 19–25 contém leis e mandamentos específicos
sobre muitos aspectos distintos da vida diária, inclusive o
plantio e colheita, as relações familiares, a guerra, a pureza
religiosa e os negócios. Algumas dessas leis podem parecer
estranhas, mas cada uma delas é baseada em algum princípio
que o Senhor queria que Israel lembrasse. Ao dar essas regras
e mandamentos, o Senhor proveu lembretes contínuos, muitas
vezes diários, de princípios que Ele desejava que os israelitas
aprendessem. Por exemplo: Em Deuteronômio 22:9, o Senhor
disse aos israelitas que não plantassem dois tipos diferentes de

semente no mesmo campo. O plantio das sementes era uma
parte importante da vida, e sempre que eles plantavam, os
israelitas lembravam-se de que não deviam misturar sua
semente com a de outros, ou seja, não deviam casar-se fora do
convênio. Alguns dos princípios em que se baseiam as leis de
Deuteronômio 19–25 talvez sejam mais difíceis de se perceber
do que outros, mas se lermos esses capítulos e procurarmos o
princípio que pode ser aprendido em cada prática específica,
descobriremos que essas leis não são nem um pouco estranhas,
principalmente para um povo que era “vagaroso para lembrar-
se do Senhor seu Deus”. (Mosias 13:29)

Deuteronômio 26

Nossa Dívida para
com Deus

Será que o Senhor tem algum benefício quando pagamos nosso
dízimo? Por que Ele pede que paguemos? O que o pagamento
do dízimo faz por nós? Qual você acha ser a diferença entre as
pessoas que pagam o dízimo com prazer e as que o fazem de
má vontade? Pense nessas perguntas ao ler o que Moisés
ensinou aos filhos de Israel em Deuteronômio 26.

Estudo das Escrituras

Faça uma Lista

Baseando-se em Deuteronômio 26, faça uma lista do que Moisés
disse que o Senhor tinha feito por Israel.

Escreva um Bilhete de Agradecimento

Pense em tudo o que o Senhor fez por você. Se precisar de ajuda
para lembrar algumas de suas bênçãos, leia Mosias 2:21–25.
Escreva como podemos demonstrar nossa gratidão ao Senhor por
Suas bênçãos.

Deuteronômio 27–28

Bênçãos e Maldições

Em Levítico 26, o Senhor estabeleceu as bênçãos que Israel
poderia receber se eles guardassem Seus mandamentos e os
castigos que receberiam se os desobedecessem. Deuteronômio
27–28 relata como Moisés falou aos israelitas sobre essas
mesmas bênçãos e mandamentos, porque eles eram crianças na

B

A
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época dos acontecimentos de Levítico 26. Dessa vez, porém,
Moisés deu instruções mais detalhadas e deu uma lição
prática. A lição prática começou com um mandamento para
que fossem até as duas montanhas na terra de Canaã, o monte
Ebal e o monte Gerizim, que ficavam bem próximos entre si.

Seis tribos foram
designadas a uma
das montanhas,
onde deveriam
declarar as bênçãos
prometidas,
enquanto que as
outras seis tribos
ficavam na outra
montanha e
respondiam,
proclamando as
maldições. Esse

evento visava ajudar os filhos de Israel a lembrar que teriam o
privilégio de escolher seu futuro por meio de sua obediência.

Pense na seguinte declaração do Presidente Joseph F. Smith,
que na época era Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos,
ao ler Deuteronômio 28: “Essas são as promessas que o
Senhor fez ao povo de Israel no passado, se eles dessem
ouvidos a Suas palavras e obedecessem às Suas leis.

Agora, gostaria de declarar sem hesitação (…) que essas
palavras [de Deuteronômio 28:1–13] se aplicam tanto a vocês
quanto se aplicavam aos filhos de Israel. Vocês são a moderna
Israel, e eles eram a antiga. O mesmo Deus que falou por
intermédio de Seu servo Moisés fala hoje por meio de Seu
servo [o profeta]. A obediência às leis de Deus terá hoje os
mesmos resultados que teve antigamente”. (Conference
Report, outubro de 1899, p. 45.)

Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 28

Estudo das Escrituras
Faça pelo menos duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar
Deuteronômio 28

Como Isso se Aplica Hoje em Dia?

Deuteronômio 28:1–13 relata as bênçãos que Israel receberá se for
fiel. Diga o que, em sua opinião, cada bênção significa para as
pessoas de nossos dias e escreva-as em seu caderno numa tabela
como a mostrada abaixo.

Qual Você Gostaria?

Na lista de bênçãos acima, escreva qual você gostaria de receber e
explique o motivo.

Pense nas Maldições

Deuteronômio 28:15–68 contém uma seção bem longa de
maldições. Ao lê-las, escolha duas que você já viu acontecer a
pessoas que não obedecem aos mandamentos de Deus e escreva
sobre elas. Seus exemplos podem basear-se em pessoas que você
conhece ou sobre as quais leu nas escrituras. Não é preciso que
identifique as pessoas conhecidas.

Atividade Opcional

Se Deus nos ama, por que precisamos sofrer se não nos
arrependermos? (Ver D&C 19:17.) As seguintes escrituras podem
ajudá-lo a responder a essa pergunta: Alma 39:7; 42:16–24; Helamã
12:2–3; Doutrina e Convênios 90:36; 95:1–2.

Deuteronômio 29–30

Voltar ao Senhor

D

C

B

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

Exaltará sobre 
todas as nações

Bendito na cidade 
e campo

Bendito o fruto do 
ventre, da terra, 
dos animais

Bendito o cesto e 
a amassadeira

Bendito ao entrar 
e ao sair

Protegido dos 
inimigos

Bendito em tudo o 
que puser a mão

Confirmado como 
povo santo

Chamado pelo 
nome do Senhor

O Senhor abrirá o 
seu bom tesouro

Posto por cabeça 
e não por cauda

Versículo A Bênção Como o Princípio se Aplica Hoje

A

Fruto do teu ventre (vv. 4, 11,
18, 53)—Filhos
Fruto da tua terra (vv. 4, 11,
18)—Colheitas
Fruto dos teus animais (vv. 4,
11)—Prole do gado
Pestilência (v. 21)—Epidemia,
praga
Tísica (v. 22)—Doença
Ferrugem (v. 22)—Doença das
plantas

Apalpar (v. 29)—Caminhar com
cuidado usando as mãos para
sentir o que está à frente por
não enxergar o caminho
Por ditado e por fábula (v.
37)—Coisa desprezada e
zombada pelas pessoas 
Sitiar (v. 52)—Atacar
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Deuteronômio 29–30 contém a conclusão do discurso de
Moisés aos israelitas. Ele continuou a explicar as bênçãos
decorrentes da obediência e as maldições resultantes da
desobediência. Deuteronômio 30 relata o que o Senhor faria
pelos israelitas se eles se afastassem Dele e depois se
arrependessem, e o que eles teriam que fazer se desejassem ser
novamente aceitáveis perante Ele. Neste capítulo
aprenderemos que o Senhor é muito misericordioso e paciente
com Seus filhos.

Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 30

Estudo das Escrituras

Faça uma Tabela

Deuteronômio 30:1–10 contém o conselho do Senhor aos israelitas
sobre o que deveriam fazer quando as maldições mencionadas em
Deuteronômio 28 caíssem sobre eles. Observe que há várias coisas
que o Senhor disse que as pessoas precisam fazer e várias
promessas do que o Senhor fará.

Faça uma tabela com duas
colunas em seu caderno.
Intitule uma das colunas “Se”
e a outra coluna “Então”. Na
coluna “Se” faça uma lista das
coisas que o Senhor disse que
os israelitas precisariam fazer
em sua condição amaldiçoada.
(Ver vv. 1–2, 6, 8, 10.) Na
coluna “Então” faça uma lista
do que o Senhor prometeu
fazer em favor dos israelitas.
(Ver vv. 3–7, 9.)

Aplique Esses Ensinamentos

Quais dos versículos de Deuteronômio 30 você usaria para ajudar
alguém que pecou e se afastou da Igreja? Explique como você
usaria os versículos.

Deuteronômio 31–32

O Hino de Moisés

Depois que Moisés ensinou àquela nova geração de israelitas
as leis de Deus e as conseqüências da obediência ou não a
essas leis, ele estava pronto para deixá-los. Antes de partir,
contudo, ele incentivou os israelitas e seu novo líder, Josué, a

amarem e obedecerem a Deus acima de todas as coisas. Nessa
ocasião, o Senhor revelou a Moisés um hino que ele deveria
ensinar aos israelitas. (Ver Deuteronômio 32:1–43.) O hino os
ajudaria a lembrar-se do Senhor e dos mandamentos que
Moisés lhes ensinara.

Compreensão das Escrituras

Deuteronômio 32

Estudo das Escrituras

Escolha um Título para o Hino

Deuteronômio 32 é chamado de “cântico de Moisés”. Em sua
leitura do capítulo, procure frases que, em sua opinião, dariam um
bom título para o hino. Cite pelo menos quatro títulos.

Como a Música o Ajuda a Permanecer
Digno?

1. De tudo que o Senhor poderia ter dado aos israelitas, por que
você acha que Ele lhes deu um hino para ajudá-los a
lembrarem-se Dele e para ser um testemunho para eles?

2. Escreva em seu caderno a letra de um hino da Igreja que o
incentive a guardar os mandamentos e lembrar-se do Senhor. Se
ainda não decorou a letra, tente aprendê-la durante a semana
para que possa cantar o hino nos momentos de necessidade.

Atividade Opcional

1. Observe quantas vezes a palavra rocha é usada no hino de
Moisés. De acordo com I Coríntios 10:1–4, o que é a Rocha?

2. Faça uma lista das coisas que o hino menciona a respeito da
Rocha.

Deuteronômio 33

Bênçãos para Cada Tribo

Como Jacó (Israel) tinha feito em Gênesis 48–49, Moisés
abençoou cada uma das tribos de Israel antes de deixá-los. A
bênção para a descendência de José (Efraim e Manassés) é
particularmente interessante (ver também Deuteronômio
33:13–17). A bênção das tribos de José fala sobre sua

C

B

A

Destilar (v. 2)—Descer
Apregoar (v. 3)—Reconhecer
Termos (v. 8)—Limites
Jesurum (v. 15)—Nome que
significa “o íntegro”, referindo-
se a Israel como povo
Zelos (v. 21)—Atos egoístas

Vingança (vv. 35, 41, 43)—
Julgamento
Recompensa (v. 35)—
Restituição
Vã (v. 47)—Algo de pouco valor

B

Se Então

A

Cativeiro (v. 3)—Escravidão
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O Livro de Josué

prosperidade futura e seu papel em conduzir o restante dos
filhos de Deus “até às extremidades da terra”. (v. 17) Como
parte da dispersão de Israel, os filhos de José foram espalhados
por todas as partes da Terra. Em nossos dias, estamos sendo
reunidos de volta na Igreja de Jesus Cristo, cumprindo assim
essa bênção profética de Moisés.

Deuteronômio 34

Despedida de Moisés

Você já leu mais de 250 páginas da Bíblia escritas pelo profeta
Moisés, mais do que foi escrito por qualquer outro profeta do

Velho Testamento. Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu;
mas como mencionamos anteriormente (ver p. 71), Alma
45:19 ensina que Moisés não morreu, mas foi transladado. Ver
“Moisés” no Guia para Estudo das Escrituras para mais
informações sobre Moisés.

Estudo das Escrituras

Escreva um Resumo Biográfico

Quando uma pessoa famosa morre, os jornais geralmente
publicam um pequeno resumo biográfico descrevendo o que
ocorreu em sua vida, dando ênfase às realizações mais
importantes. Se você fosse um repórter na época de Moisés, o que
incluiria no resumo biográfico de Moisés? Inclua o que mais o
impressionou ao estudar a vida e ensinamentos de Moisés.

A

Um Convênio Cumprido
O livro de Josué recebeu o nome de seu principal personagem:
Josué. O livro conta a história de como Deus cumpriu Seu
convênio de dar aos filhos de Israel sua terra prometida de Canaã.

Em hebraico, Josué significa “O Senhor salva” ou “o Senhor
concede a vitória”. A forma grega desse nome é Jesus. Esse nome
tem um simbolismo interessante, porque o livro de Josué é o relato
de como Josué conduziu os filhos de Israel até sua terra prometida,
e Jesus Cristo nos conduz para a “terra prometida” da vida eterna.

Um Livro de Guerras
O livro de Josué traz muitos relatos de como os filhos de Israel
cumpriram os convênios do Senhor conquistando seus inimigos
em batalha. Podemos perguntar-nos como Deus pode dizer a um
povo “Não matarás” e depois ordenar a esse mesmo povo que
destrua toda a população de certas cidades. Embora não
conheçamos completamente a mente de Deus nesses assuntos,
sabemos o seguinte:

1. Os eventos do livro de Josué ocorreram numa época quando as
nações lutavam em nome de seu deus. Quando os israelitas
triunfaram sobre os cananeus pelo poder do Senhor, sua vitória
foi um testemunho de que Ele era o Deus verdadeiro e vivo.
Você observará que quase todos os relatos dos livros de Josué e
Juízes mostram como os israelitas venceram suas batalhas de
modo milagroso, fazendo com que tanto os israelitas quanto
seus inimigos soubessem que o Senhor Deus havia vencido a
batalha, e não o homem ou suas estratégias. Além disso, o
Senhor não permitiu que Israel se tornasse rica tomando os
bens do povo que conquistava. (Como você lerá em Josué 7.)

O Senhor freqüentemente lembrou os israelitas de que a terra
lhes pertencia, mas tinha lhes sido dada para que a usassem
como Seu povo. A destruição das nações idólatras e iníquas de
Canaã é uma lição para todos os povos de que esse é o modo
pelo qual Deus pune os iníquos, e lembra-nos da grande
destruição dos iníquos que ocorrerá na época do julgamento.

2. O profeta Néfi ensinou que o Senhor “nada faz que não seja em
benefício do mundo”. (2 Néfi 26:24) O profeta Ezequiel
escreveu que o Senhor não se deleita na morte dos iníquos. (Ver
Ezequiel 18:32; 33:11.) Portanto, quando o Senhor ordenou que
os israelitas expulsassem ou destruíssem os cananeus, Ele
estava fazendo a coisa mais benéfica para todos os envolvidos,
de acordo com a situação.

3. A iniqüidade dos cananeus havia chegado à sua plenitude. (Ver
Levítico 18:3, 24–25; Deuteronômio 18:10–12; 1 Néfi 17:32–35.)
Essa plenitude significa que eles estavam dispostos a matar os
profetas e os santos. (Ver 2 Néfi 26:3.) Embora os santos de
todas as épocas sejam ordenados a viver de modo diferente do
mundo ao seu redor, naquele caso seria muito difícil para os
israelitas terem a vida digna que o Senhor lhes ordenou se
morassem lado a lado com a extraordinária iniqüidade dos
cananeus. Quando a iniqüidade de uma sociedade é tão grande
a ponto de as gerações futuras não terem nenhuma
oportunidade de escolher uma vida reta, então Deus
misericordiosamente destrói a sociedade da Terra, pelo bem das
gerações futuras. Aprendemos isso com a história de Noé e o
dilúvio.

4. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. (Ver Isaías
55:8–9.) Ao pensarmos que Sua obra é “levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem” (Moisés 1:39) e que Ele é
o Criador e tem poder sobre Suas criações, inclusive a
capacidade de salvá-los, então podemos ter fé que as ações de
Deus ajudam a cumprir Sua obra. Como somos limitados em
nosso entendimento, não conseguimos ver as coisas do ponto
de vista de Deus.

Preparação para o Estudo de Josué
Um dos primeiros temas do livro de Josué é o de seguir
estritamente as instruções do Senhor. Enquanto os exércitos de
Israel foram obedientes, eles tiveram sucesso. Quando não o
foram, fracassaram. As conseqüências da obediência ajudaram os
israelitas a perceberem que era a ajuda do Senhor que lhes
garantia a vitória.
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O livro de Josué pode ser dividido em três seções gerais:

• A conquista da Canaã

• Como Josué dividiu a terra

• As instruções e o testemunho final de Josué

Josué 1

“Esforça-te e Tem
Bom Ânimo”

Imagine como Josué deve ter-se sentido incapaz e humilde
quando foi chamado para liderar os filhos de Israel depois de
Moisés, um dos maiores profetas da história. Ao ler Josué 1,
procure o que o Senhor disse a Josué para incentivá-lo em seu
novo chamado. Pense em como poderia aplicar esse conselho
aos chamados que o Senhor lhe dá e em suas experiências de
vida.

Compreensão das Escrituras

Josué 1

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Josué 1.

Seja Forte e Corajoso

1. Encontre os versículos em que o Senhor disse a Josué que fosse
forte e tivesse coragem. Você pode marcá-los nas suas escrituras.

2. Escreva sobre como você pode ser forte e ter bom ânimo.

Conhecimento de Escritura: A
Importância de Confiar nas Escrituras

Em seu caderno, desenhe um cartaz que, em sua opinião, melhor
represente a mensagem de Josué 1:8. Não deixe de incluir em seu
cartaz o que devemos fazer com as escrituras (o livro da lei) e as
bênçãos que nos são prometidas se assim o fizermos.

Como Você Se Sentiria?

1. Quão importante é para um profeta que o seu povo o apóie?

2. Se você pudesse falar brevemente com o profeta atual da Igreja,
o que diria sobre seu empenho em apoiá-lo?

Josué 2

Espias em Jericó

Alma ensinou que fé significa
colocar sua confiança em
Deus. (Ver Alma 36:3.) Ao
ler Josué 2, procure como as
pessoas desse capítulo
demonstraram sua fé.

Compreensão das Escrituras

Josué 2

Josué 2:1—Por Que os Espias Ficaram na Casa de
uma Prostituta?
Quando lemos algo na Bíblia que aparentemente não faz sentido,
devemos lembrar-nos do que sabemos sobre o Senhor e Seus
ensinamentos. Por exemplo: Ele pediu que fôssemos castos e
evitássemos situações e pessoas que nos incentivariam a quebrar a
lei da castidade. Sabendo disso, podemos ter certeza de que ou
“prostituta” significa outra coisa além do que normalmente
imaginamos, ou que aquela prostituta tinha-se arrependido. O que
aconteceu nessa história leva-nos a crer que ela era uma mulher
boa e tinha fé em Deus. Também devemos levar em consideração a
situação dos espias. As pessoas teriam menos probabilidade de
repararem no fato de haver estrangeiros na casa de uma prostituta
do que se eles ficassem na casa de outra pessoa.

Porta (v. 5)—Abertura na
muralha da cidade
Canas (v. 6)—Longos rolos
Pelo caminho do Jordão, até
aos vaus (v. 7)—Até o lugar
onde se pode cruzar o rio
Jordão
O pavor de vós caiu sobre nós
(v. 9)—Estamos com medo de
vocês
Casa (v. 12)—Família
A nossa vida responderá pela
vossa (v. 14)—Vocês salvaram
nossa vida e, em retribuição,
salvaremos a sua.

Escarlata (v. 18)—Vermelho
O seu sangue será sobre a sua
cabeça (v. 19)—Ele será
responsável por sua própria
morte.
O seu sangue será sobre a nossa
cabeça (v. 19)—Seremos
considerados responsáveis por
sua morte.

C

B

A

Resistir (v. 5)—Vencer, derrotar
ou substituir 
Não se parte da tua boca (v.
8)—Lembra-te sempre
Espantar (v. 9)—Ficar
desanimado
Deste lado (vv. 14–15)—A leste
de

Passareis armados na frente de
vossos irmãos, todos os valente
e valorosos (v. 14)—Fazei com
que os grandes soldados
marchem diante do povo com
suas armas.
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Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Josué 1.

Raabe, uma Boa Mulher

Depois de ler Josué 2; Hebreus 11:30–31; Tiago 2:24–25, imagine
que você seja um dos espias e escreva uma explicação mostrando
como Raabe demonstrou sua fé e explique por que você acha que
os israelitas deveriam salvá-la quando conquistarem Jericó.

Um Cordão de Fio de Escarlata

O que vocês acham que o fio vermelho poderia representar. O que
os israelitas fizeram quando estavam no Egito que se assemelha a
esse fio de escarlata? (Ver Êxodo 12:7,13.)

Josué 3–4

A Travessia do Rio Jordão

O que o ajuda a ter fé e confiança em nossos profetas e
apóstolos vivos? Por que é importante termos fé e confiança
neles? Josué 3–4 relata o que o Senhor fez que testemunhou
aos que desejavam saber se Ele estaria com Josué, tal como
estivera com Moisés.

Compreensão das Escrituras

Josué 3

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Josué 3–4.

Escreva um Diário

Imagine que você tenha visto os levitas carregando a arca. Escreva
em seu diário sobre o dia descrito em Josué 3–4. Inclua como você
se sentiu em relação a Josué como profeta de Deus.

Como Isso Acontece Hoje em Dia?

De que modo o Senhor nos confirma hoje em dia que o Presidente
da Igreja é um profeta de Deus?

Um Memorial

Em Josué 4, o Senhor ordenou a Josué que construísse um
monumento de pedras. Escreva em seu caderno o que você acha
que estaria escrito na placa desse monumento.

Josué 5

Um Visitante Especial

Josué 5 relata alguns eventos que ocorreram quando o
acampamento de Israel estava na terra prometida, do lado
oeste do rio Jordão. Os israelitas mostraram sua dedicação ao
Senhor, e Ele mostrou que ainda estava com eles quando
enfrentaram seu próximo problema: A conquista da terra de
Canaã.

Estudo das Escrituras

Príncipe do Exército do Senhor

1. Não está claro quem seria o “príncipe do exército do Senhor”
em Josué 5:13–15, mas o versículo 14 afirma que Josué “se
prostrou com o seu rosto em terra e o adorou”. Outras pessoas
das escrituras reagiram da mesma forma que Josué: Cornélio,
ao encontrar-se com Pedro (ver Atos 10:25–26); João, visitado
por um anjo (ver Apocalipse 19:10; 22:9); e os irmãos de Néfi
em relação a Néfi (ver 1 Néfi 17:55). Leia também Êxodo 3:1–6
quando Moisés viu o Senhor. Como essas ocasiões se comparam
com o que aconteceu com Josué e o “príncipe”? O que essas
ocasiões nos ensinam sobre quem se encontrou com Josué?

2. Por que você acha que foi importante para Josué ter uma
experiência como essa naquela ocasião?

A

C

B

A

Passar adiante (v. 6)—Cruzar o
rio Jordão
As águas do Jordão se
separarão (v. 13)—O rio Jordão
parará de fluir.

As águas pararão amontoadas
(v. 13; see also v. 16)—O fluxo
da água será interrompido e se
tornará mais alto, abrindo-se
um caminho para que os
exércitos de Israel cruzem o rio
Jordão.

B

A
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Atividade Opcinal

Escreva sobre uma ocasião em que o Senhor lhe deu forças extras
ao enfrentar um problema.

Josué 6

As Muralhas Caíram
Abaixo

Em Josué 2, lemos que dois israelitas foram espionar Jericó,
foram protegidos por Raabe e depois levaram um relatório para
Josué. Josué 6 conta como o exército israelita conquistou a
cidade e como Raabe foi salva, conforme os espiões tinham
prometido.

Compreensão das Escrituras

Josué 6

Josué 6–7
Observe quantas vezes o número sete é usado nesta história. Em
hebraico, sete (sheva) significa “inteiro, completo ou perfeito”. Ao
usar o número sete, o Senhor enfatizou o fato de que se Israel
guardasse plenamente os Seus mandamentos e os convênios que
fizeram com Ele, eles teriam sucesso.

Estudo das Escrituras

Descreva a Batalha de Jericó

Descreva brevemente a batalha de Jericó, não se esquecendo de
incluir as seguintes palavras: rodear, trombeta, sete, arca e Raabe.

Como Eles Se Sentiram? O Que Eles
Pensaram?

Escreva algo que você acha que cada uma das seguintes pessoas
pensou ou sentiu como parte da conquista de Jericó: Um sacerdote
israelita com a trombeta, um soldado do exército, um primo de
Raabe e um cidadão de Jericó. Jericó foi a primeira cidade contra a
qual os exércitos de Israel batalharam depois de entrarem na terra
de Canaã. O que você acha que os filhos de Israel deveriam ter
aprendido com o modo como venceram essa batalha que poderia
tê-los ajudado ao continuarem sua conquista da terra prometida?

Josué 7

A Conquista da Cidade
de Ai

O que acontece quando pecamos e tentamos esconder nosso
pecado? (Ver D&C 121:37.) Mesmo que os outros não fiquem
sabendo que estamos escondendo nossos pecados, quem sabe
deles? O que acontece com nosso progresso espiritual quando
tentamos esconder nossos pecados? Josué 7 relata como os
filhos de Israel aprenderam uma lição muito impressionante
sobre a importância da obediência e de como ela afeta outras
pessoas, e que não podemos esconder nossa desobediência do
Senhor.

Compreensão das Escrituras

Josué 7

Josué 7:22–26—A Família de Acã Foi Morta Junto com
Ele?
A linguagem usada em Josué 7 não deixa claro se a família de Acã
foi morta com ele ou se lhes foi exigido assistir enquanto ele era
morto e os despojos amaldiçoados, queimados. É possível, porém,
que eles tenham sido mortos, em especial se ajudaram Acã a
esconder as coisas que ele tomou para si. Todo o acampamento foi
ordenado a não ficar com nada da cidade.

Anátema (vv. 1, 11–13, 15)—
Coisas que Deus ordenou que
fossem destruídas
Ferir (v. 5)—Matar
Tomar (vv. 14–18)—Escolher

Assim e assim ( v. 20)—Estas
são as coisas. 
Siclos (v. 21)—Unidades de
medida

B

A

Homens valorosos (v. 2)—
Soldados e guerreiros treinados 
Anátema (vv. 17–18)—
Totalmente destruída por Deus
Sobre seu primogênito (v.
26)—Perderá seu filho
primogênito, que morrerá

Sobre seu filho mais novo (v.
26)—Perderá seu filho mais
novo, que morrerá

B
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Estudo das Escrituras

Conseqüências do Pecado

1. O Élder Dean L. Larsen disse: “Não existe pecado que seja
particular”. (Conference Report, abril de 1983, p. 49; ou Ensign,
maio de 1983, p. 35.) De que modo a história de Acã demonstra
essa verdade? Por exemplo: Como o pecado de Acã afetou
trinta e seis israelitas e a família deles? Inclua em sua resposta
como o seu pecado afetou todo o acampamento de Israel,
inclusive Josué, e como afetou a família de Acã.

2. Pense num exemplo moderno de como algo que parece ser um
pecado “particular” de uma pessoa pode, na verdade, afetar
muitas outras pessoas.

Josué 8

A Conquista de Ai

Josué 8 relata como o Senhor ordenou a Josué que voltasse e
destruísse a cidade de Ai depois de ter resolvido a situação
causada pelo pecado de Acã. Josué 8 também relata como Josué
cumpriu o mandamento dado em Deuteronômio 27 de fazer com
que Israel recitasse as bênçãos e as maldições que lhe adviriam.

Josué 9

Enganados pelos Gibeonitas

Na época dos acontecimentos de Josué 9, a fama dos israelitas
estava espalhando-se por toda a terra. Um grupo de pessoas, os
gibeonitas, decidiram enganar os israelitas para que fizessem
um tratado de paz com eles. Sem pedir a aprovação do Senhor,
os israelitas fizeram o tratado. Eles ficaram zangados quando
descobriram que os gibeonitas os tinham enganado, mas ainda
assim honraram o acordo firmado. As pessoas achavam que
honrar uma promessa era algo muito importante. O tratado
ensinou aos israelitas a aconselharam-se mais com o Senhor em
seus atos. (Ver também Alma 37:37.)

Josué 10

O Sol e a Lua São Detidos

As notícias de tudo o que os israelitas fizeram na terra
continuaram a espalhar-se. Josué 10 relata a respeito do que
diversos grupos de pessoas tentaram fazer para impedir o
avanço do povo do Senhor. Também lemos sobre o que o
Senhor fez para ajudar Seu povo a vencer seus inimigos. Em
sua leitura, pense sobre quem são seus “inimigos” em sua
jornada para alcançar a vida eterna. De que modo você pode
seguir o exemplo de Josué? De que modo você pode comparar o
que o Senhor fez por Josué com o que Ele pode fazer por você?

Compreensão das Escrituras

Josué 10

Estudo das Escrituras

Auxílio Extra do Senhor

1. Quais foram as duas coisas extraordinárias que o Senhor fez
para ajudar os israelitas a batalharem contra seus inimigos?

2. Que ajuda temos hoje para suportar as tentações e a
iniqüidade? (Você pode ler 1 Néfi 14:12–14 para algumas
idéias.)

A

Conquistas Militares de Josué

Sidom
Monte
Hermom

Mar Mediterrâneo

Hazor

MeromAcsafe

Monte
Carmelo

Monte Gilboa
Monte
Tabor

Sinrom

Gilgal
JericóBete-Horom

Gezer Gibeom
Asdode Jerusalém

Monte NeboLibna
Maquedá

Gate
Eglom

Laquis
Hebrom

Debir

Não retires as tuas mãos de
teus servos (v. 6)—Não deixe
de nos ajudar
Homens valorosos (v. 7)—
Soldados e guerreiros treinados
Pedras (v. 11)—Granizo

Mover a língua (v. 21)—Falar
Espantar (v. 25)—Ficar
desanimado

A
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Aplique as Escrituras a Si Mesmo

1. Leia Josué 10:24–25 e compare o que leu com o que o Senhor
disse em I Coríntios 15:21–26; Doutrina e Convênios 76:58–62,
101–106; 103:5–8. Descreva o que Josué disse a seus capitães que
fizessem e como isso é um símbolo do que Jesus fará por Seu
povo.

2. Como podemos preparar-nos para sermos dignos da ajuda e
proteção do Senhor?

Josué 11–21

A Conquista de Canaã
Prossegue

Josué 11 descreve mais batalhas que Josué e os israelitas
venceram. O capítulo 11 também menciona que os israelitas
lutaram “por muito tempo” contra alguns dos reis. Não
sabemos por que a conquista dessas cidades pelos israelitas
demorou mais do que a conquista das primeiras cidades contra
as quais eles batalharam. Josué 12 contém uma lista de cidades
e reis que os israelitas destruíram, e Josué 13:1–14 contém
uma lista de algumas das cidades e reis que eles não
destruíram nem expulsaram. Não sabemos exatamente por que
esses grupos não foram destruídos nem expulsos.

A partir de Josué 13 até Josué 21, lemos sobre como a terra foi
dividida entre as tribos de Israel. Consulte a seção de mapas
do Guia para Estudo das Escrituras para ver os limites
aproximados das terras que cada tribo recebeu. (Ver mapa 3 do
Guia para Estudo das Escrituras.)

Josué 22

Estabelecimento na Margem
Leste do Jordão

Antes de ser transladado, Moisés deu a terra no lado leste do
rio Jordão para a tribo de Rúben, a tribo de Gade e metade da
tribo de Manassés, se eles ajudassem as outras tribos a
conseguirem terras no lado oeste do rio Jordão. Isso foi
cumprido na época dos eventos de Josué 22.

Josué 22 conta sobre como essas duas tribos e meia voltaram
para receber sua terra de herança no lado leste do Jordão. As
outras tribos confundiram algo que eles fizeram pelo caminho
com uma violação da lei de Moisés e quase iniciaram uma
guerra. Mas os líderes das tribos reuniram-se e resolveram o
problema pacificamente. Como esses povos antigos, devemos
também descobrir como foi toda a história, antes de julgarmos
as pessoas.

Josué 23–24

“Escolhei Hoje”

Josué saiu do Egito quando era jovem e foi servo de Moisés.
Ele testemunhou as pragas do Egito, os milagres no deserto e
as reclamações e rebeliões dos israelitas. Por fim, ele liderou os
exércitos de Israel em suas vitórias milagrosas sobre as cidades
e reis de Canaã. Josué 23–24 relata o último sermão desse
grande (e bem idoso na época) líder de Israel. Depois de
estudar um pouco sobre sua vida e suas experiências, qual
você acha que foi o tema principal de seu discurso?

Compreensão das Escrituras

Josué 23

Josué 24

Estudo das Escrituras

Desenhe o Conselho de Josué 

Faça dois desenhos em seu caderno, como mostrado abaixo,
representando o que Josué disse aos israelitas em Josué 23. No
primeiro desenho, escreva na coluna “Ações” o que Josué ordenou
que Israel fizesse; depois escreva na coluna “Conseqüências” as
bênçãos prometidas. No segundo desenho, escreva na coluna
“Ações” o que Josué disse a Israel que não fizesse, e depois escreva
na coluna “Conseqüências” o que aconteceria por causa de sua
desobediência.

Ações
Josué 24:6–8, 11

Conseqüências
Josué 24:9-10

Ações
Josué 24:12, 16

Conseqüências
Josué 24:15–16

A

Rio (vv. 2–3, 14–15)—Rio Jordão
Multiplicar a sua descendência
(v. 3)—Aumentar a sua família
Enviei vespões adiante de vós
(v. 12)—Permiti que vossa
reputação atemorizasse as
pessoas.

Consumir (v. 20)—Destruir
Fazer aliança e pôr estatuto (v.
25)—Dar-lhes leis para serem
recebidas por convênio

Guardar a alma (v. 11)—Prestar
atenção
Restante destas nações (v. 12)—
Os sobreviventes das nações de
Canaã

Açoite às vossas ilhargas (v.
13)—Feridas, como as causadas
por um chicote
Ir pelo caminho de toda a Terra
(v. 14)—Morrer

B
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O Livro de Juízes

Conhecimento de Escritura—Josué
24:15

1. Relacione as formas pelas quais o Senhor abençoou os israelitas,
conforme mencionado em Josué 24:1–13.

2. Devido a tudo que o Senhor fez pela família de Israel, o que
Josué lhes pediu que fizessem nos versículos 14–15?

3. Como o conselho de Josué no versículo 15 abençoa sua vida
atualmente?

B

O livro de Juízes conta a história de Israel entre a morte de Josué e
a escolha de Samuel como profeta. Embora o livro de Juízes
contenha relatos da história de Israel, esses relatos não aparecem
obrigatoriamente na ordem histórica e certamente não são
completos no tocante à história israelita. Juízes contém relatos de
idolatria e transgressão das leis que apresentam paralelos com
nossa sociedade atual. Algumas das histórias são estranhas,
trágicas ou contêm elementos repugnantes, fazendo-nos perguntar
como os israelitas puderam ser tão iníquos. Mas também vemos a
mão do Senhor ajudando Israel, mesmo que estivessem
espiritualmente fracos na maior parte daquele período. O livro de
Juízes é um testemunho de que o Senhor pode ajudar-nos em
nossa fraqueza, se O buscarmos.

Quem Foram os “Juízes”?
O termo “Juízes” refere-se aos líderes das tribos de Israel que
foram escolhidos por Deus ou pelo povo para libertar os israelitas
de seus inimigos. Os juízes eram mais semelhantes a líderes
militares do que aos verdadeiros juízes que lidavam com as
questões da lei. O povo fez deles heróis, embora os juízes justos
tenham procurado ensinar que o Senhor é o verdadeiro líder de
Israel. (Ver Juízes 8:23; 11:27.)

Um Tema Principal
Depois que o Senhor conduziu os israelitas até a sua terra
prometida com poder milagroso, eles não continuaram a progredir
em sua fé e dedicação. Eles não expulsaram todos os cananeus e
até começaram a adotar algumas das práticas maléficas desse
povo. Conseqüentemente, os filhos de Israel perderam sua união e
se dividiram em tribos e famílias. Um ciclo de apostasia e
libertação repetiu-se por diversas vezes ao longo do livro de
Juízes. (Ver a ilustração abaixo.) Esse ciclo teve início quando o
povo abençoado por Deus se esqueceu Dele e começou a envolver-
se em práticas por Ele proibidas, como as religiões dos cananeus.
O pecado e a iniqüidade resultantes tiveram suas conseqüências.
Uma conseqüência importante foi que os israelitas perderam a
proteção do Senhor contra seus inimigos e foram levados em
cativeiro. Por fim, depois de sincera humildade e arrependimento,
o Senhor libertou Seu povo, e eles prosperaram novamente.

O Que Podemos Aprender no Livro de Juízes
Por que os israelitas se deixaram dominar por esse ciclo repetidas
vezes, doze vezes apenas no livro de Juízes? As pessoas e os
grupos de indivíduos em nossos dias também se deixam envolver
nesse ciclo. O Presidente Spencer W. Kimball disse: “Poucos
homens consciente e deliberadamente escolheram rejeitar a Deus e
Suas bênçãos. Em vez disso, aprendemos nas escrituras que como
o exercício da fé sempre parece ser mais difícil do que confiar nas
coisas imediatas, o homem carnal tem a tendência de transferir sua
confiança em Deus para coisas materiais. Portanto, em todas as
eras quando os homens caíram sob o domínio de Satanás e
perderam a fé, eles colocaram em seu lugar a esperança no ‘braço
da carne’ e em ‘deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de
madeira e de pedra, que não vêem, não ouvem, nem sabem’
(Daniel 5:23), ou seja, nos ídolos”. (“The False Gods We Worship”,
Ensign, junho de 1976, p. 4.) Procure esse ciclo ao ler o livro de
Juízes.

Juízes 1

Quem Lutará por Nós?

O primeiro versículo de Juízes 1 contém a pergunta básica do
livro: “Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus, para
pelejar contra eles?” Com base no que lemos no livro de Josué,
a resposta deve ser óbvia: O Senhor. Conforme disse o
Presidente Kimball na citação acima: “O exercício da fé
sempre parece ser mais difícil do que confiar nas coisas
imediatas”. Isso certamente parece ser verdade para o povo do

Ciclo de Apostasia
Fidelidade e
obediência

Paz e prosperidade

Iniqüidade

Destruição
e opressão

Arrependimento

Libertação

Mataram o rei dos inimigos

Uma profetisa que inspirou os exércitos de Israel

Confiou no Senhor para que liderasse Israel à 
vitória com um exército muito pequeno

Escolhido pelo povo para liderar Israel à vitória, 
mas fez uma promessa insensata

Preordenado para uma grande obra, mas 
desperdiçou seus dons

Quem? O Que Eles Fizeram?

Eúde

Débora

Gideão

Jefté

Sansão
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livro de Juízes. Os israelitas afastaram-se da fé e procuraram
homens e exércitos mortais, em vez do Senhor, para libertá-los.

Juízes 1 apresenta outra idéia principal do livro de Juízes ao
citar alguns grupos de pessoas que não foram expulsos pelas
tribos de Israel. Em vez de expulsar e destruir essas pessoas,
Juízes 1 conta que os israelitas fizeram tratados com elas. A
tabela abaixo mostra como esse foi o primeiro passo para
afastarem-se de Deus e abraçarem a idolatria.

Juízes 2–3

Eúde Liberta Israel

Seguindo o padrão da tabela acima, Juízes 1 descreve como os
israelitas expulsaram os cananeus e depois como fizeram
tratados com eles. Juízes 2–3 descreve como os filhos de Israel
caíram posteriormente na idolatria devido a casamentos mistos
com os cananeus. O ciclo continuou, e eles acabaram sendo
libertados com a ajuda de um juiz chamado Eúde.

Lemos diversas vezes em Juízes 2–3 que os israelitas
“enfureceram” o Senhor. De fato, aprendemos que a ira do
Senhor estava “acesa”. (Ver Juízes 2:14, 20; 3:8.) Embora isso
possa soar um tanto rude, conhecer um pouco a respeito dos
deuses Baal e Astarote pode ajudar-nos a compreender por que o
Senhor Se irou tanto. Baal era o deus masculino da fertilidade, e
Astarote era sua companheira feminina e a deusa da fertilidade.
A “adoração” incluía violações grosseiras da lei da castidade.
Todas as violações da lei da castidade são pecados graves e
espiritualmente destrutivos, mas cometê-los em nome da
adoração é algo particularmente abominável para o Pai Celestial.

Juízes 4–5

Débora, a Profetisa

Juízes 4–5 relata como Israel foi libertado do cativeiro de seus
inimigos sob a direção de uma mulher chamada Débora, que
era juíza e também profetisa. Ela profetizou que uma mulher
destruiria os líderes dos inimigos. A profecia foi cumprida
quando uma mulher não israelita chamada Jael matou o líder
do exército inimigo. O povo aprendeu que se confiassem no
Senhor, Ele poderia libertá-los.

Juízes 5 contém a letra de um hino que os israelitas cantavam
sobre esse importante evento. A música pode ser uma vigorosa
maneira de louvar a Deus. (Ver também D&C 25:12.)

Juízes 6–8

Gideão

Juízes 6–8 conta a história de um grande juiz chamado Gideão
que foi chamado pelo Senhor para libertar os israelitas, depois
que eles novamente caíram em apostasia.

Compreensão das Escrituras

Juízes 6

Judges 6:17—"Dá-me um Sinal"
O Senhor ordenou-nos a não buscarmos sinais; em vez disso
devemos exercer a fé e a obediência antes de receber um
testemunho. (Ver Éter 12:6; D&C 63:7–12.) Nesse caso, Gideão não
estava exatamente buscando um sinal, mas, sim, tentando saber se
o mensageiro que o visitara era um mensageiro verdadeiro, pois
vivia numa época em que havia falsas religiões e cultos de
adoração, e não queria ser enganado por um mensageiro de uma
fonte falsa.

Mãos (vv. 1–2, 9, 14)—Poder
Prevalecer (v. 2)—Permaneceu
com poder
Malhar o trigo (v. 11)—Separar
os grãos de trigo da palha
Efa (v. 19)—Unidade de medida

Consumir (v. 21)—Queimar
completamente
Velo (vv. 37–40)—Pedaço de
pele de ovelha ou bode, com a
lã grudada

A Desobediência Conduz à Idolatria

Permitir que os cananeus permanecessem na terra

Tratados, tributo, tolerância

Casamentos mistos

Idolatria
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Juízes 7

Juízes 8

Estudo das Escrituras
Faça três das seguintes atividades (A–E) ao estudar Juízes 6–8.

Comece pelo Princípio

1. De acordo com Juízes 6:25–32, qual foi a primeira coisa que
Gideão fez ao tentar livrar os israelitas dos midianitas?

2. Por que você acha que o Senhor ordenou a Gideão que fizesse
isso em primeiro lugar?

O Que Você Acha?

Por que você acha que o Senhor reduziu o tamanho do exército
dos israelitas antes que eles entrassem em batalha?

Complete as Frases

Complete estas frases com suas próprias palavras usando o que
aprendeu em Juízes 7.

1. Gideão escolheu 300 homens que …

2. Um homem contou a Gideão o seu sonho no qual …

3. Os soldados do exército usaram seus cântaros e buzinas para …

Um Rei?

1. Imagine que você fosse escolhido para nomear Gideão como rei
de Israel. O que você diria a respeito dele para convencer as
pessoas de que ele seria um bom rei?

2. Escreva o que você acha que Gideão diria depois de você
nomeá-lo. (Ver Juízes 8:22–23.)

Qual Foi a Lição?

Como a história de Gideão, em Juízes 6–8, é um exemplo do que se
encontra em Doutrina e Convênios 1:19?

Juízes 9–10

O Ciclo Continua

Juízes 9 conta sobre Abimeleque, filho de Gideão, que se
aproveitou da popularidade do pai e se tornou rei de Siquém.
A história ajuda-nos a ver os problemas que enfrentamos
quando ignoramos o Senhor e colocamos toda a nossa
confiança no homem para liderar-nos e governar-nos.

Juízes 10 relata que Israel continuou a adorar ídolos.
Conseqüentemente, perderam a proteção do Senhor e foram
conquistados por seus inimigos. Eles começaram a clamar ao
Senhor pedindo ajuda. Nesse caso, o Senhor repreendeu
vigorosamente o povo quando tentaram clamar pedindo ajuda.
Ele disse-lhes que fossem clamar aos ídolos que adoravam para
ver se aqueles deuses iriam libertá-los. (Ver Juízes 10:13–14.)

Juízes 11–12

A História de Jefté

Seguindo o padrão dos líderes do livro de Juízes, Jefté era um
líder improvável. Era filho de uma prostituta e, depois de
crescido, foi expulso de sua família e sua casa por seu meio-
irmão. O Senhor usou essa pessoa de situação humilde, porém,
para libertar Israel de seus inimigos. Ele tinha fé em Deus e
abandonou os ídolos, sendo por isso fortalecido pelo Senhor em
seus esforços.

Juízes 13

O Nascimento de Sansão

Você já perguntou a seus pais como foi o seu nascimento?
Quais foram os pensamentos que eles tiveram ao prepararem-
se para recebê-lo nesta vida? Quais foram suas esperanças
enquanto você crescia? Juízes 13 conta como foi o nascimento
de Sansão. Durante sua leitura, procure o que os pais de
Sansão pensaram e esperaram por ocasião de seu nascimento

E

D

C

B

A

Rabiscos (v. 2)—O que sobra
depois da colheita
Vindima (v. 2)—As melhores
uvas
Sua ira se abrandou (v. 3)—Eles
deixaram de ficar zangados.
Éfode (v. 27)—Peça de roupa
que se coloca sobre o pescoço,
ombros e peito

Prostituir-se (vv. 27, 33)—
Adorar outras coisas em vez de
Deus
Proceder dele (v. 30)—Filhos
seus
Concubina (v. 31)—Mulher que
foi serva e também se casou
com seu senhor

Senão (v. 14)—Exceto
Companhias (vv. 16, 20)—
Grupos

Cântaro (vv. 16, 19)—Jarro
Princípio da vigília da meia
noite (v. 19)—Depois das 22h
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Compreensão das Escrituras

Juízes 13

Estudo das Escrituras

Um Chamado Especial

Descreva como as seguintes palavras estavam relacionadas com o
nascimento e chamados especiais de Sansão: estéril, bebida,
navalha, anjo, holocausto.

Escreva uma Carta

Imagine que você seja uma tia ou tio de Sansão, e que Sansão seja
agora adolescente. Baseado no que você leu em Juízes 13, escreva
um cartão a Sansão para ajudá-lo a saber que pais maravilhosos
ele teve.

Juízes 14–15

Um Erro Após Outro

Embora Sansão tenha nascido com grandes promessas e
bênçãos, Juízes 14–15 relata como ele fez mau uso dos dons
que recebeu de Deus. As bênçãos que foram prometidas a
Sansão eram como aquelas que nos são prometidas em nossa
bênção patriarcal: As promessas e bênçãos só são cumpridas se
formos dignos delas. (Ver D&C 130:20–21.) Durante sua
leitura, pense no que as ações de Sansão nos ensinam sobre
seu enfoque na vida.

Compreensão das Escrituras

Juízes 14

Juízes 15

Juízes 14:6, 19; 15:14—"O Espírito do Senhor Se
Apossou Dele Poderosamente"
Nesse caso, quando lemos que o “Espírito do Senhor” estava sobre
Sansão, isso significa que em certa época ele foi digno de ter o
Espírito, mas perdeu sua companhia quando se tornou orgulhoso e
desobediente.

Estudo das Escrituras

Qual É o Problema?

1. Faça uma tabela como a seguinte em seu caderno e preencha-a
com as informações que encontrar nas referências das escrituras
alistadas:

2. Escreva sobre aquela que você acha ter sido a maior fraqueza
de Sansão. (Ver Juízes 14–15.)

Juízes 16

Sansão e Dalila

Depois de ler Juízes
13–15, que lições você
acha que Sansão
poderia ter aprendido
com as coisas que lhe
aconteceram? Ao ler
Juízes 16, veja se ele
aprendeu essas lições.

Compreensão das Escrituras

Juízes 16

Cadeias (v. 21)—Correntes Brincar (vv. 25, 27)—Fazer as
pessoas rirem

Juízes 14:5–6

Juízes 14:19

Juízes 15:1–5

Juízes 15:6–8

Referência O Que Sansão Fez Por quê?

A

Câmara (v. 1)—Quarto

Ocasião (v. 4)—Oportunidade
de confrontá-los

B

A

Conceber (vv. 3, 5, 7)—Ficar
grávida
Coisa imunda (v. 4)—Contrária
à lei de Moisés
Não passará navalha na sua
cabeça (v. 5)—Ele nunca cortará
seu cabelo.
Terribilíssima (v. 6)—Criava
um sentimento de humildade e
respeito para com o visitante
Nazireu (v. 7)—Um chamado
especial na lei de Moisés (ver
Números 6:1–21)

Qual será o modo de viver e o
serviço do menino? (v. 12)—Por
que regras ou mandamentos
devemos criar o menino?
Guardar (v. 13)—Prestar
especial atenção ou obedecer
Guardará (v. 14)—Fará
Deter (vv. 15–16)—Fazer
esperar
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O Livro de Rute

Estudo das Escrituras

Aplique as Palavras dos Profetas e
Apóstolos Modernos

Como Sansão poderia ter-se beneficiado com o seguinte conselho?
Escreva sua resposta no caderno. O Presidente N. Eldon Tanner da
Primeira Presidência disse: “Gostaria de repetir para vocês,
lembrem-se destas três palavras: Guardem os convênios. Creio
poder garantir-lhes que se vocês e sua família guardarem esses
convênios, serão felizes, bem-sucedidos, respeitados e terão uma
boa família que poderão levar de volta à presença de nosso Pai
Celestial. Tudo que precisam fazer é lembrar estas três palavras:
Guardem os convênios, as obrigações que tomaram sobre si, as
promessas que fizeram. Guardem os convênios”. (Conference
Report, outubro de 1966, p. 99.)

Não Muito Obediente

Leia Números 6:1–9 e aliste o que era exigido de um nazireu. Ao
lado de cada exigência, escreva uma referência das escrituras de
Juízes 14–16 que mostre uma ocasião em que Sansão desobedeceu
a essa exigência, e depois explique brevemente o que ele fez.

Juízes 17–21

Israel Sofre por causa da
Desobediência

Juízes 17–21 pode ser relacionado a uma declaração feita em
Juízes 17:6 e depois repetida como o último versículo de Juízes
21:25: “Naqueles dias não havia rei em Israel; porém cada
homem fazia o que parecia reto aos seus olhos”. O escritor
parece mostrar-nos a veracidade desses versículos por meio do
que escreveu em Juízes 17–21. Esses capítulos descrevem
alguns dos piores momentos da história de Israel e talvez nos
preparem para compreender por que Israel achava que
precisava de um rei. (O que aconteceu no início do próximo
livro, I Samuel.) Infelizmente, Israel não percebeu que poderia
ter feito com que o Senhor fosse seu rei e que Ele ter-lhes-ia
dado paz e providenciado um meio de resolver os problemas
que eles enfrentavam. Nesse caso, precisamos aprender com os
erros de Israel, em vez de seus sucessos.

B

A

Esta breve e importante história ocorreu na época do livro de
Juízes. Ao contrário da maioria das histórias do livro de Juízes,
porém, ela é cheia de esperança e fé, tendo um final feliz.

A Fé que Tinha uma Mulher Convertida
É particularmente interessante notar que Rute não era israelita de
nascença, mas, sim, uma moabita. (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Moabe”, p. 142.) Rute casou-se com um israelita da
tribo de Judá que foi morar em Moabe numa época de escassez.
No livro de Rute aprendemos sobre a fé que uma pessoa
convertida tinha no evangelho verdadeiro. Também aprendemos
que o amor e misericórdia do Senhor se estendem àqueles que
desejarem, mesmo que tenham sido criados fora do convênio.

Uma Nobre Descendência
É digno de nota saber que os descendentes de Rute incluíram
Davi, que foi rei de Israel, e o Senhor Jesus Cristo. Ao ler o livro,
procurem o que Rute fez que mostrou ser ela uma digna
antepassada do Salvador.

Rute 1

“Aonde Quer Que Tu Fores
Irei Eu”

Qual é a coisa mais importante da qual você desistiu por
causa de sua dedicação ao evangelho verdadeiro? Ao ler Rute
1, pense no que Rute deixou para trás.

Compreensão das Escrituras

Rute 1

Estudo das Escrituras

Enfrentar os Problemas

1. Cite pelo menos três dificuldades enfrentadas pelas pessoas em
Rute 1.

2. Escolha uma dificuldade que seja semelhante às que você já
enfrentou e descreva-a brevemente.

3. O que você aprendeu sobre o modo de enfrentar os problemas
com os exemplos dados neste capítulo?

A

Peregrinar (v. 1)—Morar
Visitado (v. 6)—Abençoado
Deter (v. 13)—Esperar
Apegar-se (v. 14)—Ficar com
Instar (v. 16)—Pedir

Pousar (v. 16)—Viver
Comover-se (v. 19)—Conversar
entre si
Fazer mal (v. 21)—Fazer sofrer
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Rute 2

Rute Conhece Boaz

O Presidente Spencer W.
Kimball disse: “Deus nos
observa e cuida de nós. Mas é
geralmente por intermédio de
outra pessoa que Ele atende
nossas necessidades”. (“The
Abundant Life”, Ensign, julho
de 1978, p. 4.) Procure esse
conceito ao continuar a leitura
da história de Rute.

Compreensão das Escrituras

Rute 2

Rute 2—”Respigar” nos Campos de Boaz
De acordo com a lei de Moisés, os fazendeiros não deviam colher
tudo que plantavam, mas deviam deixar um pouco no campo para
que os pobres pudessem apanhar um pouco de comida. (Ver
Levítico 19:9–10.)

Estudo das Escrituras

O Que Você Acha?

Explique por que você acha que Boaz foi tão bondoso com Rute.

Rute 3–4

Rute e Boaz Casam-se

Rute 3–4 relata vários costumes que não são mais praticados
atualmente. A seguinte explicação pode ajudá-lo em sua
leitura:

• Pela lei de Moisés, o parente mais próximo tinha a
responsabilidade de cuidar das viúvas, inclusive casando-se
com aquelas que ainda pudessem ter filhos. (Ver
Deuteronômio 25:5–10.)

• Rute seguiu certos costumes em Rute 3 para fazer com que
Boaz soubesse que ela estava disponível para casamento.
Não houve nada imoral nisso. Quando Rute pediu a Boaz
que estendesse a “capa” dele sobre ela, Rute estava dizendo,
na verdade: “Por favor, cuida de mim”. 

• Havia um homem que tinha parentesco mais próximo com
Rute do que Boaz, mas ele não estava disposto a aceitar as
responsabilidades de cuidar de Noemi e Rute, especialmente
a responsabilidade de casar-se com Rute. Por isso, Boaz
pôde aceitar a responsabilidade.

Compreensão das Escrituras

Rute 3

Rute 4

Estudo das Escrituras

Escolha de um Marido ou Esposa

Dê exemplos tirados de Rute 1–4 que mostrem as qualidades que
Boaz tinha como marido (se você for mulher), ou as qualidades
que Rute tinha como esposa (se você for homem.)

Atividade Opcional—Responda às
Perguntas

1. Como as coisas que Boaz fez por Rute são semelhantes ao que
Cristo fez (e faz) por nós?

2. Como as ações de Rute são um exemplo do que podemos fazer
para achegar-nos a Cristo?

B

A

Redimir (vv. 4–6)—Comprar ou
cumprir a parte de alguém num
acordo
Suscitar o nome do falecido
(vv. 5, 10)—Dar filhos a um
parente morto
Testemunho (v. 7)—Sinal que
indicava um acordo formal

Conceber (v. 13)—Ficar grávida
Remidor (v. 15)—Pessoa que
substitui ou devolve uma coisa
ou a restaura a sua condição
original
Nutrir (v. 15)—Alimentar e
cuidar das necessidades de
alguém

Padejar (v. 2)—Separar o grão
da palha
Eira (v. 2)—Lugar onde se
debulha o trigo
Ungir (v. 3)—Perfumar–se

Notar (v. 4)—Descobrir
Virtuosa (v. 11)—Pura em
pensamento e ação

A

Segadores (vv. 3–7, 9, 14)—
Pessoas que fazem a colheita
Gavelas (vv. 7, 15)—Talos e
espigas de cereais
Vasos (v. 9)—Recipientes
Galardão (v. 12)—Recompensa

Asas (v. 12)—Proteção
Fartar (vv. 14, 18)—Ficar
satisfeito
Debulhar (v. 17)—Separar o
grão da palha
Efa (v. 17)—Unidade de medida
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O Primeiro Livro de Samuel
Profetas ou Reis?
O livro de I Samuel começa com a história do nascimento de
Samuel e contém um relato de seu ministério. O livro descreve o
ministério de um profeta para os reis de Israel, de modo que I
Samuel é essencialmente a história da nação de Israel. Os israelitas
rejeitaram o conselho do Senhor de que confiassem Nele e fossem
governados por juízes e profetas, e em vez disso pediram um rei. 

Preparação para o Estudo de I Samuel
Evidentemente Samuel não escreveu I e II Samuel, porque lemos a
respeito de sua morte antes do final de I Samuel. O livro de I
Samuel foi escrito por alguém que vivia na época do rei Salomão.
Para mais informações sobre I Samuel, ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Samuel, Profeta do Velho Testamento”. 

Pessoas Importantes em I Samuel

I Samuel 1

“Por Este Menino Orava Eu”

O Presidente Spencer W.
Kimball disse: “Algum dia,
quando toda a história desta
dispensação e das anteriores for
contada, ela estará cheia de
histórias sobre nossas corajosas
mulheres, sua sabedoria, sua
devoção, sua coragem, porque
veremos que, assim como as
mulheres foram as primeiras a
chegar ao sepulcro do Senhor
Jesus Cristo após Sua

ressurreição, nossas mulheres justas freqüentemente se
mostram instintivamente mais sensíveis às coisas que têm
conseqüências eternas”. (Conference Report, abril de 1978, p.
6; ou Ensign, maio de 1978, p. 5.)

A mãe de Samuel, Ana, sem dúvida poderia ser considerada
uma das mulheres a que o Presidente Kimball se referiu. Ao ler
I Samuel 1, procure exemplos que demonstrem a grandeza de
Ana. Pondere o que significa para os filhos ter pais como Ana
e Elcana. Ao estudar a vida deles encontramos exemplos a
serem seguidos quando nos tornarmos pais.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 1

Dar porções (v. 4)—A lei de
Moisés permitia que o sacerdote
ficasse com parte do sacrifício
de alimentos. Parte do restante
era devolvida à família depois
de ser cozida no altar. Cada
membro da família recebia
“porções”, ou partes, do que
era devolvido à família.
Parte excelente (v. 5)—Maior
parte
Amargura (v. 10)—Tristeza
Abundantemente (v. 10)–Muito
Voto (vv. 11, 21)—Promessa
Aflição (v. 11)—Problema ou
tristeza
Sobre a sua cabeça não passará
navalha (v. 11)—Seu cabelo não
será cortado

Multidão dos meus cuidados e
do meu desgosto (v. 16)—
Grande dor e tristeza
Petição (vv. 17, 27)—Pedido
Semblante (v. 18)—Rosto,
expressão
Conheceu sua mulher (v. 19)—
Concebeu um filho com sua
mulher
Desmamado (vv. 22–24)—Não
mais alimentado com leite
materno. Entre as israelitas, na
época, as mães geralmente
davam de mamar no seio até as
crianças completarem três anos
de idade.
Confirmar (v. 23)—Cumprir
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Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar I Samuel 1.

Como Enfrentar Problemas

Pelo que leu em I Samuel 1, o que você aprendeu com Ana que
pode aplicar em sua própria vida?

Como Você Acha que Seria?

Descreva como você acha que teria sido ser filho de Ana. Inclua
em sua resposta algumas qualidades que leu em I Samuel que
mostrem o tipo de mãe que ela era.

Como É a Sua Dedicação a Deus?

Como Ana dedicou Samuel ao serviço do Senhor, ele seria criado
pelos sacerdotes e trabalharia no tabernáculo a vida toda.
Evidentemente não dedicamos nossos filhos ao Senhor dessa
forma hoje em dia; mas o que acha que você poderia fazer, como
pai ou mãe, para proporcionar a seus filhos o mesmo que Samuel
sentiu ao crescer, o sentimento que ele pertencia ao Senhor e tinha
sido especialmente dedicado ao serviço do Senhor por toda a sua
vida?

I Samuel 2

Os Filhos de Eli

Por que os pais corrigem seus filhos quando eles erram? O que
acontece se eles não forem corrigidos? Como o Senhor se sente
a respeito da negligência para com os filhos? Outro exemplo
da influência dos pais na vida dos filhos pode ser encontrado
em I Samuel 2.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 2

I Samuel 2:12–17, 22—Os Pecados dos Filhos de Eli
De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes deviam receber parte
do sacrifício para seu sustento, mas só deviam recebê-lo depois
que a gordura fosse queimada no altar, e não deviam receber mais
nenhuma porção. Quando os filhos de Eli tomaram o que não lhes
pertencia e o fizeram antes do que deviam, estavam roubando a
Deus na oferta e enganando o povo. Observe que por causa do que
os filhos de Eli fizeram, as pessoas passaram a ter má vontade em
oferecer sacrifícios. (Ver I Samuel 2:17.) Para piorar as coisas, o
versículo 22 relata que cometeram fornicação com mulheres que
foram ao templo.

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar I Samuel 2.

Um Hino para o Senhor

1. Escolha um título que, em sua opinião, seria adequado para o
hino de Ana, em I Samuel 2:1–10.

A

Exaltado (v. 1)—Elevado,
aumentado
Arrogantes (v. 3)—Orgulhosas
Pesadas (v. 3)—Julgadas
Cingir (v. 4)—Vestir, cobrir
Estéril (v. 5)—Incapaz de gerar
filhos
Guardar os pés (v. 9)—Proteger
e cuidar
Prevalecer (v. 9)—Vencer
Ungido (vv. 10, 35)—Escolhido
Filhos de Belial (v. 12)—
Homens iníquos
Desprezavam (v. 17)—Odiavam
Éfode (vv. 18, 28)—Parte da
roupa do sumo sacerdote

Descendência (v. 20)—Filhos
Deitar-se (v. 22)—Ter relações
sexuais
Rogar (v. 25)—Pedir
misericórdia
Honrar (v. 30)—Dar valor
Cortarei o teu braço (v. 31)—
Castigarei tirando tua força. O
braço simboliza a força.
Consumir os olhos (v. 33)—
Estar constantemente na mente
Edificarei uma casa firme (v.
35)—Eu lhe darei uma
posteridade contínua

C

B

A
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2. Escolha algo que Ana disse sobre o Senhor em seu hino que o
tenha impressionado e explique o motivo.

Aplique a História aos Dias Atuais

Depois de ler I Samuel 2:12–17, explique o que acha que os atuais
portadores do Sacerdócio Aarônico poderiam aprender com esta
história. Pondere em especial o versículo 17.

Seja um Promotor de Justiça

Você foi designado a levar Eli e seus filhos perante um tribunal.
Leia I Samuel 3:13 e relacione os crimes dos quais iria acusá-los e
as provas que você tem de que são culpados.

Os Deveres dos Pais

Leia Mosias 4:14–15; Doutrina e Convênios 68:25–31; 93:40–43 e
aliste o que o Senhor ordenou aos pais que ensinassem aos filhos.

I Samuel 3

Samuel Ouve o Senhor

Em I Samuel 2, lemos que o
Senhor ficou descontente com
Eli. O Senhor disse a Eli que
ergueria outro profeta. O
capítulo 3 conta sobre o
chamado de Samuel para
substituir Eli como sacerdote
e também como profeta para
Israel.

Durante sua leitura sobre o
que aconteceu com Samuel,
faça a si mesmo as seguintes

perguntas: Quando e como o Senhor pode dar-me a conhecer a
Sua vontade? Como reajo à orientação e inspiração que Ele me
dá?

Compreensão das Escrituras

Samuel 3

Estudo das Escrituras

O Chamado de um Novo Profeta

1. De acordo com I Samuel 3:1, por que o Senhor precisava
chamar um novo profeta?

2. O que podemos aprender com o exemplo de Samuel sobre o
modo como reagimos quando o Senhor, por meio de Seus
servos, chama-nos para servir?

I Samuel 4–6

A Arca da Aliança

Quando guardamos os mandamentos, nossa confiança e fé em
Deus crescem. Quando não guardamos os mandamentos,
começamos a perder confiança e fé, e freqüentemente
começamos a buscar coisas externas para compensar nossa
falta de força interior. Os israelitas estavam nessa situação em
I Samuel. O capítulo 4 conta que os israelitas acreditavam que
poderiam derrotar os inimigos, se levassem a arca da aliança
com eles para a batalha. Eles não compreenderam que a arca,
como o templo, era um símbolo externo com profundo
significado espiritual, e que só abençoava os israelitas quando
eles eram fiéis ao Senhor e Seus convênios, que eram
representados pela arca. Em outras palavras, Deus libertaria
os israelitas de seus inimigos se eles fossem fiéis a Ele, mas em
vez disso, eles procuraram um símbolo Dele, acreditando que o
objeto físico por si só tinha poderes sobrenaturais. Para seu
grande desapontamento, os israelitas não apenas perderam a
batalha, mas permitiram que os filisteus se apossassem da arca
da aliança.

Embora os israelitas estivessem errados em usar a arca da
aliança de modo supersticioso, a arca continuou sendo um
símbolo importante da religião israelita, e o Senhor desejava
que fosse colocada em Seu tabernáculo. Assim sendo, I Samuel
5–6 relata o que aconteceu aos filisteus depois que eles
capturaram a arca, fazendo-os mais tarde decidir devolvê-la
aos israelitas.

I Samuel 7

O Arrependimento Traz
a Vitória

Depois de perder sua batalha contra os filisteus tentando usar
a arca como símbolo de boa sorte, os israelitas tinham duas
escolhas. Poderiam tentar fazer com que outro deus os salvasse
(como muitas pessoas supersticiosas fizeram), ou arrepender-
se e exercer mais fé e confiança no Deus vivo, em vez de no
símbolo do Deus vivo. Ao ler I Samuel 7, observe o que
Samuel aconselhou o povo a fazer e o que aconteceu quando
seguiram o conselho dele.A

De muita valia (v. 1)—Rara,
pouco freqüente
Execráveis (v. 13)—Iníquos

Cair em terra (v. 19)—Não
acontecer

D

C

B
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Compreensão das Escrituras

I Samuel 7

Estudo das Escrituras

O Que Salva?

1. Leia I Samuel 4:3 e explique o que o povo achava que os
salvaria.

2. O que as pessoas de hoje acreditam que as salvará?

3. O que Samuel fez em I Samuel 7 e o que ele pediu que o povo
fizesse para que fossem salvos de seus inimigos?

4. De que modo podemos usar essas mesmas coisas para vencer
as dificuldades e tentações atuais? Dê um exemplo.

I Samuel 8

“Constitui-nos um Rei”

A vitória dos israelitas contra os filisteus está relatada em I
Samuel 7. Depois de sua vitória, parecia que os israelitas
estariam mais dispostos a fazer o que Samuel lhes pedisse.
Mas eles ainda estavam fracos na fé. Os israelitas não
quiseram seguir Samuel. Exigiram um rei! Rejeitaram o
Senhor como seu rei. O capítulo 8 de I Samuel relata que o
Senhor consolou Samuel, dizendo que o povo não tinha
rejeitado Samuel, mas, sim, o Senhor. Mais tarde, eles
deixaram de acreditar que a arca da aliança fosse a fonte de
sua proteção e passaram a crer que um líder forte era o segredo
do sucesso.

As nações vizinhas tinham reis. Por meio do profeta Moisés,
porém, o Senhor dissera a Israel que eles eram um povo
“peculiar” para Ele, querendo dizer que tinham sido
especialmente escolhidos e separados do mundo para ser o Seu
povo e realizar o trabalho de salvação do restante de Seus
filhos. Grande parte da lei de Moisés ajudava os israelitas a
lembrarem-se de que eram diferentes das outras nações e
prometia-lhes grandes bênçãos se permanecessem diferentes e
não buscassem a aceitação e as riquezas do mundo.
Evidentemente, o desejo dos israelitas de serem semelhantes às
pessoas ao seu redor não foi um problema apenas nos tempos

antigos. Hoje em dia, há alguns membros da Igreja que
desejam viver como as pessoas a seu redor que não têm as
mesmas crenças e padrões que eles. Freqüentemente, os
caminhos do mundo são muito atraentes.

Sem um forte testemunho de que Deus vive e que Ele nos dá
mandamentos para nosso próprio bem, podemos escolher agir
de certo modo porque “todo mundo está fazendo assim” e
perder as bênçãos de sermos o povo do convênio de Deus. Em I
Samuel 8, somos ensinados que a sedução das práticas do
mundo tentou os israelitas e ameaçou sua condição de “povo
peculiar”.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 8

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar I Samuel 8.

O Que Acontecerá?

O Senhor fez com que Samuel explicasse ao povo o que
aconteceria se eles tivessem um rei. Usando I Samuel 8:10–18,
escreva o que aconteceria em cada um dos seguintes casos, se
Israel tivesse um rei. Para cada caso, cite uma referência das
escrituras que confirme sua resposta.

1. O rei decide que precisa de mais servos em sua corte.

2. O rei fica ofendido com outro rei e decide ir à guerra para
defender sua honra.

3. O rei estabelece o orçamento para suas despesas e decide que
precisa de mais dinheiro.

4. O povo está descontente com o rei, e ele fica sabendo de suas
reclamações.

A

Suborno (v. 3)—Aceitar
dinheiro ou favores como
pagamento para fazer algo
ilegal ou desonesto

Costume (vv. 9, 11)—
Julgamento ou justiça

A

Lamentar pelo Senhor (v. 2)—
Buscar o Senhor com tristeza
pelo que lhes acontecera
Estranhos (v. 3)—Deuses
desconhecidos dos filhos de
Israel

Tiraram água, e a derramaram
perante o Senhor (v. 6)—Ação
de encher um recipiente com
água e derramá-la de uma
maneira específica.
Julgava (vv. 6, 15–17)—
Liderava ou governava
Termos (v. 14)—Fronteiras
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Motivações

1. Leia I Samuel 8:1–9, 19–22 e explique por que o povo queria um
rei.

2. O que havia de errado em seus motivos para desejarem um rei?

Prepare o Esboço de um Discurso

Suponha que você tenha sido designado a fazer um discurso sobre
o que os santos dos últimos dias podem aprender em I Samuel 8.
Relacione três idéias principais que você possa incluir em seu
discurso.

“A Alma É Livre para Agir”

O que I Samuel 8 nos ensina sobre o Senhor, sabendo que apesar
de tudo Ele permitiu que os israelitas tivessem um rei? (Alma
29:4–5 pode ajudá-lo a responder essa pergunta.)

I Samuel 9–10

Saul É Ungido Rei

Em I Samuel 8, o povo de
Israel disse que queria um rei,
embora o profeta Samuel
tivesse aconselhado o
contrário. O capítulo 9 de I
Samuel nos ensina como o
Senhor ama Seu povo ao
vermos que mesmo que o povo
de Israel não tivesse seguido o
conselho do Senhor, Ele ainda
assim os ajudou inspirando

Seu profeta a escolher e preparar um rei para eles. Em sua
leitura, procure o que você pode aprender sobre os chamados
do Senhor.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 9

I Samuel 10

I Samuel 9–10—O Profeta Escolhe um Rei para Israel
Seguindo o padrão que usamos na
Igreja atualmente, Saul foi chamado
por alguém que tinha autoridade do
Senhor (ver Regras de Fé 1:5), foi
designado por alguém com
autoridade, foi treinado e foi
apresentado ao povo para voto de
apoio. (Ver I Samuel 10:24.)

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar I Samuel 9–10.

Escreva um Artigo de Jornal 

Imagine que você fosse um repórter israelita fiel que seguiu Saul
por tudo o que ele passou em I Samuel 9–10. Escreva um breve
artigo descrevendo por que Saul é uma ótima escolha para rei de
Israel. Use referências das escrituras para apoiar suas idéias.

Escreva um Diário

Baseando-se no que aprendeu em I Samuel 9–10, escreva como
acha que Saul deve ter-se sentido depois de ter passado pela
experiência de ser chamado como rei de Israel. Preste atenção em
especial em I Samuel 9:21; 10:6, 9, 20–27.

Aplique as Palavras dos Profetas e
Apóstolos Modernos

Como a seguinte declaração citada pelo Presidente Harold B. Lee
se relaciona com o que aconteceu em I Samuel 10:26–27? “Uma
pessoa não está verdadeiramente convertida até que veja o poder
de Deus repousar sobre os líderes desta Igreja e até que sinta isso
no coração ardendo como fogo.” (Conference Report, abril de 1972,
p. 118; ou Ensign, julho de 1972, p. 103.)

I Samuel 11

Saul Lidera Israel
na Batalha

A história do chamado de Saul por
Samuel e sua apresentação ao
povo como líder é contada em I
Samuel 9–10. O capítulo 11 de I
Samuel contém um relato de como
Saul liderou Israel à vitoria contra
seus inimigos. Como Israel saiu
vitorioso, o povo adquiriu
confiança na capacidade de Saul
de liderá-los.

C

B

A

Deixou o negócio (v. 2)—Parou
de se preocupar
Guarnição (v. 5)—Forte, base
do exército

Males e trabalhos (v. 19)—
Provações e problemas
Tomou-se (vv. 20–21)—Foi
escolhida

Passe adiante (v. 27)—Continue
sua viagem

D

C

B
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I Samuel 12

O Senhor Ainda É Rei

Depois que os israelitas derrotaram seus inimigos em I Samuel
11, o povo poderia ter sido tentado a dizer para Samuel: “Nós
dissemos a você que um rei seria bom para nós”. Contudo, I
Samuel 12 relata que Samuel disse aos israelitas que resistissem
a essa tentação. Lembrou Israel de que fora o Senhor que os
libertara de seus inimigos, não importando quem fosse seu líder
mortal. Embora o Senhor permitisse que tivessem um homem
para ser o rei, Ele ainda era o verdadeiro rei de Israel. (Ver I
Samuel 12:12.) Samuel prometeu ao povo que se eles se
rebelassem contra o Senhor, perderiam o auxílio de Sua mão,
não importando quão grandioso fosse seu rei terreno.

I Samuel 13

Saul Age Insensatamente

Suponha que você fizesse parte de um grupo de vinte membros
da Igreja numa ilha isolada e os únicos portadores do
sacerdócio fossem diáconos do Sacerdócio Aarônico. Seria
aceitável que aqueles diáconos ministrassem o sacramento em
vez de deixar que todos os membros ficassem sem aquela
importante ordenança? Por que não? Em I Samuel 13, lemos
a respeito de uma situação semelhante.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 13

I Samuel 13:8—”Até ao Tempo que Samuel Determinara”
Em I Samuel 10:8, Samuel pede a Saul que se encontre com ele em
Gilgal, onde Samuel ofereceria sacrifícios para ele.

Estudo das Escrituras

Se Ele Pudesse Voltar Atrás

Às vezes, temos o desejo de reviver certas situações e tomar outra
decisão. Reescreva a história contada em I Samuel 13:1–16 de
modo que os atos de Saul agradassem o Senhor e Samuel.

I Samuel 14

Um Juramento Insensato

Quando somos desobedientes e não nos arrependemos,
perdemos a companhia do Espírito Santo. Sem o Espírito
Santo, é mais provável que tomemos decisões insensatas. As
ações de Saul em I Samuel 14 são um exemplo desse princípio.

O relato de I Samuel 14 descreve como Saul, esperando
inspirar seus homens e receber ajuda de Deus, ordenou que o
exército de Israel jejuasse em preparação para sua batalha
contra os filisteus. Para garantir que suas ordens fossem
cumpridas, Saul disse que todo homem que comesse seria
executado. Ele não sabia, porém, que seu próprio filho,
Jônatas, não estava presente quando ele dera aquela ordem.
Jônatas comeu um pouco de mel, e Saul preparou-se para tirar
a vida de seu filho. Felizmente, o povo rogou a Saul e ele não
levou até as últimas conseqüências o seu juramento insensato.

I Samuel 15

A Importância da Obediência

O Élder Bruce R. McConkie disse: “A obediência é a primeira
lei do céu, a pedra angular sobre a qual repousa toda a retidão
e o progresso”. (Mormon Doctrine, 2.a ed., 1966, p. 539.) Ao
ler I Samuel 15, pondere o que ele ensina sobre o princípio da
obediência.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 15

I Samuel 15:2–3—Por Que Destruir Completamente os
Amalequitas?
Existem poucas ocasiões nas escrituras em que Deus ordenou que
um povo fosse destruído. Os amalequitas foram extremamente
cruéis com os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. (Ver
Deuteronômio 25:17–19.) Eles atacavam os fracos, doentes e velhos
que ficavam para trás durante a marcha do acampamento e os
matavam.

Emboscada (vv. 2, 5)—
Esconder-se em preparação
para um ataque
Segunda ordem (v. 9)—O
segundo a nascer dos animais

Vil e desprezível (v. 9)—Sem
valor e imundo de acordo com
a lei de Moisés
Animosamente (v. 32)—
Humildemente

A

Guarnição (vv. 3–4, 23)—Forte
Angustiado (v. 6)—Preocupado

Saqueadores (v. 17)—Homens
designados a destruir
plantações, casas, gado, etc.
Aguilhadas (v. 21)—Lanças
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Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar I Samuel 15.

Faça uma Comparação

Compare o que Samuel ordenou que Saul fizesse (ver I Samuel
15:1–3) com o que Saul fez na verdade (ver I Samuel 15:4–9.)

Desculpas

1. Que desculpas Saul deu para o que ele fez em vez de obedecer
ao que lhe fora ordenado?

2. Escreva uma carta a Saul explicando por que suas desculpas
pela desobediência não são aceitáveis. Não se esqueça de
responder a cada uma de suas desculpas.

O Real Motivo

1. Por fim, em I Samuel 15:24, Saul confessa o motivo de ter agido
daquela forma. Identifique alguns dos motivos que as pessoas
dão atualmente para seus atos de desobediência. De que modo
eles se assemelham à resposta de Saul?

2. O que você acha que pode ajudar a fortalecer-nos para que não
caiamos na tentação de justificar nossos atos?

I Samuel 16

O Senhor Escolhe um
Novo Rei

Devido à desobediência de Saul, foi-lhe dito que outro rei seria
escolhido para Israel. (Ver I Samuel 13:13–14; 15:26–28.) Se
você fosse escolher o novo rei, o que procuraria? Ao ler I
Samuel 16, observe o que o Senhor disse a Samuel sobre a
escolha de um novo rei.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 16

I Samuel 16:14–15—”Espírito Mau da Parte de Deus”
A Tradução de Joseph Smith mudou I Samuel 16:14–15 indicando
que o mau espírito não era da parte do Senhor.

Estudo das Escrituras

Conhecimento de Escritura—I Samuel
16:7

O que I Samuel 16:7 nos ensina sobre o modo como o Senhor nos
vê e como devemos ver uns aos outros?

O Poder da Música

1. A música tem grande poder para influenciar nossos
sentimentos. O que a música de Davi fazia para Saul?

2. Devemos compreender que a música de Davi tinha efeito
apenas temporário sobre Saul. O que teria feito com que Saul
tivesse aqueles sentimentos de modo mais permanente?

3. Como as pessoas usam atualmente a música da mesma forma
que Saul?

4. Cite um hino que o ajude a sentir a influência do Espírito Santo.

I Samuel 17

Davi e Golias

A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da
Bíblia. Ao ler a história em I Samuel, procure qual Davi

B

A

Prudente (v. 18)—
Compreensivo

Gentil presença (v. 18)—Belo

C

B

A
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considerava ser sua fonte de força e coragem. Faça também a si
mesmo algumas perguntas como estas: Que efeito os
acontecimentos descritos no capítulo 16 teriam sobre os
eventos do capítulo 17? Por que é significativo que Davi tenha
derrotado Golias depois de ter sido “ungido” pelo profeta do
Senhor?

O capítulo 17 de I Samuel pode ajudá-lo a pensar em respostas
para estas perguntas: Que “Golias” existem em sua vida?
Que convênios você fez com o Senhor que podem dar-lhe
forças para vencer os seus “Golias”? Como aquilo que Davi
fez para mostrar sua fé nas promessas do Senhor se aplica às
situações de sua própria vida?

Compreensão das Escrituras

I Samuel 17

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar I Samuel 17.

O Que Eles Disseram?

1. Escreva o que cada uma das seguintes pessoas disse em I
Samuel 17: Golias, Jessé, Eliabe, Davi e os homens de Israel.

2. Escreva o que, em sua opinião, foram duas coisas importantes
que Davi disse ou fez em I Samuel 17 e explique a razão.

Faça um Desenho

Use a informação contida em I Samuel 17 para desenhar parte da
história de Davi e Golias.

Faça uma Lista

1. Faça uma lista das três maiores tentações que, na sua opinião,
os jovens da Igreja de sua idade e região enfrentam.

2. Faça uma lista de cinco conceitos ou citações de I Samuel 17
que você usaria num discurso intitulado “Como Vencer Nossos
Problemas Pessoais”.

I Samuel 18–23

Saul Procura Tirar a Vida
de Davi

Depois de derrotar Golias, Davi tornou-se um herói nacional.
Ele foi convidado a viver com Saul, onde trabalhou bem
próximo dele e fez grande amizade com o filho de Saul,
Jônatas. Saul ficou com inveja da popularidade de Davi e
tentou matá-lo várias vezes, ou fazer com que os inimigos de
Davi o matassem.

Em I Samuel 18–23, Saul estava tentando tirar a vida de
Davi, e Davi continuava a fugir e a esconder-se de Saul.
Durante esses incidentes, Davi manteve sua amizade com
Jônatas. Em diversas ocasiões, Jônatas ajudou a proteger Davi
do perigo.

Nesses capítulos, vemos uma crescente diferença entre Davi,
que procurou ser correto perante Deus, e Saul, cuja
desobediência e recusa em arrepender-se o afastaram da
influência de Deus. Saul tornou-se cada vez mais iníquo e
assassino, enquanto Davi recebia ajuda do Senhor para livrá-lo.

No final desses capítulos, Davi conquistou muitos seguidores
que ansiavam pelo dia em que ele seria rei de Israel.

I Samuel 24

Respeito pelo Ungido
do Senhor

Diversas ocasiões em que Saul tentou tirar a vida de Davi
estão relatadas em I Samuel 18–23. Em I Samuel 24, lemos
sobre uma ocasião em que Davi teve a oportunidade de tirar a
vida de Saul mas não o fez. Os motivos pelos quais ele não
pôde fazê-lo nos ensinam uma importante lição sobre o
respeito e lealdade que devemos ter para com aqueles que
foram chamados pelo Senhor.

Compreensão das Escrituras

I Samuel 24

O coração doeu (v. 5)—Ele
sentiu-se culpado
Desarraigarás a minha
descendência (v. 21)—Matarás
meus filhos e os filhos deles

Lugar forte (v. 22)—Local
seguro e escondido

C

B

A

Ordenaram a batalha (vv. 2, 8,
21)—Colocaram os soldados em
formação para batalha
Seis côvados e um palmo (v.
4)—Unidades de medida
Couraça de escamas (vv. 5,
38)—Armadura feita de
pequenas peças de metal
unidas entre si

Siclos (vv. 5, 7)—Uma unidade
de medida
Efa (v. 17)—Unidade de medida
Tomar o seu penhor (v. 18)—
Trazer notícias de como estão
passando.
Afrontar (v. 26)—Envergonhar
Alforje (v. 40)—Sacola
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Estudo das Escrituras

Como Você Responderia?

Aplique o motivo pelo qual Davi não matou Saul a uma situação
atual em que seus amigos estejam criticando um líder da Igreja em
sua presença. Escreva como você responderia.

I Samuel 25–26

Ame Seus Inimigos

Davi demonstrou que seria bondoso com Saul, que tinha
tentado matá-lo. Em I Samuel 25, Davi foi ensinado a dar aos
outros a mesma consideração que teve para com Saul. Davi e
seus homens pediram suprimentos a um homem chamado
Nabal. Nabal tratou-os com rudeza. Em resposta, Davi e seus
homens prepararam-se para atacar. A mulher de Nabal,
Abigail, ficou sabendo do que estava acontecendo e agiu
sabiamente para impedir que Davi atacasse e matasse seu
marido. Nesse processo, Davi deu-se conta de que os atos de
vingança não são corretos. Pouco tempo depois, Nabal morreu,
e o problema ficou resolvido. Depois da morte de Nabal, Davi
casou-se com Abigail, que se tornou uma de suas esposas.

Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, Ele disse às
pessoas que “amassem seus inimigos” e “bendissessem aqueles
que os amaldiçoam”. (Ver Mateus 5:44.) Mais de mil anos antes,
Davi praticou esses princípios no modo como agiu em relação a
Saul. Em sua leitura, pense na seguinte declaração do Presidente
Howard W. Hunter e como isso pode ser aplicado não apenas a
esse capítulo, mas mais importante, em nossa vida hoje em dia: 

“Pensem no efeito que essa admoestação
[amem seus inimigos] por si só teria em
nossos bairros, nas comunidades em que
nós e nossos filhos vivemos, nos países
que formam nossa grande família global.
Percebo que essa doutrina representa um
grande desafio, mas sem dúvida é um

desafio muito mais agradável do que as terríveis tarefas que
nos são impostas pela guerra, pobreza e dor que o mundo
continua a enfrentar.
Como devemos agir quando somos ofendidos,
malcompreendidos, tratados injustamente ou com rudeza, ou
quando pecam contra nós? O que devemos fazer se formos
magoados por aqueles que amamos, ou se formos preteridos em
uma promoção no emprego, ou falsamente acusados, ou
quando nossos motivos são injustamente acusados?

Revidamos? Enviamos um batalhão ainda maior? Voltamos a
usar a lei do olho por olho, dente por dente, ou (…)
percebemos que isso, no final, irá deixar-nos a todos cegos e
desdentados?” (Conference Report, outubro de 1992, p. 23; ou
Ensign, novembro de 1992, p. 18.)

Compreensão das Escrituras

I Samuel 26

Estudo das Escrituras

Faça uma Comparação

Leia primeiro o que Saul tentou fazer a Davi em I Samuel 18:10–11;
19:9–12; 24:1–2, e depois revise o que Davi fez a Saul em I Samuel
24;26. O que a declaração de Davi em I Samuel 26:23 nos diz sobre
o motivo pelo qual ele fez o que fez em I Samuel 26? Pense num
meio pelo qual você poderia aplicar o exemplo de Davi em sua
vida, e comece a fazê-lo hoje mesmo.

I Samuel 27

Davi entre os Filisteus

Depois dos eventos descritos em I Samuel 26, Davi ainda não
confiava em Saul. Em I Samuel 27, Davi fugiu e viveu entre
os filisteus por algum tempo. O capítulo 27 também conta
como durante esse tempo ele tentou cumprir o mandamento
original do Senhor aos israelitas de eliminar todos os povos
idólatras e iníquos da terra.

I Samuel 28

As Trevas Espirituais de Saul

Talvez o ponto mais baixo da vida de Saul esteja relatado em I
Samuel 28. Como Saul não conseguiu receber nenhuma
revelação de Deus sobre como deveria liderar Israel, ele
procurou uma feiticeira para ver se poderia conseguir algum
auxílio daqueles que procuravam entrar em contato com os
espíritos dos mortos pedindo conselho e auxílio. No capítulo
28, a feiticeira alegou ter chamado o profeta Samuel de entre
os mortos. O Presidente Joseph Fielding Smith disse ser óbvio
que os profetas mortos não atendem ao chamado de feiticeiras e
que todo o evento estava sob a influência do diabo, que
certamente deve ter ficado satisfeito de ver o que acontecera
com a vida de Saul. (Ver Answers to Gospel Questions, 5
vols., 1957–1966, p. 109.)

A

Lugar dos carros (vv. 5, 7)—
Área protegida no meio do
acampamento

Bilha (vv. 11–12, 16)—
Recipiente

A
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O Segundo Livro de Samuel

I Samuel 29–31

A Vitória de Davi e a Morte
de Saul

Em I Samuel 29–31 está relatado como os filisteus decidiram
atacar novamente os israelitas. Preocupados com a
possibilidade de Davi voltar-se contra eles, os filisteus
pediram-lhe que saísse do meio deles. Davi e seus homens

partiram. Ao deixarem os filisteus, Davi e seus homens
continuaram a destruir os inimigos idólatras de Israel.
Quando Davi conseguia bens e gado, ele enviava uma parte
para cada uma das cidades de Judá. Desse modo, Davi
começou a conquistar apoio para a época em que Saul
morresse e ele fosse liderar Israel.

O livro de I Samuel termina com a morte do primeiro rei de
Israel. Saul viu que iria perder a batalha contra os filisteus.
Em vez de morrer nas mãos dos filisteus, Saul pediu a seu
escudeiro que lhe tirasse a vida, mas o escudeiro não quis fazê-
lo. Então, Saul lançou-se sobre sua própria espada e tirou a
própria vida.

A História do Segundo Rei
A história de Saul encontra-se em I Samuel juntamente com a
história do primeiro rei de Israel, e II Samuel é a história do
segundo rei, Davi. Samuel não pode ter escrito o livro de II
Samuel, pois ele morreu antes do final de I Samuel. Para mais
informações sobre I–II Samuel, ver Guia para Estudo das Escrituras,
“Samuel, Profeta do Velho Testamento”. 

Pessoas Importantes em II Samuel
Is-Bosete—Filho de Saul que reivindicou o reino depois da morte
do pai

Abner—Líder do exército de Saul que a princípio apoiou Is-Bosete,
mas depois se uniu a Davi

Joabe—Líder do exército de Davi que matou Abner

Mefibosete—Filho de Jônatas, que era inválido e foi honrado e
protegido por Davi

Bate-Seba—Mulher com quem Davi cometeu adultério

Urias—Marido de Bate-Seba que Davi matou para poder casar-se
com sua mulher

Natã—O profeta na época de Davi

Amnom—Filho de Davi que foi morto por seu irmão Absalão

Absalão—Filho de Davi que matou seu irmão e tentou tirar o
reino de seu pai

II Samuel 1–3

Após a Morte de Saul

No último capítulo de I Samuel, lemos que Saul tentou fazer
com que seu escudeiro o matasse. Quando o escudeiro se
recusou a fazê-lo, Saul lançou-se sobre sua própria espada e
morreu. Em II Samuel 1 a história é contada por um homem

que imaginou poder conquistar o favor de Davi ao alegar que
tinha sido ele que matara Saul. Esse homem também levou
para Davi a coroa e o bracelete que indicavam que Saul era rei.
Quando Davi descobriu que Saul e Jônatas estavam mortos,
ele lamentou-se. Davi também mandou matar o homem que
alegara ter matado Saul. Os últimos versículos de II Samuel 1
são a letra de um salmo, ou hino, que Davi escreveu para essa
ocasião.

Davi foi então orientado pelo Senhor a ir à terra de Judá. Ali,
o povo o proclamou rei de Judá. Nesse mesmo período, o
capitão do exército de Saul ajudou a fazer com que o filho de
Saul, Is-Bosete, se tornasse rei de todo o restante de Israel.
Algumas das lutas entre os homens de Davi e os homens de
Is-Bosete são descritas em II Samuel 2–3. Esses capítulos nos
ajudam a compreender que Davi não tinha intenção de agir de
modo vingativo contra seus inimigos.

II Samuel 4–5

Davi Torna-se Rei

Em II Samuel 4, lemos que,
por fim, certos homens que
procuravam ser favorecidos
por Davi mataram Is-Bosete e
levaram sua cabeça para Davi.
Davi fez com que esses
homens fossem mortos por
isso. A despeito de tudo que
Saul tentou fazer contra ele,
Davi amava e honrava Saul e

sua família. Quando Is-Bosete morreu, o restante dos líderes
de Israel procuraram Davi e pediram-lhe que fosse seu rei.
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O capítulo 5 de II Samuel então conta como Davi capturou a
cidade de Jerusalém—uma cidade que parecia quase impossível
de ser conquistada naquela época porque estava localizada
numa elevação natural cercada de vales profundos. Jerusalém
era facilmente defendida por causa daqueles vales. Jerusalém
era uma cidade importante de ser conquistada porque incluía o
monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaque. Davi fez de
Jerusalém a capital de Israel.

II Samuel 6

A Arca da Aliança É Levada
para Jerusalém

Depois que os israelitas
recuperaram a arca da aliança
que estava com os filisteus, eles
a colocaram num lugar seguro e
a protegeram para que não fosse
novamente tomada. Em II
Samuel 6 lemos como Davi
estabeleceu Jerusalém como a
capital de Israel e decidiu
colocar a arca da aliança ali para
simbolizar que o Senhor estava
com eles em sua capital.

II Samuel 7

Davi Deseja Edificar um
Templo

Como você se sentiria se tivesse imaginado e planejado algo
para o Senhor e Sua Igreja que achava ser muito especial e
depois descobrisse que Ele queria que você fizesse outra coisa?
O capítulo 7 de II Samuel relata que isso foi o que aconteceu
com Davi. Em sua leitura, observe como Davi reagiu ao que o
Senhor disse a seu respeito.

Compreensão das Escrituras

II Samuel 7

II Samuel 7:11—Que Tipo de Casa o Senhor Prometeu
Construir para Davi?
A “casa” que Davi queria construir para o Senhor era um templo.
A “casa” que o Senhor prometeu construir para Davi era uma
posteridade, em particular uma posteridade de governantes.
Embora Davi não tivesse permissão de construir o templo (ver a
atividade A abaixo), o Senhor construiu a casa que prometeu a
Davi. Os reis de Judá foram descendentes de Davi, bem como o
Rei dos Reis, Jesus Cristo, que prometeu ajudar todos os que O
seguissem a obterem “mansões” no mundo vindouro. (Ver João
14:1–3.)

Estudo das Escrituras

Auxílio de Outras Escrituras

Leia I Crônicas 22:7–8 e explique por que o Senhor não queria que
Davi construísse um templo permanente.

Como Davi Se Sentiu?

1. Releia a introdução de II Samuel 7 e pense no que você teria
sentido se estivesse numa situação semelhante à de Davi.
Depois leia II Samuel 7:18–29 e diga como Davi se sentiu a
respeito do que o Senhor lhe disse.

2. Escreva em seu caderno e marque em suas escrituras as partes
dos versículos que você acha que melhor expressam os
sentimentos de Davi.

3. Explique por que você acha que Davi se sentiu assim.

II Samuel 8–10

O Sucesso Político e Pessoal
de Davi

Em II Samuel 8, 10 há uma descrição de como Davi continuou
a conquistar a terra prometida por Deus aos israelitas. O
Senhor ordenou que os israelitas conquistassem os povos da
terra prometida desde a época de Josué, mas Davi foi quem
finalmente cumpriu esse mandamento mais plenamente. Ao
mesmo tempo, o relato declara que ele governou seu próprio
povo com justiça. O capítulo 9 de II Samuel contém um
grande exemplo da justiça de Davi no relato de como ele
cumpriu a promessa que fizera ao filho de Saul, Jônatas, de
cuidar da família de Saul.

Compreensão das Escrituras

B

A

Descanso (vv. 1, 11)—Paz
Cortinas (v. 2)—Tenda portátil,
tabernáculo
O qual sairá das tuas
entranhas (v. 12)—Teus
descendentes diretos

Procedimento dos homens (v.
19)—Este é o modo como lidas
com o homem
Confirmar (v. 24)—Estabelecer,
assegurar
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O Que Você Acha?

Por que algumas pessoas ficaram surpresas por Davi ter feito o
que fez em II Samuel 9 para um dos descendentes de Saul?

Encontre uma Escritura

Use o Guia para Estudo das Escrituras para encontrar um versículo
das escrituras que nos ensine a agir como Davi fez em II Samuel 9.
Escreva a escritura em seu caderno e explique por que a escolheu.
Um bom meio de encontrar uma escritura é procurar no Guia para
Estudo das Escrituras um verbete que descreva as ações de Davi.
Escreva a referência na margem de II Samuel 9 em sua Bíblia.

II Samuel 11–12

Os Erros Trágicos de Davi

Às vezes não nos damos conta da importância de algumas das
“pequenas” decisões que tomamos na vida. O Élder Gordon B.
Hinckley deu um exemplo da importância das pequenas
decisões quando nos contou uma experiência que teve ao
trabalhar para uma companhia ferroviária. Ele disse que havia

recebido um chamado de Nova Jérsey avisando que um trem
de passageiros chegaria sem o vagão de bagagem.

“Descobrimos que o trem tinha sido
devidamente carregado em Oakland,
Califórnia, e devidamente descarregado
em St. Louis. (…) Mas em St. Louis, um
encarregado distraído havia movido uma
barra de aço apenas alguns centímetros.

Aquela barra de aço era um desvio, e o
vagão que deveria estar em Newark,

Nova Jersey, tinha ido parar em New Orleans, Louisiana, a
mais de dois mil quilômetros dali.” (Conference Report,
outubro de 1972, p. 106; ou Ensign, janeiro de 1973, p. 91.)

Quando você começa a ler sobre Davi, ele parece ser um rei
exemplar de Israel. Os capítulos 1–10 de II Samuel relatam as
grandes vitórias que teve como líder do país. Ao ler II Samuel
11–12, procure os “pontos de transição” na vida de Davi que o
colocaram num “trilho” diferente daquele no qual havia
começado sua jornada, em sua juventude.

Compreensão das Escrituras

II Samuel 11

II Samuel 12

II Samuel 12:1—”O Senhor Enviou Natã para Davi”
Quando o arrependimento é verdadeiro e sincero, o pecador
confessa a Deus, àqueles que ele ofendeu e a seu líder do
sacerdócio quando o pecado é tão grave quanto o de Davi. (Ver
D&C 58:42–43.) A conversa de Davi e Natã, porém, aconteceu
depois do nascimento do bebê que Davi teve com Bate-Seba. Essa
conversa, portanto, deve ter acontecido pelo menos nove meses
depois da primeira transgressão de Davi. Além disso, o Senhor
teve que enviar Natã até Davi, em vez de Davi procurar Natã para
confessar. O que você aprendeu sobre o remorso e arrependimento
de Davi, se depois de tanto tempo, Natã teve que procurar Davi
para acusá-lo de seu pecado?

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–E) durante seu estudo.

Pontos de Transição

Faça a seguinte tabela em seu caderno, depois preencha os espaços
em branco com as informações que encontrar em II Samuel 11,
bem como com seus próprios pensamentos. Pode haver mais de
um item na coluna do meio.

A

Blasfemar (v. 14)—Expressar
grande desrespeito pelo Senhor
e Sua religião

Purificada da sua imundícia (v.
4)—Ceremonialmente limpa, de
acordo com a parte da lei de
Moisés referente aos ciclos
menstruais e a gravidez

Concebeu (v. 5)—Ficou grávida

B

A

Império de Davi

Hamate

Rio Eufrates

Chipre

O Grande Mar

Zobá

Damasco

SíriaDã

Mar de
Quinerete

Amom

Jerusalém

Fi
lis

te
us

Berseba Moabe

AmalequeRio do Egito

Sinai
Edom

Fronteira do
Império em
seu auge

Conquistada
anteriormente por Davi

Reino de Saul
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Pontos de Transição Atuais

Você provavelmente percebeu que cada “ponto de transição” levou
Davi para mais perto do pecado. Escreva uma breve carta como se
estivesse escrevendo para alguém da sua idade, e alerte-o acerca
dos “pontos de transição” que você acredita que serão encontrados
e que podem levar a atos imorais. O livreto Para o Vigor da
Juventude (34285 059) pode fornecer algumas sugestões. Use
também a história de Davi para ajudar essa pessoa a ver as
conseqüências dessas escolhas.

Interprete a Parábola

Explique a parábola de Natã em II Samuel 12:1–4 conforme se
aplicava a Davi. Diga o que cada parte específica da parábola
representa.

Sentimentos de Remorso

Algum tempo depois de sua conversa com Natã, Davi escreveu o
Salmo 51. Leia o Salmo 51 e escreva o que você acha que Davi teria
dito a alguém que acredita que o pecado não é algo com que
precisemos nos preocupar porque sempre podemos arrepender-
nos depois. (Ver também D&C 132:38–39.)

Uma Grande Mudança

Compare o tipo de homem que Davi era quando lutou contra
Golias com o tipo de homem que ele se tornou em II Samuel 11–12,
ao cometer pecados graves. Por que você acha que havia tamanha
diferença? Como as pessoas podem mudar tão drasticamente?

II Samuel 13–14

Os Pecados dos
Filhos de Davi

O pecado sempre afeta as pessoas a nosso redor, especialmente
nossa família. Freqüentemente o exemplo dos pais tem
repercussão no modo como os filhos se comportam. Além
disso, quando os pais dão um mau exemplo, é muito difícil
corrigir esse mesmo mau comportamento nos filhos. Ao ler II
Samuel 13–14, pense em como as ações dos filhos de Davi são
semelhantes às dele próprio. Pondere também o que você teria
feito se estivesse naquela situação.

Compreensão das Escrituras

II Samuel 13

II Samuel 14

II Samuel 13—Amnom Odeia Sua Irmã em vez de
Amá-la
O Presidente Ezra Taft Benson disse: “Não há felicidade duradoura
na imoralidade (…). O que acontece é exatamente o oposto. Pode
haver prazer momentâneo. (…) Mas rapidamente o
relacionamento se deteriora. Surgem então a culpa e a vergonha.
(…) O amor começa a fenecer. O ressentimento, a inveja, a raiva e
até o ódio começam a crescer. Todas essas coisas são o resultado
natural do pecado e da transgressão.

Por outro lado, obedecendo à lei da
castidade e nos mantendo
moralmente limpos, sentiremos as
bênçãos de maior amor e paz,
maior confiança e respeito por
nosso cônjuge, maior dedicação
mútua e, portanto, um sentimento
mais profundo e significativo de
alegria e felicidade”. (“The Law of
Chastity”, Brigham Young University
1987–1988 Devotional and Fireside
Speeches, 1988, p. 51.)

O coração do rei estava
inclinado para Absalão (v. 1)—
Davi amava Absalão e pensava
nele.
Apagar a brasa que me ficou
(v. 7)—Frase que significa
“deixar-me sem esperança”

Remanescente (v. 7)—Filhos
Banido (vv. 13–14)—Enviado
para longe
Desterrado (v. 14)—Expulso
Tosquiar (v. 26)—Cortar todo o
cabelo

Sagaz (v. 3)—Astuto
Loucura (v. 12)—Erro

Não me negará a ti (v. 13)—Ele
deixará que você se case comigo

E

D

C

B

Decisões que Mudaram a Vida de Davi

Versículos O Que Davi Fez O Que Davi Devia Ter Feito

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27
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Leia e Responda

Leia II Samuel 14:14 e responda a esta pergunta: Que “meios”
(planos) Deus “cogitou” (criou) para ajudar aqueles que são
“banidos” (fora de Sua presença) para que não sejam
permanentemente “desterrados” (expulsos da presença) Dele?

II Samuel 15–18

Absalão Procura Ser Rei

Os últimos versículos de II Samuel 14 relatam como Absalão
foi carinhosamente recebido por seu pai Davi em Jerusalém. O
capítulo 15 de II Samuel relata como Absalão procurou
conquistar o apoio do povo para tomar o lugar de Davi como
rei. Quando Davi ficou sabendo que Absalão havia
conquistado o apoio do povo, considerou os acontecimentos
como uma punição de Deus pelas coisas que ele tinha feito.
Davi partiu de Jerusalém num gesto de humildade, esperando
que o Senhor fosse misericordioso com ele.

A história da tentativa de Absalão de usurpar o lugar do rei é
contada em II Samuel 16–17. Ele recebeu alguns dos conselheiros
e servos de Davi que esperavam obter favores políticos. Um deles
encorajou Absalão a dormir com as concumbinas de seu pai como
símbolo de sua condição de rei. Isso cumpriu uma das profecias de
Natã. (Ver II Samuel 12:11–12.)Por fim, Absalão foi incentivado
a procurar Davi e lutar contra ele e seus homens. A história de
como Joabe encontrou e matou Absalão encontra-se em II Samuel
18. Davi chorou quando soube da notícia. Talvez uma das razões
por que Davi chorou foi que viu seus próprios pecados refletidos
na vida de seus filhos.

II Samuel 19–20

Problemas Contínuos
para Davi

O capítulo 19 de II Samuel começa contando a contínua
tristeza de Davi pela morte de Absalão. Joabe disse ao rei Davi
que muitas pessoas ficaram confusas ao vê-lo chorar a morte
de alguém que tentou derrubá-lo do trono e batalhou contra
ele. Joabe disse que Davi parecia amar seus inimigos e odiar
seus amigos. O restante de II Samuel 19 conta como Davi
seguiu o conselho de Joabe e tentou lidar com bondade tanto
com seus amigos quanto com seus antigos inimigos. Por
exemplo, a tribo de Judá, de modo geral, apoiou Absalão.

Davi pediu a Judá que voltasse a apoiá-lo e disse que colocaria
um deles como líder de seu exército. Isso, porém, fez com que
Joabe e as outras tribos de Israel se irassem. Uma rebelião das
outras tribos de Israel, que tentaram colocar outro homem
como rei, é relatada em II Samuel 20. Os homens de Davi,
liderados por Joabe, deram fim à rebelião, depois que Joabe
matou o homem que Davi tinha nomeado líder do exército.

Os capítulos 19–20 de II Samuel deixam-nos a impressão de
que embora os desejos de Davi fossem geralmente bons, o bom
senso que ele tivera quando jovem se fora.

II Samuel 21–23

Mais a respeito de Davi

A história de II Samuel 21 ou foi traduzida incorretamente ou
mostra que Davi verdadeiramente caiu em profunda apostasia.
Deus jamais aprovaria a execução dos netos de alguém por
algo que seu avô tivesse feito. A idéia de que Deus exigiria
sacrifícios humanos para dar fim a um período de fome é
simplesmente doutrina falsa, como a doutrina da adoração de
ídolos.

Os capítulos 22–23 de II Samuel não são realmente a
continuação da história de Davi, mas parece terem sido
colocados no final de II Samuel pelo escritor a fim de resumir
algumas coisas sobre Davi e seu reinado. O capítulo 22 de II
Samuel é um salmo de Davi. O capítulo 23 fala sobre os
“poderosos” de Davi, ou seja, os homens de seu exército.

II Samuel 24

Mais Erros de Davi

O capítulo 24 é o capítulo final de II Samuel. Ele relata que
Davi estava decidido a contar o povo de Israel. O registro
declara que o Senhor ficou descontente com ele por fazer isso.
Aparentemente Davi estava contando o povo para ver seu
sucesso como rei. O Senhor, porém, fora quem dera forças a
Davi para conquistar os inimigos de Israel. O pecado de Davi
foi tomar para si o crédito do sucesso de Israel.

Na última parte de II Samuel 24, Davi comprou uma eira de
um homem. Nessa eira, Davi ofereceu sacrifício ao Senhor por
seus pecados. Essa eira é tradicionalmente o lugar onde Abraão
ofereceu Isaque, e foi o lugar onde o filho de Davi, Salomão,
construiu o templo. Atualmente, nesse lugar se ergue uma
mesquita muçulmana que é chamada de “Domo da Rocha”.

A
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O Primeiro Livro dos Reis
Visão Geral do Livro
Primeiro Reis é o terceiro livro do grupo de quatro que contam a
história de Israel durante o período em que foram governados por
reis. O livro começa quando Salomão é escolhido como rei depois
de Davi. Ele cobre aproximadamente cento e vinte anos de história,
terminando com a história de Acabe, um dos reis mais iníquos de
toda a história de Israel. Nosso Pai Celestial Se opõe a Acabe
enviando alguém mais do que qualificado para a tarefa: Elias, o
profeta. Freqüentemente reverenciado como o maior profeta de
Israel, Elias mostrou que o poder de Deus era superior ao do deus
Baal de modo bastante dramático, no monte Carmelo. Embora I
Reis relate um pouco da história política, trata-se mais de um livro
sobre a história de como os líderes políticos guardaram os
convênios que Deus fez com Israel, especialmente no tocante à
idolatria. O maior enfoque está nos reis que cumpriram ou não os
convênios e nos profetas que pregaram para eles. Podemos
aprender tanto com os bons quanto com os maus exemplos
contidos em I Reis.

A Adoração de Baal
A adoração do ídolo Baal é mencionada muitas vezes em I–II Reis.
Baal era o falso deus de muitas nações vizinhas de Israel. Aqueles
que o adoravam acreditavam que ele ajudava suas plantações
crescerem e seu gado aumentar. Essa falsa religião, inspirada por
Satanás, incluía atividades imorais em seu culto e era chamada
pelos profetas de “a vergonha”. (Ver Guia para Estudo das Escrituras,
“Baal”.) Em várias ocasiões, muitos israelitas abandonaram Deus e
se corromperam com essa religião, em vez de adorarem o Deus
verdadeiro e vivo.

I Reis 1–2

A Morte de Davi

À medida que Davi foi ficando idoso, muitos se perguntaram
quem tomaria seu lugar quando ele morresse. O Capítulo 1 de
I Reis conta sobre um dos filhos de Davi, Adonias (o irmão
mais novo de Absalão), que queria muito ser o próximo rei. Ele
teve o apoio de Joabe, o líder militar de Davi, e de Abiatar, o
sacerdote. Mas Davi tinha prometido a Salomão (o filho de
Bate-Seba) que ele seria o próximo rei. O profeta Natã,
juntamente com Bate-Seba, lembraram Davi disso e
incentivaram-no a declarar publicamente que Salomão seria o
próximo rei de Israel. É importante notar que Davi fez com
que Salomão montasse em sua mula, como sinal para o povo
de que ele era o sucessor de Davi.

Quando Adonias ficou sabendo da unção pública de Salomão,
ficou com medo de que Salomão o matasse. Salomão, porém,
prometeu a Adonias que não o feriria. Em I Reis 2, Adonias
tentou novamente tornar-se rei procurando casar-se com uma
das esposas de Davi, depois que Davi morreu. Por esse ato de
traição, ele foi executado.

O relato da morte de Davi também se encontra em I Reis 2.
Antes de morrer, Davi deu instruções a Salomão, inclusive
ordens para punir Joabe pelas vidas inocentes que ele havia
tirado e Abiatar por apoiar Adonias como rei.

Estudo das Escrituras

Prepare um Discurso

Suponha que você tenha sido designado a falar sobre “As lições
que podemos tirar da vida do rei Davi”. Cite quatro tópicos que
você incluiria em seu discurso. Depois de cada tópico, cite uma
história da vida de Davi (e onde ela se encontra nas escrituras) que
você usaria para ensinar aquele tópico.

I Reis 3

O Que Te Darei?

Se você pudesse ter qualquer coisa que quisesse do Senhor, o
que pediria? Por quê? O capítulo 3 de I Reis relata que
Salomão teve essa oportunidade. Veja como o desejo de
Salomão se compara ao seu.

A

Cronologia de I Reis

1050

1000

950

900

850

Nota: Todas as datas são aproximadas.

1060 A.C. Saul torna-se rei

1013 A.C. Davi torna-se rei

990 A.C. Salomão torna-se rei

970 A.C. O templo é construído em Jerusalém

940 A.C. O reino de Israel é dividido

920 A.C. Asa governa como rei de Judá

876 A.C. Acabe é rei de Israel, pregação de Elias

853 A.C. Elias é transladado
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Compreensão das Escrituras

I Reis 3

Estudo das Escrituras

Antes, Durante e Depois

Em I Reis 3, Salomão teve uma experiência muito especial com o
Senhor, num sonho. Responda às seguintes perguntas acerca dessa
experiência:

Antes. O que já havia acontecido para mostrar a Salomão quão
difícil era ser rei?

Durante. Por que você acha que Salomão pediu um coração
entendido em vez de qualquer outra coisa? Que coisas o Senhor
pareceu satisfeito por Salomão não ter pedido?

Depois. Como Salomão mostrou que tinha recebido aquele dom
espiritual no início de seu reinado?

Como Posso Desenvolver Sabedoria?

Leia as seguintes escrituras e relacione o que elas dizem que você
pode fazer para aumentar sua sabedoria e entendimento: Alma
37:35–37; Doutrina e Convênios 89:18–21; 136:32–33.

I Reis 4

Salomão Organiza o Reino

Em I Reis 4, há uma breve descrição de como Salomão
organizou o governo de seu reino em doze distritos. O capítulo
4 também fornece algumas descrições da riqueza e
prosperidade de Salomão e Israel naqueles dias. A sabedoria e
prosperidade de Salomão e Israel tornaram-se muito
conhecidas a ponto de os líderes de muitas outras nações
procurarem o conselho e sabedoria de Salomão.

I Reis 5–7

Salomão Constrói um
Templo

Por ter sido um homem de guerra, Davi não recebeu
permissão do Senhor para construir um templo. O Senhor
prometeu a Davi, porém, que seu filho reinaria em paz e
construiria um templo. (Ver I Crônicas 22:8–10.) Os capítulos
5–7 de I Reis relatam a construção desse templo, que ficou
conhecido como o templo de Salomão.

Em I Reis 5, lemos sobre um acordo feito entre Salomão e
Hirão, rei de Tiro. Salomão receberia madeira de cedro do
Líbano (parte das terras que Hirão governava) em troca de
trigo e óleo de Israel. Além disso, lemos que Salomão instituiu
um “imposto de trabalho” que exigia que os homens de Israel
passassem algum tempo no Líbano preparando a madeira de
cedro para ser levada para o templo de Jerusalém.

Em I Reis 6, há uma descrição de alguns dos móveis do templo
e os materiais de que eram feitos. O capítulo também relata a
promessa do Senhor a Salomão de que se o povo vivesse as leis
referentes ao templo, o Senhor habitaria entre eles em Sua casa.

O capítulo 7 de I Reis menciona que Salomão também
construiu uma casa para si mesmo, que levou treze anos para
ser concluída, enquanto que o templo levou apenas sete. O
capítulo 7 também salienta a idéia de que os melhores
materiais e a melhor mão-de-obra foram usados no templo. O
mesmo ocorre atualmente. O modo como construímos uma
casa de Deus é um reflexo de como adoramos o Senhor.

I Reis 8

O Templo É Dedicado

O Presidente Joseph Fielding Smith disse: “Quando
dedicamos uma casa ao Senhor, o que realmente fazemos é
dedicar a nós mesmos ao serviço do Senhor, com o convênio de
que usaremos a casa da maneira que Ele deseja que seja
utilizada”. (“Hyrum Smith Honored by Pres. Smith”,
Church News, 12 de fevereiro de 1972, p. 4.)

Em nossos dias, cada templo construído pela Igreja é dedicado
com uma oração proferida por um membro da Primeira

B

A

Estatutos (vv. 3, 14)—Leis
Teu servo (v. 7)—Eu (referindo-
se a si mesmo)
Tua serva (v. 20)—Eu
(referindo-se a si mesma)

Enternecer as entranhas (v.
26)—Ter fortes emoções
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Presidência. O Profeta Joseph Smith preparou por inspiração a
primeira oração dedicatória de nossa dispensação e leu a
oração na dedicação do Templo de Kirtland. A oração está
registrada na seção 109 de Doutrina e Convênios. Desde
aquela época, os Presidentes da Igreja têm seguido o padrão
estabelecido pelo Profeta Joseph Smith.

A dedicação do templo construído sob a direção de Salomão
encontra-se em I Reis 8. Em sua leitura, procure declarações
que nos ensinem a importância dos templos.

Compreensão das Escrituras

I Reis 8

I Reis 8:12—”O Senhor Disse que Ele Habitaria nas
Trevas”
A palavra hebraica traduzida como “trevas” é uma palavra que
representa a glória oculta de Deus. (Ver R. Laird Harris, ed.
Theological Wordbook of the Old Testament, 2 vols., 1980, 2:698,
[1701b.] Em outras palavras, Deus prometeu que habitaria bem
próximo de Seu povo mas estaria oculto de sua visão.

I Reis 8:22–54—As Bênçãos do Templo
A oração que Salomão ofereceu para dedicar o templo encontra-se
em I Reis 8:22–54. Salomão orou para que o templo fosse uma
bênção para o povo de certas formas específicas. Muitas delas
ainda se aplicam a nossos templos hoje em dia. O Presidente Ezra
Taft Benson disse: “Prometo-lhes que, com uma maior freqüência
aos templos de nosso Deus, vocês receberão mais revelações
pessoais para abençoar sua vida ao abençoarem aqueles que já
faleceram”. (Conference Report, abril de 1987, p. 108; ou Ensign,
maio de 1987, p. 85.)

O Presidente Howard W. Hunter disse: “Convido os santos dos
últimos dias a considerarem o templo do Senhor como o grande
símbolo de sua condição de membros da Igreja. (…)

Todo o nosso empenho em proclamar o evangelho, aperfeiçoar os
santos e redimir os mortos levam ao templo santo. As ordenanças
do templo são absolutamente essenciais; não podemos voltar à
presença de Deus sem elas”. (Conference Report, outubro de 1994,
p. 118; ou Ensign, novembro de 1994, p. 88.)

Estudo das Escrituras

Escreva um Testemunho Pessoal

Suponha que você tenha sido escolhido para escrever um relato de
primeira mão da dedicação do templo para o jornal local. Devido a
limitações de espaço, seu artigo deve ter no máximo cinqüenta
palavras. Escreva o artigo no caderno.

As Bênçãos do Templo

Cite pelo menos quatro bênçãos pelas quais Salomão orou para
que o povo recebesse graças do templo. (Ver I Reis 8:22–54.)

Atividade Opcional—A Influência do
Templo

Escreva a melhor experiência que você teve em relação ao templo.
Você pode obter uma fotografia do templo mais próximo de sua
casa e pendurá-la onde possa vê-la freqüentemente.

I Reis 9

O Senhor Aparece a Salomão

O Presidente Heber J. Grant disse: “Existe apenas um
caminho seguro para os santos dos últimos dias, e esse é o
caminho do dever. Não é o testemunho, não são as
manifestações maravihosas, não é o conhecimento de que o
Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro (…) que irão salvar-
nos, mas, sim, o cumprimento dos mandamentos de Deus, ou
seja, viver como um santo dos últimos dias”. (“The President
Speaks: Excerpts from the Utterances of Heber J. Grant”,
Improvement Era, novembro de 1936, p. 659.)

Salomão e os israelitas tiveram grandes experiências
espirituais na dedicação do templo, mas as experiências
espirituais não garantem a salvação. (Ver D&C 3:4.) O
capítulo 9 de I Reis relata o que o Senhor disse a Salomão a
respeito do que o Senhor exige para estar com Seu povo.
Procure essas exigências durante sua leitura.

Compreensão das Escrituras

I Reis 9:1–9

Por provérbio e motejo (v. 7)—
Coisa desprezada e zombada
pelas pessoas

Assobiar (v. 8)—Falar com
desrespeito ou insultar

C

B

A

Oráculo (vv. 6, 8)—O lugar
mais sagrado no interior do
templo de Salomão

Varais (vv. 7–8)—Mastros
usados para carregar a arca (ver
ilustração na p. 52)

106
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Identifique os Mandamentos e as
Conseqüências

Faça uma lista como a
mostrada aqui e preencha-a
com o que o Senhor disse a
Salomão em I Reis 9:1–9.

I Reis 10

A Rainha de Sabá
Visita Salomão

Se alguém de outro país viesse visitá-lo e o observasse em suas
atividades diárias, ele teria mais ou menos interesse em seu
Deus e sua religião por isso? Em I Reis 10, lemos sobre uma
visitante especial (a rainha de Sabá) que foi visitar Salomão
porque não acreditava em todas as coisas grandiosas que
ouvira sobre ele. Depois de visitar Salomão, a rainha de Sabá
ficou muito impressionada, especialmente com sua sabedoria e
riquezas. O restante do capítulo 10 descreve as coisas que a
rainha de Sabá provavelmente viu e observou que tornaram
Salomão um rei muito impressionante.

I Reis 11

Salomão Afasta-se
do Senhor

Se pudermos aprender algo com as histórias dos dois primeiros
reis de Israel, seria o seguinte: Não importa quão bons ou
favorecidos sejamos no início, precisamos perseverar até o fim.
Essa verdade torna a história de Salomão ainda mais
intrigante. Por que ele não perseverou até o fim? Ao ler I Reis
11, observe o que aconteceu por causa da infidelidade de
Salomão para com o Senhor.

Compreensão das Escrituras

I Reis 11

Estudo das Escrituras

Casamento Fora do Convênio

1. Em I Reis 3:1, lemos que Salomão se casou com uma mulher
não israelita. Ela era filha do faraó do Egito. Casar-se com a
filha do faraó pode parecer algo sensato porque um rei
geralmente não ataca outro rei que se casou com sua filha. O
casamento era um meio muito comum de se fazer tratados
naquela época. Em Deuteronômio 7:1–4, o Senhor deu um
conselho sobre o casamento fora do convênio. Como o conselho
de Deuteronômio se aplica a Salomão em I Reis 11:1–8?

2. Dê um exemplo de como esse princípio se aplica hoje em dia
aos jovens de sua idade.

Quais São as Conseqüências?

Cite pelo menos duas coisas importantes que aconteceram devido
ao coração de Salomão ter-se afastado do Senhor. (Ver I Reis
11:11–40.)

I Reis 12

Um Reino Dividido

Em I Reis 11, lemos que o
profeta Aías disse a um
homem chamado Jeroboão, da
tribo de Efraim, que
trabalhava para Salomão, que
Jeroboão seria rei sobre dez
das tribos de Israel. Salomão
ficou sabendo da rebelião de
Jeroboão e procurou tirar sua
vida, mas Jeroboão fugiu.

Quando Salomão morreu, seu filho Roboão tornou-se rei. Na
época em que Salomão morreu, muitas pessoas de Israel
estavam descontentes com os muitos impostos que Salomão
tinha instituído. Estavam esperando para apoiar Roboão até
quando ele lhes disse o que faria com relação aos impostos. Foi
nessa ocasião que os eventos de I Reis 12 aconteceram.

Em I Reis 12, Roboão procurou o conselho de diferentes
grupos de pessoas acerca do que deveria fazer. Quem são as
diferentes pessoas com quem você procura orientação nesta
vida? No conselho de quem você confia, e por quê? Em sua
leitura, imagine-se no lugar de Roboão. Qual seria o conselho
que você escolheria seguir, e por quê? A quem podemos
recorrer para orientação e inspiração em nossa vida diária?

B

A

Concubinas (v. 3)—Mulheres
casadas com um homem mas
com status inferior ao da
“esposa” e que geralmente
executam funções de serva na
casa

Sustento (v. 18)—Comida
Aberturas (v. 27)—Falhas onde
a muralha não estava terminada
Laborioso (v. 28)—Bom
trabalhador

Se Então

A
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I Reis 12

Estudo das Escrituras

O Que Ele Deveria Fazer?

1. Faça uma lista como a mostrada aqui e preencha-a com o que
está escrito na história narrada em I Reis 12:1–20.

2. Por que você acha que
Roboão decidiu seguir o
conselho dos jovens?

3. Que grupos de pessoas
tentam influenciar suas
decisões? Como você
escolhe qual conselho
seguirá? Por que a oração é
essencial no processo de
tomar uma decisão? (Ver
D&C 30:1–2.)

O Que Você Faria?

1. Na história de I Reis 12:25–33, com que Jeroboão se preocupava?

2. Se você estivesse vivendo em Israel naquela época, qual seria a
coisa correta a fazer, e por quê?

I Reis 13–14

Problema em Dobro

Em I Reis 13–14, lemos como Jeroboão e Roboão lideraram o
povo ao pecado. É interessante notar que os capítulos 13–14
contêm relatos de coisas que aconteceram com Jeroboão que
poderiam tê-lo ajudado a reconhecer o poder de Deus. Apesar
disso, lemos que Jeroboão “não deixou o seu mau caminho”.
(Ver I Reis 13:33.)

O capítulo 13 de I Reis também contém a história de um
profeta que pode ajudar-nos a compreender a importância da
obediência.

Em I Reis 14, lemos que, tal como Jeroboão, Roboão também
permitiu a adoração de ídolos na terra. Perdendo a proteção da
mão do Senhor devido a sua desobediência, Roboão foi incapaz
de impedir que o rei do Egito capturasse e saqueasse os
tesouros do templo de Jerusalém.

I Reis 15–16

Novos Reis, Velhos Problemas

Os capítulos 15–16 de I Reis contam sobre os reis de Israel e
Judá que sucederam Jeroboão e Roboão. Apenas um é citado
como não sendo iníquo: Asa, rei de Judá. Durante seu reinado,
ele destruiu os ídolos da terra, inclusive o ídolo de sua própria
mãe. Até mesmo Asa, porém, não conseguiu livrar-se dos
“altos”.

Em I Reis 15, lemos também sobre o cumprimento de uma
profecia a respeito de Jeroboão: Todos os seus descendentes
foram destruídos e sua linhagem familiar desapareceu.

No final de I Reis 16, somos apresentados a um rei de Israel
chamado Acabe. Acabe não apenas permitiu a adoração de
ídolos, mas casou-se com uma mulher não israelita chamada
Jezabel, que era adoradora de ídolos. O rei de Israel começou a
adorar Baal, um dos mais abomináveis deuses falsos à vista de
Deus.

I Reis 17

Elias, o Profeta

Quando as pessoas não dão
ouvidos à mensagem dos
servos do Senhor, Ele às vezes
usa algo mais drástico para
levá-los ao arrependimento.
No final de I Reis 16, lemos
que Israel estava-se tornando
cada vez mais iníqua, estava
sendo governada por um rei
iníquo e não dava ouvidos aos 

servos de Deus que pediam ao povo que se arrependesse. Em I
Reis 17, lemos sobre um profeta chamado Elias, que foi
enviado por Deus com o poder de fechar os céus e causar uma
seca em Israel. (Para saber mais sobre o profeta Elias, ver Guia
para Estudo das Escrituras, “Elias, o Profeta”.)

O Presidente Spencer W. Kimball escreveu um livro intitulado
Faith Precedes the Miracle (A Fé Precede o Milagre). I Reis
17 fornece bons exemplos desse princípio. Tanto Elias quanto a
viúva exerceram fé antes de testemunharem um milagre.
Procure esses milagres durante sua leitura.

B

O problema 
(ver vv. 1–5)

Conselho dos 
“anciãos” (ver 
vv. 6–7)

Conselho dos 
“jovens” (ver 
vv. 9–11)

O que Roboão 
fez (ver I Reis 
vv. 8, 12–15) 

A

Jugo (vv. 4, 9–11, 14)—Fardo Lombos (v. 10)—Cintura
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I Reis 17

Estudo das Escrituras

Demonstrações de Fé

O milagre de levantar um jovem dentre os mortos em I Reis
17:17–23 é um dos mais raros e impressionantes das escrituras. Esse
tipo de evento ocorre somente quando as pessoas envolvidas têm
uma fé muito grande e quando está de acordo com a vontade do
Senhor. Demonstramos nossa fé quando obedecemos ao que o
Senhor e Seus servos nos dizem porque acreditamos neles, mesmo
que não vejamos nem compreendamos plenamente por que
devemos fazê-lo ou como certas ações reverterão para nosso próprio
bem. Esse princípio foi muito bem expresso por Néfi em 1 Néfi 3:7.

1. Escreva sobre as maneiras pelas quais Elias mostrou sua fé no
Senhor.

2. Escreva sobre as maneiras pelas quais a viúva mostrou sua fé
no Senhor.

3. Cite maneiras pelas quais o Senhor cuidou de Elias ou
abençoou sua vida, e como Ele cuidou da viúva e a abençoou.

Use os Princípios

Pense nas seguintes situações atuais: Os Rodrigues não eram
membros da Igreja. Eles eram muito pobres e muitas vezes tinham
dificuldade em conseguir prover suas necessidades básicas.
Quando o evangelho lhes foi ensinado, sentiram o Espírito,
quiseram saber mais e filiar-se à Igreja. Então os missionários lhes
ensinaram a respeito do dízimo, e eles ficaram desanimados
porque acharam que não conseguiriam pagá-lo.

1. Que princípios do evangelho você ensinaria a essa família?

2. Pense numa ocasião em que você ou alguém conhecido tenha
precisado exercer fé para obedecer a um mandamento, e
escreva a esse respeito.

I Reis 18

Elias Contra os Quatrocentos e
Cinqüenta Sacerdotes de Baal

Os três anos de seca aparentemente não abrandaram o coração
do rei Acabe ou dos israelitas. Em I Reis 18, lemos sobre um
dramático evento em que o Senhor, por intermédio de Elias,
mostrou com grande poder que Ele era um Deus vivo, ao
contrário do impotente ídolo Baal, que a maioria adorava.

Um conceito particularmente importante nessa história é o de
que Baal supostamente era o deus da fertilidade, o que
implicava ser ele o deus que fazia as plantações crescerem

fornecendo chuva, sol, boa terra, etc. Baal deveria ter sido
capaz de enviar chuva ao povo, mas ele não pôde fazê-lo
porque era um deus falso e não tinha nenhum poder. (Ver
D&C 29:28–29.) Portanto, houve três anos sem chuva,
exatamente como Elias dissera. O incidente desse capítulo,
quando Elias e os sacerdotes de Baal se encontraram no monte
Carmelo, é realmente um modo de provar que o Senhor, e não
Baal, tem poder sobre os elementos.

Compreensão das Escrituras

I Reis 18

Estudo das Escrituras

O Que Há de Errado Nessa Pergunta?

1. O que aprendemos a respeito de Acabe com a pergunta que ele
fez a Elias em I Reis 18:17?

2. Dê um exemplo de como você acha que algumas pessoas de
nossos dias têm a mesma atitude que Acabe.

“Até Quando Coxeareis Entre Dois
Pensamentos?”

1. O que mais o impressionou nessa história encontrada em I Reis
18:19–46?

2. Como fez Elias, os profetas modernos nos pedem que escolhamos
entre os caminhos do Senhor e os caminhos do mundo que não
têm poder para salvar. Dê três exemplos de questões em que os
profetas modernos nos pediram que escolhêssemos entre o
caminho do mundo e o caminho do Senhor.

“Até quando coxeareis entre
dois pensamentos?”

(I Reis 18:21)

O Caminho
do Mundo

O Caminho
do Senhor

B

A

Bosques (v. 19)—Local onde
eram adorados deuses falsos
por meio de práticas imorais
Coxear (v. 21)—Passar de um
para o outro

Cingir os lombos (v. 46)—
Prender a túnica no cinto para
poder correr mais depressa

B

A

Sustentar (v. 9)—Prover
alimento e teto
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Convencido?

Observe a reação do povo em I Reis 18:39. Escreva sobre o que
mais o convence de que “o Senhor é Deus”.

I Reis 19

Elias Aprende Mais sobre o
Espírito Santo

Parece-nos que os eventos relatados em I Reis 18 convenceriam
qualquer um que tivesse testemunhado ou ouvido falar do
ocorrido de que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Mas nem
todos ficaram convencidos, porque a verdadeira conversão só
ocorre por intermédio do Espírito Santo, e não por meio de
milagres poderosos. O Espírito provavelmente estava presente
nos acontecimentos de I Reis 18, mas só aqueles que estavam
receptivos sentiram uma mudança no coração. A mudança no
coração não ocorre por causa do fogo do céu, mas por causa do
silencioso ardor no peito. Procure como o Senhor lembrou esse
princípio a Elias, em I Reis 19.

Em sua leitura, você pode também ponderar o que sente quando
faz o certo mas depois sofre de alguma forma por sua decisão. Se
já sentiu que sofreu injustamente, poderá identificar-se com
Elias, em I Reis 19. Observe em I Reis 19 o que e como o
Senhor ensinou Elias quando ele estava desanimado. Talvez a
história de Elias possa ajudá-lo numa ocasião em que tiver que
defender o certo mas sentir-se sozinho nisso.

Compreensão das Escrituras

I Reis 19

I Reis 19:11–12—Qual Foi a Mais Vigorosa
Manifestação do Senhor?
Elias ficou desanimado pelo fato de os milagres realizados no
monte Carmelo não terem mudado o coração de Jezabel e muitos
outros. O Senhor então ensinou a Elias que as experiências
espirituais que mudam o coração não estão num “forte vento”, ou
num “terremoto” ou “fogo”, ou em outras coisas ruidosas e físicas,
mas na “voz mansa e delicada”. (I Reis 19:11–12)

O Élder Boyd K. Packer ensinou: “O Espírito não chama nossa
atenção gritando ou sacudindo-nos com brutalidade. Ele sussurra.
Toca-nos com tamanha suavidade que, se estivermos preocupados,
talvez não consigamos sentir Sua influência”. (“The Candle of the
Lord”, Ensign, janeiro de 1983, p. 53.)

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar I Reis 19.

Desânimo

Leia I Reis 19:1–4, 9–10 e explique por que Elias ficou desanimado.

Vencer o Desânimo

1. Escreva pelo menos três coisas que o Senhor fez em I Reis 19
para ajudar Elias a erguer-se de seu desânimo.

2. Para cada item de sua lista, explique como você acha que isso
ajudou Elias de alguma forma. De que modo o Senhor nos
ajuda com nossos próprios desânimos e desapontamentos hoje
em dia?

O Que Ele Aprendeu?

Como as coisas pelas quais Elias passou em I Reis 19 o ajudaram a
compreender por que as coisas não aconteceram do modo que ele
esperava depois dos eventos do capítulo 18?

I Reis 20–21

A Contínua Desobediência
de Acabe

Em I Reis 20, lemos sobre as batalhas de Acabe e Israel contra
a Síria e seu líder Ben-Hadade. O Senhor ajudou Acabe e
Israel a vencerem as batalhas. Depois de capturar Ben-
Hadade, porém, Acabe fez um tratado com ele em vez de matá-
lo, como o profeta lhe ordenara. Como resultado, foi dito a
Acabe que ele seria punido por sua desobediência.

Outra história que mostra quão iníquos eram Acabe e Jezabel
está em I Reis 21. Acabe queria uma propriedade que pertencia
a um israelita que se recusava a vendê-la. Jezabel decidiu
conseguir a propriedade para Acabe pagando testemunhas
falsas para acusarem o dono da propriedade, fazendo com que
ele fosse condenado à morte. Tudo isso aconteceu, e Acabe
tomou posse da propriedade. Posteriormente, ele encontrou-se
com Elias que disse que Acabe teria o mesmo tipo de morte
que o homem condenado à morte tivera.

I Reis 22

O Profeta Micaías

A história da morte de Acabe está em I Reis 22. Não é motivo
de surpresa que a morte de Acabe tenha ocorrido por ele ter-se
recusado a seguir o conselho de um profeta verdadeiro, que lhe
disse que não fosse para a batalha. Em vez disse, Acabe deu
ouvidos a quatrocentos profetas falsos que disseram a Acabe
tudo o que eles achavam que ele queria ouvir.

C

B

A

Zeloso (vv. 10, 14)—Provocado
à ira
Capa (vv. 13, 19)—Manto,
símbolo de autoridade e poder

Aparelhos (v. 21)—
Equipamento para arar

C
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O Segundo Livro dos Reis

Sobre a importância de seguirmos o profeta, o Élder Harold B.
Lee disse: “Pode ser que vocês não gostem do que vem das
autoridades da Igreja. Isso pode contradizer seus pontos de
vista. Pode interferir com parte de sua vida social. Mas se
derem ouvidos a essas coisas, como se proveniente do próprio

Senhor, com paciência e fé, a promessa é que ‘as portas do
inferno não prevalecerão contra vós; sim, e o Senhor Deus
afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus
para o vosso bem e para a glória de seu nome’. (D&C 21:6)”
(Conference Report, outubro de 1970, pp. 152–153.)

O livro de II Reis é o quarto e último livro da série de livros
relacionados com a história dos israelitas durante o período em
que tiveram reis. Em II Reis, lemos sobre a queda e a conquista de
Israel (reino do norte) e Judá (reino do sul).

Triste Fim
Os assírios conquistaram o reino de Israel aproximadamente em
725–720 a. C., levando a maior parte do povo do norte para a
Assíria. Depois da “dispersão” dessas dez tribos de Israel, não
temos mais nenhum registro do que aconteceu a eles, exceto uma
referência no Livro de Mórmon que diz que o Salvador visitou
alguns deles. (Ver 3 Néfi 17:4.) Elas são conhecidas como as dez
tribos perdidas de Israel. Depois, II Reis termina com o relato da
conquista do reino de Judá pelos babilônios, que levaram o povo
cativo para a Babilônia. O cativeiro babilônico ocorreu
aproximadamente entre 605–587 a. C.

Preparação para o Estudo de II Reis
Como o livro de II Reis relata a queda, conquista e cativeiro do
povo do convênio do Senhor, devemos prestar especial atenção ao
lermos o que conduziu os israelitas a esses problemas para que
não cometamos esses mesmos erros. Por exemplo: O que seus
profetas lhes ensinaram? Eles deram ouvidos e obedeceram? O
que nossos profetas nos ensinam atualmente? Se não dermos
ouvidos e obedecermos, será que acontecerá conosco o mesmo que
aconteceu com os israelitas? Essas são perguntas importantes a
ponderar durante sua leitura e estudo.

II Reis 1

O Rei Procura a Ajuda
dos Ídolos

A história de como Acazias, filho de Acabe, foi ferido e
procurou a ajuda de um ídolo encontra-se em II Reis 1. O
Senhor disse a Elias o que estava acontecendo. Elias então se
encontrou com os servos do rei, repreendeu os servos e o rei
Acazias por não procurarem aconselhar-se com o Deus vivo
por intermédio dos profetas, e profetizou que Acazias morreria.
Acazias ficou sabendo da profecia e enviou soldados para
prender Elias. Um capitão de cinqüenta soldados finalmente
parou de tentar capturar Elias, mas não antes que cem
soldados fossem mortos pelo Senhor, ao tentarem cumprir as
ordens de Acazias. Conforme profetizado, Acazias jamais se
recuperou de sua lesão e acabou morrendo.

II Reis 2

Elias É Levado para o Céu

Quando encontramos Elias pela primeira vez em I Reis 17, ele já
possuía poder e autoridade para selar os céus, criando uma seca
em Israel. Mas ao contrário de Isaías, Jeremias ou outro dos
profetas bem conhecidos, Elias não deixou escritos que nos contem
mais a seu respeito. Sabemos que o profeta Malaquias disse que
Elias voltaria antes do “grande e terrível dia do Senhor”
(Malaquias 4:5) para preparar o povo para a vinda do Messias.

Capítulo 21—O retorno da idolatria

Capítulos 22–23—Josias reinou em 
retidão; as escrituras encontradas 
no templo ajudam o povo a se 
arrepender

Capítulos 24–25—Judá é levada 
cativa pelos babilônios

Capítulo 12—O templo é reformado

Capítulo 16—Judá faz aliança com 
a Assíria

Capítulos 18–20—O reinado justo 
de Ezequias; Ezequias procura 
aconselhar-se com o profeta Isaías

Esboço dos Eventos Principais de II Reis

Reino de JudáReino de Israel

Capítulo 2—Elias é transladado; 
milagres de Eliseu

Capítulo 4—Eliseu levantou 
uma criança que estava morta

Capítulo 5—Eliseu curou um 
general sírio

Capítulo 6–9—Guerra com a 
Síria; o Senhor lutou suas 
batalhas e protegeu Eliseu

Capítulo 13—Morte de Eliseu

Capítulo 17—Israel é levado 
cativo pela Assíria
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Por causa da profecia de
Malaquias, as pessoas de algumas
religiões ainda hoje esperam sua
vinda. O Novo Testamento relata,
porém, que Elias apareceu como
ser transladado no alto de uma
montanha para Pedro, Tiago e
João, três dos Apóstolos de Jesus.
(Ver Mateus 17:1–4.) Além disso,
Elias, como ser ressuscitado,
apareceu em nossa dispensação no
dia 3 de abril de 1836, no Templo
de Kirtland, pouco depois de ter

sido dedicado. Ele disse que viera em cumprimento da profecia
de Malaquias e restaurou na Terra as chaves do poder de
selamento em preparação para a vinda do Senhor. (Ver D&C
110:13–16.)

Ninguém poderia ter ressuscitado até que Cristo Se erguesse
do sepulcro. Portanto, para que Elias realizasse sua missão
especial, ele precisava ser transladado. A transladação
significa ser mudado de modo que o corpo não mais seja
sujeito à enfermidade, morte ou dor física. A transladação não
é ressurreição. Essa condição permite que as pessoas
continuem a realizar ministérios que exijam um corpo físico,
como a imposição de mãos para conferir a autoridade do
sacerdócio. Mais tarde, os seres transladados serão “mudados”
novamente para serem ressuscitados. Em 3 Néfi 28:36–40,
Mórmon descreve alguns nefitas que foram transladados. Em
II Reis 2, lemos a história de como Elias foi transladado.

Compreensão das Escrituras

II Reis 2

II Reis 2:8–15—O Manto de Elias Cai sobre Eliseu
O manto de Elias simbolizava seu poder e autoridade. Isso foi
necessário porque Elias era um profeta extremamente importante e
as pessoas precisavam de algo para ajudá-las a entender que
Eliseu tomaria seu lugar. Uma situação semelhante aconteceu em
nossa dispensação. Depois da morte do Profeta Joseph Smith,
houve uma certa confusão sobre quem lideraria a Igreja. Numa
reunião em Nauvoo, Brigham Young disse à Igreja que as chaves
da autoridade estavam com os doze Apóstolos. Enquanto ele
falava, muitos testificaram que o som de sua voz, e até sua
aparência física, tornou-se semelhante à do Profeta Joseph. Isso foi
um testemunho especial aos presentes, indicando que o “manto”
tinha caído sobre Brigham Young.

II Reis 2:9—”Peço-te que Haja Porção Dobrada de Teu
Espírito sobre Mim”
Quando Eliseu pediu uma “porção dobrada” do espírito de Elias,
ele estava pedindo para receber o mesmo poder e autoridade que
Elias possuía para agir como profeta para o povo. A “porção
dobrada” mencionada refere-se ao conceito de que o filho
primogênito recebe uma herança dobrada do pai para poder
cuidar da posteridade de seu pai.

II Reis 2:23–24—”Sobe, Calvo!”
Seria útil se tivéssemos mais detalhes da história relatada em II
Reis 2. Os “meninos” ali citados foram extremamente
desrespeitosos com o servo designado pelo Senhor, praticamente o
expulsando do lugar. Observe que Eliseu simplesmente os
amaldiçoou em nome do Senhor, algo que os servos de Deus estão
autorizados a fazer (ver D&C 24:15–16) e então o Senhor
determinou a punição.

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar II Reis 2.

“Se Tendes Desejo”

1. Escreva pelo menos duas coisas que mostrem como Eliseu
desejava servir ao Senhor da forma como Elias havia feito.

2. Identifique qualidades de liderança que você vê na vida do
Salvador ou do profeta e explique por que essas qualidades são
importantes.

Respeitar os Servos do Senhor

1. O que a história de II Reis 2 nos ensina sobre o Senhor e Seus
servos?

2. Cite pelo menos três coisas que você pode fazer para mostrar
respeito e reverência pelos servos escolhidos pelo Senhor.

II Reis 3–4

Milagres

As escrituras testificam que o Senhor é um Deus de milagres.
(Ver Mórmon 9:10–11, 15–20.) Conseqüentemente, aqueles
que O representam também podem realizar milagres, se
tiverem fé e agirem de acordo com a vontade do Senhor. O
profeta Eliseu foi alguém cuja obediência e fé lhe permitiram
participar de muitos milagres. Você leu alguns dos milagres de
Eliseu em II Reis 1 e lerá vários outros nos capítulos que se
seguem.

Ao ler esses capítulos, observe os esforços que Eliseu fez para
exercer sua fé e como os milagres foram usados para abençoar
e ensinar os fiéis a permitirem que o Senhor os auxiliasse.
Lembre-se de que os milagres raramente convertem, mas, sim,
confirmam a esperança daqueles que crêem e abençoam os fiéis
com manifestações especiais da graça de um Deus amoroso.
(Ver D&C 63:7–12.)

A história de como Eliseu realizou um milagre para ajudar a
dar água para os exércitos combinados de Israel, Judá e Edom
é contada em II Reis 3. O capítulo 4 de II Reis relata vários
milagres.

B

A

Capa (vv. 8, 13)—Manto ou
túnica externa que indica a
autoridade de um profeta
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Compreensão das Escrituras

II Reis 4

Estudo das Escrituras

Bênçãos do Sacerdócio de Eliseu

1. Faça uma tabela como a seguinte em seu caderno. Leia as
seguintes referências da vida de Cristo e diga como elas se
assemelham a algo que aconteceu em II Reis 4:

2. Levando em conta a atividade que você acabou de completar,
como Eliseu deixou um testemunho para os futuros israelitas de
que Jesus é seu Messias?

II Reis 5

A Cura de Naamã

Qual é uma “coisa pequena” que tem o potencial de melhorar
muito sua vida, se você começar a fazê-lo de modo regular e
constante? Por que ainda não começou? O Élder Rex D.
Pinegar disse: “O grande trabalho do Senhor é
primordialmente cumprido por meio de pequenos atos de
bondade que exemplificam os ensinamentos básicos de Seu
evangelho”. (Conference Report, outubro de 1994, p. 106; ou
Ensign, novembro de 1994, p. 80.)

Às vezes os pequenos mandamentos são aqueles que são
ignorados ou negligenciados em nossa vida, quando na
verdade são os mandamentos que podem fazer grande
diferença em nossa vida. O capítulo 5 de II Reis contém uma
história que ilustra esse princípio.

Compreensão das Escrituras

II Reis 5

Estudo das Escrituras

Pessoas Humildes, Grande Fé

Muitas vezes achamos que o que fazemos e dizemos não tem
muita importância porque não somos importantes. Parece haver
dois heróis assim na história de Naamã. Um deles é a pequena
serva e o outro é o servo de Naamã. Não sabemos o nome dessas
duas pessoas, mas sua fé abençoou a vida de Naamã.

1. Compare a fé que tinha a pequena serva, que estava numa terra
estrangeira, com a fé que tinha o rei de Israel.

2. Compare a reação de Naamã para com Eliseu com o conselho
de seu servo.

3. Escreva sobre uma ocasião em que alguém de pouca
importância o ajudou grandemente, ou explique como a
história de Naamã é um exemplo do princípio encontrado em
Alma 37:6–7, 46.

4. Cite duas coisas que nossos profetas modernos nos pediram
que fizéssemos que poderiam ser consideradas pequenas, e
explique como elas realmente podem fazer uma grande
diferença.

II Reis 6–7

Confiar no Profeta

Às vezes é preciso muita fé para confiarmos no conselho de
nossos profetas e sermos obedientes a seus ensinamentos. Em
II Reis 6–7, temos exemplos de como o Senhor dá poder a Seus
profetas e faz com que Suas palavras sejam cumpridas. Em
sua leitura, observe o que acontece com aqueles que acreditam
nos profetas, e compare com aqueles que duvidam do profeta
do Senhor.

A

Livramento (v. 1)—Vitória
sobre os inimigos
Valoroso (v. 1)—Corajoso
Lepra (vv. 1, 3, 6–7, 27)—
Doença infecciosa e contagiosa
(ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Lepra”.)

Bênção (v. 15)—Algum
pagamento ou presente

Mateus 14:15–21

Lucas 7:11–16

João 2:1–11 (ver 
também TJS)

Coisas que
Jesus Fez

Bênçãos do Sacerdócio
de Eliseu em II Reis 4

A

Credor (v. 1)—Pessoa que
empresta dinheiro aos outros
Desvelo (v. 13)—Preocupação e
dedicação
A este tempo determinado,
segundo o tempo da vida (v.
16)—Aproximadamente nesta
época no ano que vem

Segadores (v. 18)—Pessoas que
fazem a colheita
Cingir os lombos (v. 29)—
Vestir-se para viagem
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Compreensão das Escrituras

II Reis 6

II Reis 6:16–17—”Os que Estão Conosco”
Em momentos de dificuldade, freqüentemente, esquecemo-nos de
que “mais são os que estão conosco do que os que estão com eles”.
(Ver também D&C 38:7; 84:88.)

Estudo das Escrituras

Use as Escrituras para Resolver
Problemas

Pondere as seguintes situações e escreva como algo tirado de II
Reis 6 poderia ajudar em cada situação:

1. Você está na missão e há muita oposição a seu trabalho. Quase
nenhum membro mora na área e parece que quase todo mundo
com quem você conversa está contra a Igreja.

2. Uma pessoa de sua escola ou bairro não gosta de você e
freqüentemente o trata rudemente. Numa oportunidade rara,
você tem a chance de revidar.

3. Você quer manter os padrões da Igreja, mas isso é muito difícil
porque você é um dos poucos membros da Igreja que mora na
área.

II Reis 8

Retidão em meio a Grande
Iniqüidade

A bondade que Eliseu dedicou à mulher sunamita cujo filho ele
levantou dos mortos está relatada em II Reis 8. O capítulo 8
também inclui algumas breves explicações sobre as mudanças
no governo da Síria, Israel e Judá. O escritor ajuda-nos a saber
que esses países eram governados por homens iníquos que
conduziam o povo a uma iniqüidade cada vez maior.

II Reis 9–10

Os Descendentes de Acabe
São Destruídos

Em II Reis 9–10, lemos o relato de uma profecia que foi
cumprida novamente. Dessa vez, a profecia foi a que Elias fez
em relação a Acabe, Jezabel e seus descendentes. Esses
capítulos solenes prestam testemunho do horrível fim daqueles
que lutam contra Deus. O cumprimento da profecia, contudo,
não pareceu ter o efeito desejado sobre o povo. O rei Jeú, o
homem que cumpriu a profecia matando Jezabel e a
posteridade de Acabe, também matou os sacerdotes de Baal,
mas não abandonou os ídolos de Jeroboão, o primeiro rei do
reino dividido de Israel. Portanto, as profecias de Elias foram
cumpridas, mas Israel deu continuidade a uma forma de
idolatria, embora fosse diferente da adoração de Baal.

II Reis 11–14

Mais Reis Iníquos,
Parte 1

A história dos reis de Israel e Judá continua em II Reis 11–14.
A breve história de cada rei simplesmente narra alguns relatos
que dão ao leitor uma idéia de como era o seu reino. Observe
que o livro de Reis nunca conta sobre um rei de Israel que
eliminou completamente a idolatria. Por outro lado, há uns
poucos reis em Judá que foram famosos por sua retidão, mas só
por pouco tempo. Por exemplo, em II Reis 12, Joás é louvado
por seu programa de reparação de partes do templo. Mas
também lemos que ele tirou alguns dos objetos mais preciosos
do templo, feitos de ouro e prata, e deu-os ao rei da Síria como
parte de um tratado.

A morte do profeta Eliseu é descrita em II Reis 13.

Um rei justo para Israel ou Judá.
Os adoradores de ídolos não

precisam-se candidatar.

PROCURADOPROCURADO

A

Cabo (v. 25)—Cerca de um litro
e meio

Cilício (v. 30)—Roupa rústica
coberta de pêlo de bode, de cor
escura, usada pelas pessoas que
estão de luto
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II Reis 15–16

Mais Reis Iníquos,
Parte 2

Em II Reis 15–16, lemos a continuação do relato da história de
diversos reis de Israel e Judá ao longo dos anos, de modo
semelhante aos quatro capítulos anteriores. É interessante
notar que nesses dois capítulos o país da Assíria começou a
ameaçar os dois reinos. Os reis de Judá pagaram aos assírios
para que não os atacassem e os destruíssem. (Ver II Reis
15:17–20; 16:5–9.) O rei Acaz (ver II Reis 16) até tirou coisas
preciosas do templo e deu-as ao rei da Assíria como pagamento
pela sua proteção.

No reino de Israel, a Assíria atacou e levou muitas pessoas do
norte de Israel como prisioneiros. (Ver II Reis 15:27–29.)

II Reis 17

O Reino do Norte (as Dez Tribos)
É Levado Cativo

Há uma história de dois jovens num barco a remo que desciam
um rio. Embora o rio estivesse calmo no lugar em que
estavam, eles se aproximavam de uma área em que as águas
aumentavam sua velocidade e agitação ao dirigirem-se para
uma cachoeira muito íngreme e alta.

Um homem na beira do rio percebeu os dois rapazes no barco e
gritou: “Ei! Há corredeiras à frente e depois uma cachoeira!”

Os jovens ouviram o aviso, mas sentiram-se seguros com o
que estavam fazendo, não sendo difícil controlar o barco. Eles
continuaram rindo e brincando, sem dar atenção ao homem
junto à margem ou ao perigo à frente.

O homem da margem gritou novamente, com certa ansiedade.
“Vocês logo chegarão às corredeiras e à cachoeira!”

Os dois rapazes ainda assim não pareceram dar importância.
Mas quando as águas começaram a ficar mais rápidas, os
rapazes começaram a ficar um pouco preocupados e tentaram
levar o barco para a margem. Mas já era tarde. A correnteza
era forte demais, e eles caíram da cachoeira e morreram. Seu
destino poderia ter sido outro, se tivessem dado ouvidos à voz
de advertência. (Ver David O. McKay, Gospel Ideals, 1953, p.
912.)

Essa história imaginária é bastante semelhante à situação dos
israelitas em II Reis 17, especialmente com relação ao reino do
norte, onde, conforme você leu em I–II Reis, praticamente
todos os reis promoveram de alguma forma a idolatria. Da
época da divisão dos dois reinos, depois de Salomão, até a
época dos eventos narrados em II Reis 17, passaram-se quase
duzentos anos. Em outras palavras, o Senhor concedeu
duzentos anos a Israel para que mudasse e colocasse o Senhor
e Suas leis acima de todas as outras coisas, mas eles não
quiseram fazê-lo. Sem dúvida, o Senhor foi misericordioso em
permitir que os israelitas tivessem tanto tempo para se
arrepender. O capítulo 17 de II Reis é também onde lemos
como o Senhor permitiu que os assírios levassem os israelitas
cativos, retirando-os de sua terra da promissão.

Os assírios foram um dos mais brutais reinos conquistadores
de toda a história. Eles tratavam seus prisioneiros das formas
mais selvagens já vistas pelo homem. Além disso, para ampliar
seu próprio reino e cultura, eles faziam todo o possível para
separar aqueles que eles capturavam de sua cultura.
Conseqüentemente, jamais descobriremos o que realmente
aconteceu com milhares de israelitas do reino do norte, quando
foram capturados por esse povo. Embora alguns tenham
permanecido na terra e se casado com seus invasores assírios,
a maioria ficou “perdida” de nosso conhecimento, passando a
ser conhecida como “as dez tribos perdidas de Israel”. 

Em sua leitura, procure motivos pelos quais os israelitas
perderam a proteção do Senhor e foram levados cativos pelos
assírios.

Compreensão das Escrituras

II Reis 17

Conspiração (v. 4)—Plano para
traição
Estatutos (vv. 8, 15, 34, 37)—
Leis
Vaidade (v. 15)—Coisas sem
valor eterno
Vãos (v. 15)—Voltados a si
mesmos e às coisas do mundo
em lugar das coisas de valor
eterno

Imagens de fundição (v. 16)—
Ídolos feitos pelo homem
Adivinhações (v. 17)—Receber
revelação falsa por intermédio
de maus espíritos
Agouros (v. 17)—
Encantamentos supostamente
mágicos
Despojadores (v. 20)—Inimigos
que roubam e destroem

Reino Setentrional

Reino Meridional
de Judá
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II Reis 18:5–18—Israel É Atacada pelos Assírios e
Removida
Na Igreja falamos sobre as “dez tribos perdidas”. (Ver Regras de Fé
1:10.) Essas tribos perdidas se referem ao reino setentrional de
Israel, que incluía as terras de herança de dez tribos inteiras. Em II
Reis 18, aprendemos por que e como muitos foram levados para a
Assíria, sem que se saiba o que aconteceu com eles como povo. O
Senhor está reunindo a casa de Israel nos últimos dias. Para saber
mais sobre as dez tribos, procure escrituras citadas no Guia para
Estudo das Escrituras, no verbete “Israel”.

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar II Reis 17.

Um Aviso Cumprido

Quando o Senhor deu aos israelitas a terra prometida, fez algumas
advertências:

1. Resuma a profecia dada pelo Senhor a Israel em Deuteronômio
4:24–28.

2. De que modo essa profecia foi cumprida em II Reis 17? Seja
específico em sua resposta.

Contemos

1. Relacione as maneiras pelas quais Israel pecou contra o Senhor
(ver II Reis 17:7–23)

2. Leia Doutrina e Convênios 1:14–16 e descreva como as pessoas
de nossa época poderiam ser consideradas culpadas dos
mesmos pecados que foram cometidos pelos filhos de Israel.

Perdidos, Mas Não Esquecidos

Leia Deuteronômio 4:29–31 e resuma a promessa que o Senhor fez
ao povo e seus descendentes que foram dispersos.

II Reis 18–19

O Justo Rei Ezequias

Na época em que a Assíria conquistava Israel, Ezequias
tornou-se rei em Judá. Ele foi capaz de liderar o povo para
uma maior retidão, talvez porque viu o que estava acontecendo
com Israel e temeu a ameaça dos assírios à sua própria nação.
Como freqüentemente acontece com os que passam do pecado
para a retidão, Ezequias e Israel foram testados em sua
dedicação. Por exemplo: Quando uma pessoa que nunca pagou
o dízimo começa a pagá-lo, pode haver um mês em que ela não
consiga pagar um dízimo integral. A pessoa pode ter que
perguntar: “Será que confio o suficiente no Senhor a ponto de
pagar meu dízimo, confiando que Ele me abençoará em todas
as minhas necessidades?” Leia Éter 12:6. Observe o caminho
que o Senhor nos instruiu a seguir nessas ocasiões difíceis.

A provação da fé possuída por Ezequias e seu reino é narrada
em II Reis 18–19. Em sua leitura, pondere como você se
sentiria se estivesse na situação de Ezequias, tanto durante
quanto depois de sua prova de fé.

Compreensão das Escrituras

II Reis 18

II Reis 18:26—Falar “em Siríaco”
Os assírios falavam hebraico fora das muralhas de Jerusalém, de
modo que todos em seu meio compreendessem sua mensagem. Os
judeus na muralha pediram aos assírios que falassem em siríaco.
Eles não queriam que muitas pessoas compreendessem a
assustadora mensagem de um grupo de soldados muito confiantes
daquele que, na época, era o mais poderoso exército do mundo.

II Reis 19

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar II Reis 18–19.

Uma Fórmula para o Sucesso

Como II Reis 18:1–8 ilustra a verdade expressa em Provérbios
3:5–6?

Com Suas Próprias Palavras

Resuma a história encontrada em II Reis 18–19, escrevendo-a com
suas próprias palavras:

1. O que Rabsaqué disse aos servos de Ezequias (ver II Reis
18:19–35)

2. A reação de Ezequias às palavras de Rabsaqué (ver II Reis
19:1–5)

3. A mensagem de Isaías para Ezequias (ver II Reis 19:6–7)

4. O que Isaías disse em resposta à oração de Ezequias (ver II Reis
19:20–34)

5. O que aconteceu com os assírios (ver II Reis 19:35–37)

B

A

Sacos (vv. 1–2)—Roupa de cor
escura feita de pele de bode e
vestida como manto nos
momentos de lamentação
Afrontar (vv. 4, 16, 22–23)—
Ridicularizar, falar
desrespeitosamente
Que habitas entre os querubins
(v. 15)—Referência à arca da
aliança no Santo dos Santos do
templo, que simbolizava o
lugar em que Deus habita

Nas suas pousadas extremas (v.
23)—Suas fronteiras mais
longínquas
Pasmados (v. 26)—Temerosos
Confundir (v. 26)—
Envergonhar
Zelo (v. 31)—Fortes sentimentos

Reféns (v. 23)—Dinheiro pago
em troca de proteção

Cisterna (v. 31)—Local para
coletar água

C

B

A
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Como Isso Acontece Hoje em Dia?

Que lição os israelitas modernos poderiam aprender com a história
de II Reis 18–19? Ao escrever, pondere as seguintes perguntas: De
que modo você acha que está na posição de Ezequias e do povo de
Jerusalém? Será que precisamos de fé para acreditar que algumas
das coisas que os profetas nos dizem realmente acontecerão?
Como a história de Ezequias nesses dois capítulos se relaciona com
Éter 12:6?

II Reis 20

Mais a Respeito de Ezequias

Em I Reis 20, lemos sobre uma época em que Ezequias estava
à beira da morte. Ele orou com fé para que pudesse viver mais
alguns anos, e o Senhor concedeu de acordo com seu desejo. O
capítulo 20 conta como Ezequias mostrou ao rei da Babilônia
os tesouros do templo. Isaías disse que era um erro porque nos
anos futuros, os babilônios se lembrariam das grandes
riquezas contidas no templo, viriam conquistar Jerusalém, e
facilmente levariam embora aquelas coisas preciosas.

II Reis 21

O Iníquo Rei Manassés

Em II Reis 21, lemos sobre o filho de Ezequias, Manassés, que
depois do reinado justo de seu pai, reinou como um dos mais
iníquos governantes da história de Judá. O final do capítulo 21
conta-nos que o filho de Manassés, Amom, reinou por um curto
período de tempo, antes de ser morto. O povo encontrou e matou
os homens que mataram Amom e depois colocaram outro rei no
poder. Esse evento sugere que se as pessoas realmente o
desejassem, elas poderiam ter vencido o iníquo rei Manassés e
colocado um rei justo em seu lugar. O reinado de Manassés foi
tão iníquo porque as pessoas permitiram sua iniqüidade e se
tornaram também iníquas. Um homem iníquo no poder pode
causar muitos males. Se a maioria das pessoas for justa, contudo,
elas poderão fazer muito de bom, mesmo em meio à iniqüidade.

II Reis 22–23

O Poder da Palavra

No Livro de Mórmon, o Senhor ordenou a Néfi que
conseguisse as placas de latão e dedicasse grande parte de sua
vida escrevendo o Primeiro Livro de Néfi e o Segundo Livro de
Néfi. Isso ilustra como o Senhor Se sente sobre a importância
das escrituras.

Como sua vida seria diferente se você nunca tivesse lido as
escrituras nem as conhecido? Que diferença elas fazem em sua
vida diária?

Em II Reis 22, as escrituras são chamadas de “o livro da lei”.
Ao ler esse capítulo, pondere o que o escritor estava tentando
ensinar-nos sobre a importância das escrituras e observe que
efeito as escrituras tiveram sobre o rei Josias e seu povo.

Compreensão das Escrituras

II Reis 22

II Reis 23

II Reis 22:8—O Livro da Lei É Encontrado no Templo
Não havia gráficas na época de II Reis 22. Cada cópia de livro
tinha que ser escrita à mão. Conseqüentemente, havia poucas
cópias. Encontrar o livro da lei, ou as escrituras, no templo foi uma
grande descoberta. Em nossos dias, é muito mais fácil conseguir
uma cópia das escrituras. Nosso desafio não é encontrar as
escrituras, mas descobrir o que elas dizem. O Presidente Spencer
W. Kimball contou a história de como as escrituras foram
encontradas na época de Josias, depois disse: “Estou convencido
de que todos nós, em algum momento de nossa vida, precisamos
descobrir as escrituras por nós mesmos — não apenas descobrir
uma vez, mas redescobri-las repetidas vezes”. (“How Rare a
Possession—the Scriptures!” Ensign, setembro de 1976, p. 4.)

Estudo das Escrituras

O Poder da Palavra

Faça três das seguintes atividades:

1. Qual foi a reação do rei Josias ao ouvir as palavras do livro da
lei? (Ver II Reis 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25.)

2. Qual foi a reação do povo quando o rei Josias leu essas mesmas
palavras para eles? (Ver II Reis 23:1–3.)

3. Escreva sobre uma ocasião em que as escrituras tiveram um
importante efeito em sua vida.

4. Leia II Timóteo 3:15–17; 1 Néfi 15:23–24; 2 Néfi 32:3; Alma 31:5;
Helamã 3:29–30, e faça uma lista sobre o poder que as escrituras
podem exercer em nossa vida.

A

Tributo (v. 33)—Taxa paga a um
governante para impedi-lo de
atacar-nos

Escrivão (v. 3)—Secretário do
rei, do sumo sacerdote ou da
cidade (naquela época da
história)

C
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O Primeiro e o Segundo Livros das Crônicas

II Reis 24–25

Judá É Levada Cativa para a
Babilônia

Nos últimos versículos de II Reis 23, lemos que o filho de
Josias foi um rei iníquo, conduzindo o povo de volta à
iniqüidade. Durante seu reinado, os egípcios forçaram os reis
de Judá a pagarem tributo por sua proteção. Eles tinham
tamanha influência que colocaram um novo rei no trono de
Judá, enquanto o anterior ainda estava vivo.

No início de II Reis 24, o poder do Egito tinha enfraquecido
em relação à nova potencial mundial: A Babilônia. Governados
pelo rei Nabucodonosor, os babilônios atacaram Jerusalém e
levaram muitas famílias ricas, poderosas e cultas de Jerusalém
para o cativeiro. O capítulo 24 de II Reis marca o “início do
fim” de Judá.

Durante esse período, o profeta Leí advertiu o povo sobre a
total destruição de Jerusalém pela Babilônia. Saber que
Nabucodonosor já tinha conseguido atacar Jerusalém com
sucesso antes do início de 1 Néfi, no Livro de Mórmon, torna

a rejeição do povo ao aviso de Leí ainda mais surpreendente. O
Livro de Mórmon começa no “primeiro ano do reinado de
Zedequias” (1 Néfi 1:4), que é citado em II Reis 24:17–20.

Cumprindo as profecias de Leí e de outros profetas,
Nabucodonosor voltou a Jerusalém e destruiu completamente
a cidade. (Ver II Reis 25.) Os olhos de Zedequias foram
arrancados depois de ele ter sido forçado a testemunhar a
morte de seus filhos. O Livro de Mórmon relata que um dos
filhos de Zedequias chamado Muleque foi salvo e viajou com
um grupo de pessoas para o continente ocidental. Os nefitas
posteriormente descobriram os descendentes desses
“mulequitas” e deram-lhes o nome de povo de Zaraenla.

O relato do cativeiro babilônico do povo escolhido do Senhor
pelos iníquos é documentado em II Reis 25. A era “de ouro” de
Israel começou quando Moisés os tirou do cativeiro egípcio e
fez convênios sagrados com o Senhor. Ela terminou com a
captura pelos assírios e dispersão do reino do norte, e com a
captura do reino do sul pelos babilônios, depois que os
israelitas passaram a ser continuamente iníquos. Assim,
vemos que tanto o reino do norte quanto o reino do sul de
Israel e Judá foram conquistados conforme os profetas do
Senhor predisseram. Por aproximadamente seiscentos anos,
Israel foi um povo basicamente livre, capaz de adorar o Deus
de seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles abandonaram seu
Deus e foram levados cativos, sendo dispersos entre aqueles
que não adoravam o verdadeiro Deus vivo.

Aproximadamente em 540–535 a. C., os medos e persas derrotaram
a Babilônia e tornaram-se a maior potência no Oriente Médio e
Ásia. Pouco depois de subir ao poder, Ciro, o rei da Pérsia,
convidou os judeus a retornarem para sua terra natal, após
cinqüenta anos de cativeiro na Babilônia. Os livros de I–II Crônicas
foram escritos algum tempo depois do retorno dos judeus.
Originalmente, I–II Crônicas eram um único livro, mas os
tradutores posteriormente dividiram-no em dois.

Preparação para o Estudo de I–II Crônicas
Os escritores de Crônicas procuraram recontar a história dos
judeus durante o período dos reis, portanto Crônicas cobre o
mesmo período narrado em I–II Samuel e I–II Reis. De fato,
algumas partes de Crônicas parecem simplesmente citar trechos
daqueles livros. Ocasionalmente, porém, Crônicas salienta
aspectos diferentes. Por exemplo: Crônicas inclui mais detalhes
sobre os objetos do templo e eventos relacionados ao templo,
porque na época em que foi escrito os judeus tinham um templo
mas não tinham reis.

Como grande parte de Crônicas contém as mesmas informações
que você já estudou, esse guia de estudo não abordará todos os
capítulos. Você apenas contará com auxílios de leitura para II
Crônicas 15; 20 porque eles contêm histórias que não são
encontradas em I–II Reis. Para outras partes selecionadas de I–II
Crônicas, você apenas completará as atividades.

I Crônicas 22:5–19

Preparativos para a Construção
do Templo

Estudo das Escrituras

Davi e o Templo

1. Cite o que I Crônicas 22:5–19 diz que Davi fez para preparar a
construção do templo.

2. De acordo com os versículos 5–19, por que Davi não teve
permissão de construir o templo?

I Crônicas 29:29

“Os Atos do Rei Davi”

A
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Estudo das Escrituras

Como Isso Pode Ajudar?

Como I Crônicas 29:29 pode ajudar a responder a alguém que
critique o Livro de Mórmon dizendo que todos os escritos dos
profetas de Deus se encontram na Bíblia e não pode haver nenhum
outro livro de escrituras?

II Crônicas 3:1

Salomão Começa a Construir
o Templo

Estudo das Escrituras

Qual É a Importância Desse Lugar?

1. De acordo com II Crônicas 3:1, onde foi que Salomão construiu
o templo?

2. Por que você acha que esse é um bom lugar para se construir
um templo?

II Crônicas 7:1–12

A Glória do Senhor

Estudo das Escrituras

Escreva um Testemunho Pessoal

Imagine que você seja um repórter. Usando as informações de II
Crônicas 7:1–12, escreva um artigo de primeira página sobre o que
aconteceu depois da dedicação do templo de Salomão, como se
você estivesse presente.

II Crônicas 11:13–17

Os Levitas Retornam

Estudo das Escrituras

Diga Quem Está Onde e Por Quê

Quando Israel se separou em duas nações, geralmente dizemos
que as tribos de Judá e Benjamim ficaram no reino do sul, as
outras dez tribos ficaram no reino do norte, e os levitas ficaram
espalhados em meio às tribos. Mas sabemos que Leí, do Livro de
Mórmon, não era da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim,
embora morasse em Jerusalém. Leia II Crônicas 11:13–17 e
explique quem se mudou para Jerusalém na época em que os
reinos se separaram, e por que mudaram para lá.

II Crônicas 15

Asa Obedece ao Conselho
do Profeta

Quando o profeta dá um conselho, como você reage? E se o
conselho do profeta exigir que você faça algo impopular? O
capítulo 15 de II Crônicas relata o que Asa, rei de Judá, fez
quando ouviu o conselho de um profeta de Deus. Em sua
leitura, pondere o que você pode aprender com o modo de agir
de Asa.

Compreensão das Escrituras

II Crônicas 15

Estudo das Escrituras

Problemas e Soluções

Faça uma tabela simples como
a mostrada que indique o que
o profeta Azarias disse que o
povo de Judá tinha feito de
errado e o que podiam fazer
para corrigir a situação. Você
encontrará as informações
para preencher a tabela em II
Crônicas 15:1–7.

Problemas
em Judá

O Que as Pessoas
Deviam Fazer

A

Perturbações (vv.5–6)—
Problemas
Muitos de Israel tinham
passado a ele (v. 9)—Muitos se
submeteram a sua liderança

Despojo (v. 11)—Coisas
tomadas em batalha

A

A

A

A
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É Preciso _____ para Seguir o Profeta

1. Que palavra de II Crônicas 15:8 descreve o que freqüentemente
precisamos para seguir o conselho do profeta?

2. O que Asa e o povo fizeram que mostrou o quanto desejavam
obedecer ao Senhor?

3. Descreve algumas maneiras específicas pelas quais você pode
ser mais semelhante a Asa e seu povo. Como os membros da
Igreja em geral poderiam ser mais semelhantes a ele?

II Crônicas 20

Jeosafá, Filho de Asa

Em II Crônicas 20, encontramos outro exemplo das bênçãos de
se confiar no Senhor e em Seus profetas. Dessa vez, a história
acontece durante o reinado do rei Jeosafá, de Judá. A história
completa de Jeosafá encontra-se nas escrituras, em II Crônicas
17–20.

Compreensão das Escrituras

II Crônicas 20

II Crônicas 20:7–9—A Promessa de Orar num Templo
Embora saibamos que Deus ouve nossas orações onde quer que
oremos a Ele, em II Crônicas 20:7–9, Jeosafá pediu o cumprimento
de promessas especiais incluídas na oração dedicatória do templo
de Salomão. (Ver I Reis 8:37–40, 44–45.)

Estudo das Escrituras

Como Receber a Ajuda do Senhor

Faça uma lista das coisas que Jeosafá e seu povo fizeram para
receber a ajuda do Senhor quando enfrentaram um grande
problema.

Dê um Exemplo

Escreva um exemplo moderno de como você ou alguém sobre
quem você leu, talvez nas escrituras, aplicou o conselho de II
Crônicas 20:20 e confirmou sua veracidade.

II Crônicas 26:14–21

Uzias É Atacado de Lepra

Estudo das Escrituras

Qual É o Problema?

1. Por que o rei Uzias ficou leproso?

2. O que o castigo do Senhor dado a Uzias nos ensina sobre como
o Senhor se sente sobre as chaves e a autoridade do sacerdócio?

II Crônicas 29:1–11

“Não Sejais Negligentes”

Estudo das Escrituras

Faça uma Tabela

1. Faça uma lista do que o Senhor disse para ou sobre os seguintes
grupos em II Crônicas 29:1–11: Os levitas, “nossos pais” e
“meus filhos”.

2. Como podemos aplicar o conselho de Ezequias que se encontra
em II Crônicas 29:9–11 para que possamos prosperar como
povo perante o Senhor? (Ver também D&C 97:10–21.)

II Crônicas 36:11–16

Iniqüidade em Jerusalém

Estudo das Escrituras

Compare Dois Livros de Escritura
Diferentes

Em II Crônicas 36:11–16 lemos sobre o período em que Leí estava
em Jerusalém. Como os versículos 11–16 e 1 Néfi 1 se assemelham?

A

A

A

B

A

Santuário (v. 8)—Templo 

B
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Em aproximadamente
605–586 a. C., os babilônios
conquistaram a nação judaica
e levaram os judeus cativos
para a Babilônia. Durante o
cativeiro (ver Salmos 137:1–4),
eles violaram seus convênios
com Deus e aparentemente
perderam as bênçãos que lhes
foram prometidas como parte
do convênio abraâmico.

Nova Esperança
Depois de cinqüenta anos da invasão babilônica, os medos e persas
unidos derrotaram os babilônios e criaram um império na Ásia e
no Oriente Médio. Esse império medo-persa era governado por um
rei chamado Ciro, que promulgou leis que favoreciam seus súditos,
inclusive os judeus da Babilônia. Pouco depois de conquistar a
Babilônia, em 539 a. C., Ciro anunciou que os judeus da Babilônia
poderiam voltar para Jerusalém e reconstruir seu templo. (Ver II
Crônicas 36:22–23; Esdras 1.) Esse anúncio causou grande
entusiasmo em muitos judeus no cativeiro. Conforme escreveu o
salmista: “Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha
direita da sua destreza”. (Salmos 137:5; ver também 137:6.) Uma
nova esperança nascia no coração dos judeus.

Houve três grandes retornos a Jerusalém: Um aproximadamente
em 538 a. C., sob a direção de Zorobabel, o segundo em
aproximadamente 465–425 a. C., sob a direção de Esdras, e o
terceiro em 444 a. C., sob a direção de Neemias.

Preparação para o Estudo de Esdras
Esdras era sacerdote e descendente de Aarão, o irmão de Moisés.
Também era chamado de escriba, uma pessoa que estudava muito,
escrevia e ensinava as escrituras. Esdras liderou o segundo grupo
principal de judeus que voltaram a Jerusalém, por volta de 465–425 a. C.

Alguns chamam Esdras de “pai” do moderno judaísmo, devido a
sua ênfase no estudo da lei (as escrituras). Ele liderou os judeus
numa época em que começaram a concentrar-se mais em tornar-se
uma igreja do que uma nação. Esdras aparentemente escreveu
parte do livro de Esdras ou o escritor original usou citações
diretamente de um registro feito por Esdras, porque nos últimos
quatro capítulos Esdras fala na primeira pessoa (“eu disse”, “eu os
enviei”, etc.)

Depois de contar novamente como Ciro permitiu que os judeus
retornassem a Jerusalém (cujo primeiro relato encontra-se em II

Crônicas 36), Esdras conta a história de um grupo, liderado por
Zorobabel, que retornou e procurou reconstruir o templo e
restabelecer o estilo de vida judeu. Esse grupo ficou desanimado,
mas foi mais tarde encorajado pelos profetas Ageu e Zacarias a
terminar o templo. O templo é um dos dois temas importantes
salientados por Esdras. O outro conceito é a importância da lei, ou
os registros sagrados a que damos o nome de escrituras. Esdras
tentou ajudar os judeus a se tornarem justos de dentro para fora,
ensinando-lhes a lei. Para mais informações sobre Esdras, ver Guia
para Estudo das Escrituras, “Esdras”.

Cronologia de Esdras

586 a. C. Jerusalém é conquistada, a maioria dos judeus é levada cativa para a Babilônia

539 a. C. Ciro e os medo-persas derrotam a Babilônia

538 a. C. Ciro decreta que os judeus podem retornar a Jerusalém e construir o templo

537 a. C. O primeiro grupo de judeus retorna a Jerusalém

536 a. C. Início da reconstrução do templo

530 a. C. A construção do templo é interrompida

522 a. C. Dario torna-se rei da Pérsia

520 a. C. Ageu e Zacarias profetizam, reiniciada a construção do templo

516 a. C. O templo é concluído e dedicado

486. a. C. Xerxes torna-se rei da Pérsia

465. a. C. Artaxerxes torna-se rei da Pérsia

445 a. C. Neemias vai para Jerusalém, a muralha é concluída

Nota: As datas são aproximadas.

580

530

520

480

470

460

450

440

458 a. C. Esdras vai para Jerusalém

540

Esdras usou uma rota perigosa sem escolta militar
Retorno sob a direção de Esdras e Neemias (457–428 a.C.)
Retorno dos exilados na época de Sesbazar e Zorobabel (537–515 a.C.)
Exilados judeus concentrados na região circunvizinha de Nippur

Retorno do Exílio

Carquêmis
Arpade Aleppo

Harã
Nínive

Arbela

Hamate
Tadmor

Rio Tigre

Rio Eufrates

Sippar

Babilônia
Nippur Susã

Damasco

Jerusalém
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Esdras 1

Ciro Cumpre uma Profecia

Esdras 1 conta que Ciro não apenas encorajou os judeus a
retornarem a Jerusalém, mas também prometeu devolver todos
os objetos que Nabucodonosor havia tirado do templo e
colocado nos templos da Babilônia. Ciro sentiu que Deus o
estava inspirando a fazer esse decreto. O decreto de Ciro
cumpriu as profecias feitas por Isaías e Jeremias. (Ver Isaías
44:28–45:1.)

Esdras 2

Quem Retornou?

Esdras 2 fornece o número de pessoas que retornaram a
Jerusalém sob a liderança de um homem chamado Zorobabel,
que era descendente dos reis de Judá e se tornou governador
da terra, quando os judeus voltaram. As pessoas relacionadas
nesse capítulo foram agrupadas segundo a cidade de onde
provinham em Israel e de acordo com a família dessa cidade.
Esdras 2 também relata que os sacerdotes que retornaram
tinham que pesquisar sua história da família para provarem
que eram levitas e poderem oficiar no sacerdócio.

Esdras 3–6

A Construção do Templo

Em Esdras 3, lemos como os judeus que retornaram sob a
direção de Zorobabel e Jesuá (o líder dos sacerdotes)
começaram a reconstruir o templo. Eles começaram pelo altar,
para que pudessem realizar os sacrifícios ordenados pela lei de
Moisés. Depois, começaram a construir os alicerces. Quando
os alicerces estavam completos, eles realizaram uma
comemoração. Aqueles que se lembravam do templo de
Salomão choraram quando viram seu templo, porque sabiam
que não seria tão bonito como o que eles lembravam.

O Presidente Brigham Young disse: “Construímos um templo
em Kirtland e em Nauvoo; e não ouvimos os sinos do inferno

soarem toda vez que os construímos? Sim, eles soaram todas
as semanas e todos os dias”. (Journal of Discourses, 8:356.)
Esdras 4 mostra a veracidade dessa declaração. Um grupo de
pessoas chamadas samaritanas queriam ajudar os judeus a
reconstruírem o templo. Os judeus não quiseram permitir sua
ajuda, e isso enfureceu os samaritanos. Daquela época em
diante, os samaritanos tentaram de tudo para impedir a
construção do templo.

Esdras 5–6 conta a história de como os judeus conseguiram
novamente a permissão para continuar a construção do templo
em Jerusalém, depois que os samaritanos conseguiram
interromper o projeto de construção. Os profetas Ageu e
Zacarias incentivaram o povo a continuar a construção,
embora tivessem sido ordenados a parar. (Ver Esdras 5:1–2.)
Os não judeus da terra questionaram se os judeus tinham
permissão para construir, e quando os judeus citaram o decreto
do rei Ciro como sua permissão para construir, os não judeus
escreveram para o rei Dario e perguntaram se o decreto de Ciro
era verdadeiro. Esdras 6 relata que o decreto foi encontrado e
que Dario permitiu que a construção continuasse.

No final de Esdras 6, lemos que o templo foi concluído e
dedicado. A dedicação do templo trouxe grande alegria ao povo
porque eles foram encorajados a continuar o trabalho da casa
de Deus. (Ver v. 2.) Observe que os eventos felizes desses dois
capítulos foram resultado da disposição do povo em obedecer
ao conselho dos profetas Ageu e Zacarias.

Esdras 7

Esdras—Mestre da Lei

Esdras 7 apresenta Esdras, o sacerdote, que também era
escriba e professor. A lista de nomes nos primeiros cinco
versículos do capítulo 7 indica que Esdras era descendente
direto de Aarão, irmão de Moisés. Também ficamos sabendo
nesse capítulo que Artaxerxes permitiu que Esdras levasse um
grupo de judeus da Babilônia para Jerusalém. Além disso,

Mar

Altar

Os samaritanos eram descendentes dos colonizadores
assírios e israelitas. Os judeus consideravam os
samaritanos impuros por causa do casamento misto.
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O Livro de Neemias

Artaxerxes proveu dinheiro para o templo e ordenou que
Esdras tirasse tesouros do templo da Babilônia e os devolvesse
para o templo de Jerusalém. Lemos também que Esdras
recebeu poder para nomear juízes para o povo que serviriam
no governo local dos judeus.

Estudo das Escrituras

A Fonte da Força de Esdras

1. De acordo com Esdras 7:10, quais foram as três coisas que
Esdras fez? (A “lei do Senhor” refere-se às escrituras.)

2. Explique pelo menos dois benefícios que Esdras recebeu por ter
feito essas coisas.

3. Dê um exemplo de como você pode fazer cada uma dessas três
coisas.

Esdras 8

Jornada para Jerusalém

Essa primeira parte de Esdras 8 contém uma lista de grupos
de pessoas que foram com Esdras da Babilônia para Jerusalém
e o número de pessoas de cada grupo. O capítulo 8 então conta
a história da jornada dos judeus até Jerusalém, inclusive sobre
como jejuaram e oraram por proteção ao longo do caminho, e
como o Senhor ouviu e atendeu a suas orações.

Esdras 9–10

Casamentos com Mulheres
Não Israelitas

Talvez o maior motivo pelo qual Israel e Judá foram dispersos
e levados cativos foi por terem adorado ídolos. Esdras e outros
líderes judeus procuraram evitar que o povo cometesse esses

mesmos erros novamente, quando retornaram para sua terra
prometida. Mas, como leremos em Esdras 9–10, muitos judeus
tinham-se casado fora do convênio, aumentando a tentação de
adorarem os deuses de suas mulheres. Ao ler esses dois
capítulos, pondere como você pode aplicar o que esses escritos
ensinam sobre o casamento dentro do convênio.

Compreensão das Escrituras

Esdras 9

Esdras 10

Esdras 10:9—”Tremendo Por Este Negócio e Por
Causa das Grandes Chuvas”
O incidente descrito em Esdras 10:9 ocorreu durante a época mais
fria e chuvosa do ano. O povo tremia de frio e também porque sentia
que o Senhor estava descontente com eles por causa de seus pecados.

Estudo das Escrituras

Entreviste Esdras

Imagine que você seja um repórter na época dos eventos descritos
em Esdras 9. Escolha três perguntas que faria a Esdras e escreva
como acha que ele responderia, com base no que você leu em
Esdras 9.

Identifique Princípios do Arrependimento

1. O povo deu ouvidos a Esdras e muitos tentaram ser mais
justos. Escreva em seu caderno e sublinhe em suas escrituras
três princípios do verdadeiro arrependimento que você
encontrar em Esdras 10.

2. Diga por que cada princípio que você encontrou acima é
importante para o processo do arrependimento.

B

A

Ajuramentar (v. 5)—Prometer Sua fazenda se poria em
interdito (v. 8)—A propriedade
não mais pertenceria àquela
pessoa

Abominações (vv. 1, 11, 14)—
Coisas erradas à vista de Deus
Linhagem santa (v. 2)—Povo do
convênio
Misturar (v. 2)—Casamentos
mistos

Atônito (vv. 3–4)—Surpreso e
triste
Iniqüidades (vv. 6–7, 13)—
Pecados

A

O livro de Neemias dá continuidade à história iniciada em Esdras.
Nas primeiras escrituras judaicas, Esdras e Neemias eram um
único livro. Para informações úteis sobre Neemias e seu livro, veja
a introdução de Esdras neste guia de estudo e no verbete
“Neemias” no Guia para Estudo das Escrituras.

Preparação para o Estudo de Neemias
Durante sua leitura, pondere no simbolismo das muralhas de
Jerusalém que Neemias trabalhou tanto para construir. Por que era
tão importante construir aquelas muralhas? Como as muralhas
eram como os judeus?
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Neemias 1

A Oração de Neemias

Como você reage quando ouve a respeito dos problemas que as
pessoas enfrentam no lugar onde você mora ou em diversas
partes do mundo? Neemias 1 relata o que Neemias fez quando
ficou sabendo do sofrimento das pessoas.

Compreensão das Escrituras

Neemias 1

Estudo das Escrituras

Procure Palavras Importantes

Escolha as quatro palavras que em sua opinião são as mais
importantes de Neemias 1. Certifique-se de escolher pelo menos
uma palavra que descreva as ações de Neemias e uma que seja
importante em relação ao que ele disse. Explique por que escolheu
cada palavra.

Neemias 2

Neemias Vai para Jerusalém

O Senhor respondeu à oração de Neemias que se encontra em
Neemias 1. Neemias 2 relata que Neemias teve oportunidade
de dizer ao rei Artaxerxes por que ele estava triste e que o
coração do rei se abrandou para com ele. O rei então permitiu
que Neemias voltasse para Jerusalém a fim de ajudar a
reconstruir as muralhas da cidade. Artaxerxes até
providenciou sustento financeiro e deu cartas para que
Neemias levasse aos governadores das províncias, mostrando
que Neemias tinha o apoio do rei. Com a permissão do rei
Artaxerxes, Neemias então viajou para Jerusalém, analisou a
situação e percebeu mais do que nunca que precisava ajudar a
construir as muralhas de Jerusalém.

Jerusalém na Época de Neemias
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Extremidades (v. 9)—Lugares
mais afastados

Este homem (v. 11)—O rei
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Estudo das Escrituras

Um Exemplo de Fé

1. O que Neemias fez para encorajar o povo?

2. Como o povo reagiu?

3. Como Neemias respondeu aos que escarneciam?

4. Como podemos aplicar o que Neemias fez ao tentarmos
cumprir algo que o Senhor ou Seus servos nos tenham pedido?

Neemias 3–4

Os Construtores Enfrentam
Oposição

Neemias 3 dá os nomes e os grupos de pessoas que
trabalharam na reconstrução das muralhas de Jerusalém e
indica em que parte da muralha eles trabalharam.

Neemias 4 conta como Sambalate, governador dos
samaritanos, continuou a zombar e a se opor à reconstrução
das muralhas de Jerusalém. Quando ele descobriu que não
conseguiria impedir o trabalho zombando do povo, tentou
atacar fisicamente os trabalhadores para detê-los. Mas
Neemias e o povo oraram ao Senhor pedindo ajuda, e
colocaram metade dos trabalhadores de “guarda”. O Senhor os
protegeu para que pudessem continuar seu trabalho. Aqueles
judeus tinham grande fé no Senhor, mesmo em meio às
zombarias malignas e à oposição às suas boas obras.

Neemias 5

Neemias: Um Grande Líder

Neemias 5 conta como Neemias, tal como o rei Benjamim do
Livro de Mórmon (ver Mosias 2), liderou seu povo sem obrigá-
los a pagar impostos. Ele também fez leis que impediam os
judeus de cobrarem juros excessivamente elevados uns dos outros
(que eram chamados de “usura”), dando fim à prática dos judeus
de escravizar outros judeus que tinham feito dívidas com eles.

Neemias 6

Neemias Termina a Muralha

Às vezes pode ser difícil saber quem realmente deseja o melhor
para nós. Homens com más intenções podem enganar-nos
para lucrarem pessoalmente com nosso infortúnio. Mas se
formos obedientes a Deus e confiarmos na orientação do
Espírito poderemos evitar o engano. Neemias 6 relata o que
Neemias fez numa ocasião em que as pessoas tentaram feri-lo e
atrapalhar seu trabalho.

Compreensão das Escrituras

Neemias 6

Neemias 6:10–13—Por Que Neemias Não Entrou no
Templo?
Aparentemente Semaías fazia parte do plano para impedir o
trabalho de Neemias, e o fato de Semaías estar “fechado” em sua
casa era parte desse plano. Semaías deu a entender que a vida de
Neemias estava em perigo e disse que Neemias devia ir ao templo,
segurar nas pontas do altar e suplicar para que sua vida fosse
protegida, que era um ato mencionado na lei de Moisés. (Ver
Êxodo 21:14; I Reis 1:50–51; 2:28; II Reis 11:15.) Neemias
reconheceu o estratagema para prejudicá-lo e escolheu confiar na
proteção do Senhor. Outra razão pela qual Neemias não entrou no
templo foi porque não era sacerdote. Semaías e outros esperavam
arruinar a reputação de Neemias perante o povo, mas fracassaram.

Estudo das Escrituras

Evite o Engano

1. Cite as pessoas que tentaram prejudicar Neemias, em Neemias
6, e explique como.

2. O que Neemias fez para evitar cair em suas “armadilhas”?

3. Escreva o que as seguintes escrituras dizem sobre o que
podemos fazer para não sermos enganados: Helamã 3:29–30;
Doutrina e Convênios 43:2–6; 46:7–8; Joseph Smith– Mateus
1:37.

Neemias 7

Relação dos Que
Retornaram

Neemias 7 é um registro das pessoas que foram para Jerusalém
com Zorobabel. (Ver Esdras 2.) Assim como em Esdras,
Neemias 7 observa que aqueles que não puderam mostrar sua
genealogia provando que eram da devida linhagem não
tiveram permissão de exercer o sacerdócio.

A

Inventar (v. 8)—Fingir
Infamar (v. 13)—Falar mal

Abateram-se muito a seus
próprios olhos (v. 16)—
Desanimados

A
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Neemias 8

Esdras Lê as Escrituras
para o Povo

Como sua vida seria diferente
se você não pudesse ler, ouvir
ou mesmo ter um exemplar
das escrituras? Nos dias de
Neemias, as escrituras eram
escritas à mão em rolos de
pergaminho, de modo que era
necessário muito trabalho e
sacrifício para ter um
exemplar delas. Qualquer
pessoa que tivesse um
exemplar completo era

considerada muito afortunada. O povo da época de Neemias
ficou sem ler ou ouvir as escrituras por vários anos. Ao ler
Neemias 8, compare o que aquelas pessoas sentiram e fizeram
quando ouviram as escrituras com o que você sente e faz
quando tem a oportunidade de ler ou ouvir as escrituras.

Compreensão das Escrituras

Neemias 8

Neemias 8:13–18—Eles Leram nas Escrituras que
Deviam Morar em “Cabanas”.

Os judeus da época de Esdras
descobriram nas escrituras um
mandamento de que “morassem
em cabanas”. O mandamento
refere-se à Festa dos
Tabernáculos, que é uma
comemoração sagrada que o
Senhor instituiu pela primeira
vez para Moisés e os filhos de
Israel. (Ver Levítico 23:33–44.)

Estudo das Escrituras

Procure Palavras Importantes

1. Leia Neemias 8:2–12 e faça uma lista das palavras que, em sua
opinião, melhor descrevem como o povo se sentiu ao ouvir
Esdras ler e explicar as escrituras para eles. Você pode marcá-
las nas suas escrituras.

2. Escolha uma das palavras que você escreveu em sua lista e
relate uma ocasião em que você se sentiu assim; ou escolha uma
das palavras da lista e diga por que acha que as pessoas
reagiram daquela forma quando Esdras lhes ensinou as
escrituras.

3. Que palavras de Neemias 8:2–12 você acha que descrevem o
que Esdras fez para ajudar o povo a ter uma grande experiência
com as escrituras?

Neemias 9–10

O Poder da Palavra

Lemos no Livro de Mórmon que “a pregação da palavra (…)
surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a
espada ou qualquer outra coisa”. (Alma 31:5) Neemias 9–10
contém exemplos dessa verdade.Em Neemias 9, lemos que por
eles terem ouvido a palavra de Deus (ver Neemias 8), o povo
jejuou, confessou seus pecados e adorou o Senhor. Os
sacerdotes então apresentaram ao povo uma visão geral de sua
história, desde a época de Abraão, mostrando quão
misericordioso o Senhor tinha sido com eles até os seus dias.

Em Neemias 10, lemos que os sacerdotes fizeram convênios de
cumprir plenamente os mandamentos. O restante do povo
seguiu o exemplo dos sacerdotes e também fizeram esse
convênio. Os eventos registrados nos capítulos 9–10 mostram
algumas das bênçãos de ler, estudar, ponderar e aplicar as
escrituras em nossa vida.

Neemias 11–12

A Dedicação da Muralha

Neemias 11 fornece o nome dos líderes do povo de Israel e
quais deles foram designados a viver em Jerusalém. O capítulo
11 também menciona outros que foram designados a viver em
outras cidades da terra.

A primeira seção de Neemias 12 contém o nome dos sacerdotes
e levitas (portadores do sacerdócio) que retornaram a
Jerusalém no grupo de Zorobabel. (Vv. 1–9.) A seção seguinte
contém o nome dos sacerdotes e levitas da época de Neemias,
que eram descendentes do primeiro grupo. (Vv. 10–26.) O
restante do capítulo conta sobre a dedicação das muralhas de
Jerusalém. (Vv. 27–47.)

A
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O Livro de Ester

Neemias 13

Neemias Continua a Pregar
Arrependimento

Algum tempo depois da dedicação das muralhas de Jerusalém,
Neemias retornou até o rei Artaxerxes na Babilônia. Neemias

13 relata a história do que ele encontrou quando voltou a
Jerusalém. Três coisas o deixaram extremamente desapontado:
(1) um estrangeiro, que não acreditava no Deus de Israel
recebeu a permissão de morar na casa do Senhor, (2) o povo
não estava santificando o Sábado, e (3) as pessoas, até os
sacerdotes e levitas, estavam-se casando fora do convênio.
Neemias incentivou o povo a ser fiel ao Senhor guardando
esses mandamentos. Nós também mostramos nossa fidelidade
a Deus hoje em dia freqüentando o templo dignamente,
santificando o Dia do Senhor e casando-nos dentro do
convênio.

A História de Uma Heroína Judia
Ester não escreveu o livro que leva o seu nome, mas toda a sua
história se encontra nesse livro. A história ocorreu numa época em
que muitos judeus estavam na Pérsia (aproximadamente 460–430
a. C.) e conta como as ações corajosas de Ester salvaram seu povo
da destruição. O povo judeu ainda comemora esse maravilhoso
evento com um feriado muito alegre chamado Purim. Os judeus
relêem essa história; algumas pessoas batem palmas e aclamam os
heróis e maldizem os vilões. Como o livro de Ester é uma história,
as seções “Compreensão das Escrituras” e “Estudo das Escrituras”
abordam o livro inteiro. Para mais informações sobre o livro de
Ester, ver Guia para Estudo das Escrituras, “Ester”.)

Preparação para o Estudo de Ester
Ciro foi o primeiro rei do império persa. Ele foi sucedido por seu
filho Cambises, que reinou por pouco tempo. Depois da morte de
Cambises, um homem chamado Dario foi rei por muitos anos.
Depois que Dario morreu, seu filho Xerxes reinou como o quarto
rei do império persa. Xerxes, que era seu nome grego, é conhecido
no livro de Ester por seu nome persa, Assuero.

Embora Ester esteja depois de Neemias em sua Bíblia, os eventos
descritos em Ester na verdade ocorreram trinta anos antes dos
eventos descritos em Neemias. Xerxes, ou Assuero, era o rei que,
na época de Neemias, parecia ser tão cordial com Neemias e os
judeus. Talvez o motivo disso tenha sido o que aconteceu no livro
de Ester. Se não fosse pelo que aconteceu em Ester, talvez não
houvesse o livro de Neemias!

Compreensão das Escrituras

Ester 1

Ester 2

Ester 3

Ester 4

Cetro (v. 11)—Símbolo de
autoridade

Sorte (v. 7)—Algo que permite
escolher um número ao acaso,
como um dado

Apaziguar (v. 1)—Acalmar
Declarou seu povo e a sua
parentela (vv. 10, 20)—Disse de
que grupo de pessoas ela fazia
parte

Inquirir (v. 23)—Investigar

Camareiros (vv. 12, 15)—Criado
nobre
Sábios que entendiam dos
tempos (v. 13)—Astrólogos

Revogar (v. 19)—Alterar 
Reino dela (v. 19)—Seu cargo e
posses
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O Livro de Jó

Ester 7

Ester 9

Estudo das Escrituras

Use Seu Exemplo

Escreva sobre o que você acha que uma pessoa da sua idade
poderia aprender com o exemplo de cada uma destas três pessoas
do livro de Ester: Rainha Vasti, Mardoqueu e Ester. Para cada
pessoa, dê exemplos específicos e referências das escrituras como
parte de sua explicação.

Um Versículo Importante de se Lembrar

1. Leia Ester 4:14 e depois o escreva com suas próprias palavras.

2. A pergunta de Mardoqueu a Ester, em Ester 4:14, poderia ser
feita a você hoje em dia. O Presidente Ezra Taft Benson ajudou
a responder a essa pergunta, quando disse: “Por quase seis mil
anos, Deus os reservou para que surgissem nos dias finais antes
da segunda vinda do Senhor. Algumas pessoas cairão; mas o
reino de Deus permanecerá intacto para receber de volta o seu
líder, sim, Jesus Cristo. Embora nossa geração seja comparável
em iniqüidade aos dias de Noé, quando o Senhor limpou a
Terra por meio do dilúvio, há uma diferença muito importante
desta vez. A diferença é que Deus reservou para a partida final
alguns de Seus filhos mais fortes, que ajudarão a levar adiante o
reino triunfantemente. É nesse ponto que vocês entram, pois
vocês são a geração que precisa estar preparada para encontrar-
se com seu Deus”. (The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, pp.
104–105.)

O Presidente Benson também disse: “Em todas as eras, os profetas
aguardaram a chegada de nossos dias. Bilhões daqueles que já
faleceram e os que ainda estão por nascer voltam seus olhos para
nós. Não se enganem: Vocês são uma geração visada. Nunca se
esperou tanto dos fiéis num período tão curto de tempo quanto se
espera de nós”. (Teachings of Ezra Taft Benson, p. 105.) Escreva em
seu diário dizendo para a sua classe por que é importante se
lembrarem de que vocês vieram ao reino “para tal tempo como
este”.

B

A

Confirmar (v. 27)—Estabelecer Tributo (v. 1)—Imposto

Aplacar (v. 10)—Acalmar

Por Que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas
Boas?

Todos os dias, podem acontecer
tragédias e sofrimento na vida
das pessoas. Entes queridos
morrem ou são
permanentemente lesados por
enfermidades, acidente ou
desastres naturais. Como Deus
permite que essas coisas
aconteçam? Como elas podem
acontecer até para aqueles que
servem diligentemente ao
Senhor? Será que Deus causa
todo esse sofrimento, dor e
morte?

Ao responder a esse tipo de perguntas, o Presidente Spencer W.
Kimball disse: “Respondam se puderem. Eu não posso, pois
embora saiba que Deus tem um papel muito importante em nossa
vida, não sei o quanto Ele faz acontecer e quanto Ele apenas
permite que aconteça. Seja qual for a resposta dessa pergunta,
existe uma da qual tenho certeza.

O Senhor poderia ter evitado essas tragédias? A resposta é Sim. O
Senhor é onipotente, com todo o poder para controlar nossa vida,
poupar-nos da dor, evitar todos os acidentes, dirigir todos os
aviões e carros, alimentar-nos, proteger-nos, resguardar-nos do
sofrimento, labuta, doença e até da morte, se Ele assim o desejar.
Mas Ele não o faz”. (Faith Precedes the Miracle, 1972, p. 96.) Por que
o Senhor não nos protege e salva de todas as adversidades e
oposição da vida? (Ver Abraão 3:25.) Se Ele fizesse isso estaria nos
fortalecendo ou enfraquecendo?

O livro de Jó aborda perguntas difíceis. Jó conta a história de um
homem justo que sofre imensamente. O modo como ele lida com
sua adversidade e o que ele aprende com suas experiências pode
ensinar-nos importantes lições sobre o sofrimento e as dores
daqueles à nossa volta. O Senhor usou a história de Jó para ensinar
o Profeta Joseph Smith acerca da tribulação, numa ocasião em que
o Profeta estava na cadeia de Liberty questionando por que estava
sofrendo. (Ver D&C 121:1–33.) Ao ler o livro de Jó, pondere no que
aprendeu sobre o plano do Pai Celestial e qual o propósito do
sofrimento nesse plano.
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Preparação para o Estudo do Livro de Jó
Embora saibamos bem pouco sobre Jó, ele provavelmente viveu na
época dos patriarcas (Abraão, Isaque e Jacó). Seu livro está na
seção “poética” da Bíblia porque a história é contada em forma de
poesia, o que o torna talvez o livro mais difícil do Velho
Testamento para se ler e compreender. A poesia, porém, ajuda a
contar a história com mais sentimento. Como a poesia foi feita
para ser lida em voz alta, você pode ler alguns versículos
preferidos em voz alta para ver se isso o ajuda a compreender o
sentimento e significado de Jó. Para mais informações sobre o livro
de Jó, ver Guia para Estudo das Escrituras, “Jó”.)

Jó 1

Jó Perde Tudo, Exceto …

Quando algo de ruim acontece com você, como você reage?
Como se sente em relação a Deus? Você se sente diferente em
relação a Deus ou a si mesmo quando uma coisa ruim
acontece com você, embora você “não tenha feito nada de
errado”? Jó 1 relata como Jó reagiu ao que lhe aconteceu.
Pondere como você teria reagido na mesma situação.

Compreensão das Escrituras

Jó 1

Jó 1:6–12—Deus e Satanás Realmente Fizeram um
Acordo?
Evidentemente, o Senhor tem poder sobre Satanás e não precisa
“barganhar” com ele. Em Jó 1:6–12, ficamos sabendo que o Senhor
estava contente com o modo que Jó vivia, mas ele ainda assim
permitiu que Satanás o tentasse e causasse problemas para Jó. Jó 2
relata uma situação semelhante. Observe que em ambos os casos
em que Jó foi provado, o Senhor estabeleceu “regras” acerca do
que Satanás podia ou não fazer. Podemos ter a certeza de que
enquanto formos fiéis ao Senhor, Ele jamais permitirá que Satanás
provoque mais provações do que seremos capazes de suportar.
(Ver I Coríntios 10:13.)

Estudo das Escrituras

Escreva uma Recomendação para Jó

Se Jó estivesse candidatando-se a um emprego e lhe pedisse que
escrevesse uma carta de recomendação dizendo o tipo de pessoa
que ele é, o que você diria a respeito dele, baseado no que leu em
Jó 1?

Igual ou Diferente?

Descreva como Jó reagiu ao que lhe aconteceu e como sua reação
se compara com a maneira pela qual você acha que as pessoas
justas teriam reagido.

Jó 2

Mais Provações para Jó

Jó passou no teste a que foi submetido em Jó 1, mas o Senhor
permitiu que Satanás o afligisse ainda mais. Jó 2 novamente
mostra como Jó reagiu a suas provações.

Compreensão das Escrituras

Jó 2

Estudo das Escrituras

Dê Sua Opinião

De tudo o que aconteceu a Jó em Jó 1–2, escreva sobre uma coisa
que lhe seria mais difícil de suportar, e explique por que acha que
isso seria tão difícil assim.

Jó 3

Por Que Nasci?

Embora Jó não tenha culpado Deus por seus problemas, Jó nos
dá uma idéia de quão deprimido ele estava.

Compreensão das Escrituras

Jó 3

Suscitar (v. 8)—Despertar

A

Retém a sua sinceridade (v.
3)—Permaneceu fiel

Não o conheceram (v. 12)—Não
conseguiram reconhecê-lo

B

A

Reto (vv. 1, 8)—Justo
Santificar (v. 5)—Tornar puro
perante Deus por meio de
ordenanças

Debalde (v. 9)—Para nada
Sebe (v. 10)—Cerca de proteção
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Estudo das Escrituras

Procure Palavras Simbólicas

Faça uma lista de três palavras de Jó 3 que você acha que
descrevem como Jó pode ter-se sentido e explique por que
escolheu essas palavras.

Jó 4–31

Os Amigos de Jó Dão-Lhe
Conselhos

Jó 4–31 contém conversas entre Jó e três amigos que foram
visitá-lo. (Ver Jó 2:11–13.) Cada amigo, a seu próprio modo,
disse a Jó que Deus pune os pecadores, portanto Jó devia ter
pecado. Você sabe pelo que aprendeu em Jó 1, porém, que Jó
não tinha pecado. Quando Jó tentou defender-se e assegurar
sua retidão, esses “amigos” o acusaram de estar vangloriando-
se. Jó explicou que sabia que muitos homens iníquos não
sofriam o tipo de punição que ele estava recebendo. Os
“amigos” responderam incentivando-o a arrepender-se para
que Deus removesse suas tribulações. Mas Jó continuou
argumentando que era inocente e que nada fizera de errado.

Estudo das Escrituras

Conhecimento de Escritura—Jó
19:25–26

1. Leia Jó 14:14, procure a pergunta que Jó fez e escreva-a em seu
caderno. Depois leia Jó 19:23–27 e resuma como Jó respondeu a
essa pergunta.

2. Por que você acha que o testemunho de Jó, em Jó 19:25–26, era
tão importante para ele na época em que o proferiu?

Encontre Outros Testemunhos

Usando seu Guia para Estudo das Escrituras, encontre duas outras
escrituras que respondam à pergunta feita por Jó em Jó 14:11.

Jó 32–37

Um Quarto Amigo

Jó 32–37 contém as palavras de um homem chamado Eliú.
Não temos certeza de quando ele se uniu ao grupo, mas ele
aparentemente ouviu a conversa entre Jó e os outros três

homens. Não se manifestou porque era mais jovem e tinha
respeito pelos mais velhos. (Ver Jó 32:4.) Quando Eliú
finalmente decidiu falar, ele criticou Jó por alegar-se inocente.
Eliú acreditava que Jó estava sugerindo que Deus tinha sido
injusto ou imperfeito ao permitir que ele sofresse dizendo ser
inocente. Eliú também criticou os amigos de Jó porque eles não
deram realmente uma resposta a Jó sobre o motivo pelo qual
ele estava sofrendo, além de condená-lo como pecador. Eliú
ofereceu um terceiro ponto de vista. Ele proclamou a
grandiosidade de Deus e a incapacidade do homem de
compreender a mente de Deus de modo a prover uma
explicação para tudo o que acontece. Ele sugeriu que o
sofrimento nem sempre é um castigo pelo pecado, mas como
Deus faz coisas boas para Seus filhos, o sofrimento poderia
beneficiar a pessoa de algum modo.

Jó 38–39

O Senhor Fala

O Senhor finalmente atendeu às orações de Jó. Ele não parece,
porém, responder às perguntas que Jó e seus amigos fizeram,
como: Por que Jó estava sofrendo? Em vez disso, o Senhor deu
respostas em forma de outras perguntas. As respostas às
perguntas do Senhor são muito importantes para as pessoas
que enfrentam provações porque nos dão uma perspectiva
sobre Deus e a vida.

Falando sobre as dificuldades da vida, o Élder Richard G.
Scott disse: “Quando você enfrenta a adversidade, pode ser
levado a fazer muitas perguntas. Algumas são úteis; outras,
não. Perguntar: Por que isso teve que acontecer comigo? Por
que tenho que sofrer isso agora? O que eu fiz para que isso
acontecesse? São perguntas que o levarão a um beco sem
saída. Não é bom fazer perguntas que denotem oposição à
vontade de Deus. Em vez disso, pergunte: O que devo fazer?
O que devo aprender com essa experiência? O que devo
mudar? Quem devo ajudar? Como posso lembrar-me das
minhas muitas bênçãos nos momentos de provação? (…)

Esta vida é uma experiência de profunda confiança: Confiança
em Jesus Cristo, confiança em Seus ensinamentos, confiança
em nossa capacidade de obedecer a esses ensinamentos ao
sermos conduzidos pelo Santo Espírito. (…) Confiar significa
obedecer com disposição, sem saber o fim desde o princípio.
(Ver Provérbios 3:5–7.) Para produzir frutos, sua confiança no
Senhor precisa ser mais vigorosa e duradoura do que sua
confiança em seus próprios sentimentos e experiência”.
(Conference Report, outubro de 1995, pp. 18–19; ou Ensign,
novembro de 1995, p. 17.)

Jó 38–39 nos dá uma idéia do que poderia ajudar Jó a ter mais
confiança no Senhor para que confiasse mais plenamente no
princípio de que toda provação que enfrentasse seria para seu
benefício.

B

A

A
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O Livro dos Salmos

Compreensão das Escrituras

Jó 38

Estudo das Escrituras

Responda às Perguntas do Senhor

1. Como você responderia às perguntas que o Senhor fez a Jó?

2. Diga o que acha que Jó deve ter aprendido ao responder às
perguntas que o Senhor fez.

Jó 40–42

Jó Passa no Teste

Quando você começa realmente a compreender a grandeza de
Deus, como se sente?

Jó 40 relata as respostas de Jó às perguntas do Senhor, quando
ele teve uma oportunidade de responder-lhe brevemente. (Ver
Jó 38–39.) Jó simplesmente declarou sua humildade ao
responder ao que o Senhor lhe dissera. O Senhor então
continuou a ensinar Jó até o final do capítulo 41. A mensagem
do Senhor era muito semelhante à mensagem dos capítulos
38–39, ou seja de que o Senhor está no controle de todas as
coisas e que todas as coisas serão para nossa bênção e
felicidade, se formos humildes e obedientes.

Jó 42 relata que Jó falou novamente e expressou o que havia
aprendido com o Senhor e como se sentia sobre o que

aprendera. Então o Senhor disse aos amigos de Jó que se
arrependessem. Os últimos versículos relatam o que aconteceu
no fim a Jó.

Compreensão das Escrituras

Jó 42

Jó 42:6—É Certo Odiar a Nós Mesmos?
Quando Jó disse que se abominava em Jó 42:6, ele estava
expressando de forma poética que se arrependia de suas atitudes
orgulhosas do passado. Esse remorso é parte importante do
arrependimento e crescimento para que nos tornemos mais
semelhantes a Deus.

Estudo das Escrituras

Diga com Suas Próprias Palavras

Escreva Jó 42:5 com suas próprias palavras e depois escreva um
parágrafo que descreva o que você acha que Jó quis dizer com o
que expressou.

O Que Ele Aprendeu?

O que você acha que Jó aprendeu com o que passou? Antes de
responder, pondere as seguintes perguntas e declaração:

• Quando Jó teve alívio de suas provações? Que coisas mudaram
primeiro, as coisas externas ou o íntimo de Jó?

• Como as coisas que Jó recebeu mais tarde em sua vida (ver Jó
42:10–17) se comparam com o que ele possuía no princípio (ver
Jó 1:2–3)? O que esse aumento pode simbolizar?

• O Élder Richard G. Scott disse: “Testifico que você tem um Pai
Celestial que o ama. Testifico que o Salvador deu Sua vida para
a sua felicidade. Eu O conheço. Ele compreende todas as suas
necessidades. Sei sem sombra de dúvida que se você aceitar a
vontade Dele sem reclamar, Ele o abençoará e apoiará”.
(Conference Report, outubro de 1995, p. 21; ou Ensign,
novembro de 1995, p. 18.)

B

A

Abominar (v. 6)—Odiar
Virou o cativeiro (v. 10)—
Livrou-o do sofrimento

Condoer (v. 11)—Mostrar
preocupação

A

Cingir os lombos (v. 3)—
Preparar-se
Alva (v. 12)—Nascer do sol
Chegaste às larguras (v. 18)—
Compreendeste o tamanho
Procedeu (v. 29)—Deu à luz

Sete-estrelo, Órion (vv.
31–32)—Constelações de
estrelas
Ursa (vv. 31–32)—Constelação
de estrelas

Um Antigo Hinário
O livro de Salmos é uma coletânea de poemas sagrados que
louvam e oram a Deus. O título do livro em hebraico é Telhillim,
que significa “louvores”. O título desse livro em grego é Psalms,
que significa “hinos”. A maioria dos poemas desse livro foram
escritos como hinos e eram para ser cantados, com
acompanhamento de um instrumento de cordas. O cântico fazia
parte do culto de adoração no templo e nos eventos públicos,
como funerais, casamentos e outras comemorações.

Conforme mencionado acima, muitos salmos foram escritos
simplesmente para louvar o Senhor. Além disso, você encontrará
salmos específicos sobre a lei, o templo, a natureza ou eventos
históricos. Alguns dos salmos mais belos e importantes ensinam
sobre o Messias, Jesus Cristo. O livro de Salmos é citado no Novo
Testamento mais do que qualquer outro livro do Velho Testamento. 

Não sabemos quem foi o autor de todos os salmos, embora muitos
indiquem o nome do autor. O rei Davi é o mais citado como autor
de vários salmos. Outros também mencionados são: Moisés,
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Salomão, Asafe (músico de Davi) e sacerdotes levitas (os filhos de
Coré). Muitas vezes o autor é anônimo.

Preparação para o Estudo de Salmos
Pode ser útil conhecer um pouco sobre a poesia hebraica para
compreender melhor os Salmos. A maior parte das poesias são
escritas na linguagem da emoção. Os poetas não tentam “relatar”
eventos, mas, sim, expressar seus sentimentos. Para isso,
freqüentemente usam linguagem simbólica e às vezes exageram.
Além disso, podem também tentar expressar seus sentimentos ou
deixar os ouvintes impressionados usando algum tipo de padrão
ou ritmo.

A poesia hebraica cria um senso de ritmo repetindo idéias num
estilo chamado “paralelismo”. Às vezes o autor diz a mesma coisa
de maneiras diferentes, e em outras vezes ele coloca duas idéias
em oposição entre si. Veja o seguinte exemplo tirado do Salmo 1.
Esse salmo foi copiado abaixo de modo que as idéias repetidas
fossem agrupadas. Observe que às vezes as idéias são outros
exemplos da primeira idéia, e às vezes as idéias posteriores são
opostas à primeira.

• Salmos 1:1–2 é um exemplo do estilo de oposição do
paralelismo:

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores.

Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de
dia e de noite.”

• Salmos 1:3–4 mostra a linguagem simbólica dos opostos:

Idéia. “Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de
águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não
cairão, e tudo quanto fizer prosperará.”

Idéia oposta. “Não são assim os ímpios; mas são como a moinha
que o vento espalha.”

• Salmos 1:5 é um exemplo de uma idéia repetida:

“Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores
na congregação dos justos.”

• Salmos 1:6 é outro exemplo de paralelismo oposto:

• “Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o
caminho dos ímpios perecerá.”

Observe no exemplo acima que o autor usou imagens que parecem
pintar gravuras com palavras. Esse tipo de escrita dá grande força
às idéias. Poderíamos dizer simplesmente que o homem justo que
se deleita nas leis de Deus será abençoado. Mas em vez disso, o
salmista apresentou a imagem de uma árvore, plantada perto de
um rio, que recebe constante nutrição e água, crescendo sempre e
produzindo frutos. A imagem tem maior força para a mente e o
coração do leitor ou ouvinte do que dizer simplesmente que o
homem será abençoado.

Se você ler o livro de Salmos lembrando-se dessas coisas referentes
à poesia hebraica, achará os salmos muito mais interessantes, e
seus ensinamentos serão transmitidos com grande força a seu
coração.

Como não é possível estudar todo o livro de Salmos, este guia de
estudos o conduzirá aos salmos mais importantes, que foram
citados por autores do Novo Testamento, os salmos que falam do
Salvador, ou aos salmos que têm um conceito especial ou uma
importante doutrina do evangelho. Mas você pode ler todos os
salmos. Talvez um salmo não mencionado neste guia de estudo se
torne um de seus favoritos.

Salmo 22

Um Salmo sobre Jesus Cristo

O Salmo 22 contém as palavras que o rei Davi proferiu ou
cantou em resposta aos ataques aparentemente contínuos de
seus inimigos. Procure como esse salmo prediz o que
aconteceria com o Salvador quando viesse na carne.

Compreensão das Escrituras

Salmo 22

Confundidos (v. 5)—
Repreendidos
Opróbrio (v. 6)—Vergonha
Estender os lábios (v. 7)—
Insultar

Pagar meus votos (v. 25)—
Cumprir minhas promessas
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Estudo das Escrituras

Procure Coisas sobre o Salvador

1. Além do Salmo 22, leia Mateus 27:27–50. Faça uma tabela em
seu caderno como a mostrada aqui e escreva como os versículos
do Salmo 22 foram cumpridos na vida de Jesus, conforme
relatado em Mateus 27.

2. A partir do versículo 19, do Salmo 22, Davi expressa
sentimentos mais cheios de esperança. Os versículos 19–31 são
como uma oração, mas contêm verdades importantes. Escolha
algo dos versículos 24–31 e explique por que poderíamos
“declarar” (v. 22), “louvar” (vv. 22–23), “glorificar” (v. 23), ou
“temer” (v. 23) o Salvador por sofrer da forma descrita nos
versículos 1–18.

Salmo 23

“O Senhor É Meu Pastor”

O Salmo 23 é famoso por ser a
fonte das palavras de “O Senhor
Meu Pastor É”, um hino do
hinário SUD (n.o 37) que
ensina sobre o amor e cuidado
que o Senhor tem por nós.

Compreensão das Escrituras

Salmo 23

Estudo das Escrituras

Explique as Imagens

Você é um dos cordeiros do Senhor no Salmo 23. Escreva com suas
próprias palavras o que você acha que as seguintes frases desse
salmo significam: “O Senhor é meu pastor” (v. 1), “deitar-me faz em
verdes pastagens” (v. 2), “refrigera a minha alma” (v. 3), “a tua vara e
o teu cajado me consolam” (v. 4), e “o meu cálice transborda” (v. 5.)

Escolha Sua Frase Favorita

Escolha uma frase do Salmo 23 que expresse seus sentimentos
sobre o Senhor. Explique sua escolha.

Salmo 24

A Alegria da Vinda
do Senhor

O Salmo 24 fala sobre estarmos com o Senhor quando Ele vier.

Compreensão das Escrituras

Salmos 24

Vaidade (v. 4)—Sem sentido,
temporário e que não satisfaz

Jurar enganosamente (v. 4)—
Mentir

B

A

A tua vara e o teu cajado (v.
4)—O bastão de extremidade
em forma de gancho usado
pelos pastores

Versículos
do Salmo 22

1

6–8

16

18

O que Aconteceu Referências de Mateus 27

A
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Os Provérbios

Salmo 24:6, 10—O Que É “Selá”?
A palavra hebraica traduzida como selá nos salmos provém de um
radical que significa “elevar”.

Estudo das Escrituras

Que Diferença Faz?

Descreva que diferença você acha que faz quando uma pessoa
realmente acredita na verdade expressa no versículo 1 do Salmo
24.

Conhecimento de Escritura—Salmo 24:3–4

1. Faça uma lista do que o Salmo 24:4 diz que precisamos fazer
para entrar na casa do Senhor e em Sua presença. Descreva com
suas próprias palavras cada frase ou palavra de sua lista.

2. Leia Doutrina e Convênios 97:15–17 e escreva o que esses
versículos declaram sobre como podemos entrar na presença do
Senhor. Você pode escrever a referência na margem de suas
escrituras, ao lado de Salmos 24:3–4.

Auxílios da Tradução de Joseph Smith

Que importantes explicações a Tradução de Joseph Smith
acrescenta a Salmos 24:7–10?

Versículos Selecionados
dos Salmos

A seguinte seção de estudo o ajudará a aprender
alguns versículos específicos e importantes tirados

de vários salmos. Não é preciso que leia cada
salmo, embora possa fazê-lo se quiser.

Estudo das Escrituras
Faça pelo menos quatro das seguintes atividades (A–F) referentes a
Salmos.

Compare as Idéias

1. Leia Salmos 8:3–4; Moisés 1:8–10. De que modo a experiência de
Moisés é semelhante a do autor do salmo 8?

2. Escreva o que o ajuda a perceber a grandeza de Deus e o
incentiva a ser mais humilde.

3. Responda à pergunta feita em Salmos 8:4.

Uma Profecia sobre Cristo

Explique como as idéias e sentimentos expressos em Salmos 41:9
foram cumpridos na vida de Jesus. (Ver Mateus 26:14–16; João
13:18–26.)

Explique o Significado de Acordo com
um Profeta

Leia Salmos 118:22, e depois Atos 4:10–12. Escreva com suas
próprias palavras a que Pedro disse que Salmos 118:22 se referia.

O Poder da Palavra

1. Cite todas as maneiras pelas quais o autor de Salmos 119:97–105
disse que foi beneficiado por ter a palavra do Senhor e conhecer
Seus ensinamentos.

2. Cite maneiras pelas quais você acha que a palavra do Senhor é
uma “lâmpada” para seus pés e uma “luz” em seu caminho.
Leia 1 Néfi 17:13.

Nomes e Descrições de Deus

1. Faça uma lista de pelo menos cinco nomes diferentes de Deus
que você encontrar em Salmos. (Há pelo menos vinte e sete.)

2. Por que você acha que Salmos fornece tantos nomes diferentes?

3. Aliste pelo menos cinco frases diferentes que descrevam Deus
em Salmos (há pelo menos trinta e duas).

4. Escolha uma frase da lista que você acabou de fazer que melhor
descreva seus sentimentos sobre o Senhor.

Encontre uma Citação

Procure em vários salmos de sua escolha. Procure uma idéia que
você acha que daria um bom texto para um cartaz. Copie a frase e
explique por que você a escolheu.

F

E

D

C

B

A

C

B

A

Um provérbio é uma breve declaração que ensina o
comportamento adequado e moral. O livro de Provérbios fornece
conselhos práticos para uma pessoa viver sua religião e comportar-
se de modo adequado e moral. Todos podemos beneficiar-nos por
seguir os conselhos dados nesse livro.

Preparação para o Estudo de Provérbios
Lemos em I Reis 4:32 que Salomão criou muitos provérbios.
Provérbios 1:1 relata que Salomão é o autor dos provérbios desse
livro, embora outros autores também sejam mencionados. (Por
exemplo: Ver Provérbios 30:1; 31:1.)

Os provérbios contêm expressões sobre uma grande variedade de
assuntos. Um versículo pode não ter nada a ver com o versículo
(provérbio) anterior ou o seguinte. A maioria dos provérbios foram

escritos no estilo poético hebraico descrito na introdução do livro
de Salmos.

Você estudará o livro de Provérbios da mesma forma que estudou
o livro de Salmos. Em vez de estudar cada capítulo, você estudará
e ponderará alguns versículos importantes.

Provérbios

Visão Geral
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Estudo das Escrituras
Faça seis das doze atividades a seguir (A–L) ao estudar o livro de
Provérbios.

Crie um Título

1. Algumas pessoas acham que Provérbios 1:7; 9:10 são o tema do
livro de Provérbios. Leia os versículos. De acordo com o que
leu, escreva um título para o livro de Provérbios. (Nota: A
palavra temor como usada nesses versículos significa reverência
ou profundo respeito por Deus.)

2. De acordo com o que você já viu e aprendeu, explique a
veracidade desses dois versículos.

Conhecimento de Escritura—
Provérbios 3:5–6

1. Desenhe algo que represente o significado de Provérbios 3:5–6.
Por exemplo: Você pode fazer um desenho ou diagrama com
uma frase curta e capciosa. Mostre seu desenho para sua família
e veja se eles compreendem o significado, depois leia a escritura
e explique o significado para eles.

2. Quem você conheceu no Velho Testamento que é um exemplo
de Provérbios 3:5–6? Explique o motivo.

Dê um Exemplo

Em Provérbios 3:11–12, a frase “corrigir” significar punir para
disciplinar. Escreva uma breve situação ou história que mostre a
veracidade desse provérbio.

Faça uma Tabela

Faça uma tabela como esta abaixo e preencha-a com informações
tiradas de Provérbios 6:16–19 e com seus próprios pensamentos e
experiências sobre o que o Senhor “abomina” (deve haver sete
características citadas em Provérbios).

Dê um Conselho a um Amigo

Imagine que esteja ajudando alguém que tenha dificuldades em
compreender por que deve viver a lei da castidade. Quais
versículos de Provérbios 6:23–33 você poderia ler para essa
pessoa? Para cada versículo escolhido, diga como você explicaria o
que o versículo ensina. Por exemplo: Se escolhesse o versículo 32,
você poderia perguntar: “Que tipo de entendimento você acha que
está faltando numa pessoa que comete adultério?”

Experimente

Experimente viver os princípios ensinados em Provérbios 15:1, 18;
16:32 por dois ou mais dias e escreva sua experiência em seu
caderno.

Escreva com Suas Próprias Palavras

Escreva Provérbios 27:12 com suas próprias palavras. Como o
versículo 12 se aplica ao conselho que recebemos dos profetas no
livreto Para o Vigor da Juventude (34285 059)?

Escreva o Oposto

Reescreva Provérbios 30:11–14 de modo que os versículos
expressem idéias opostas às encontradas nas escrituras. Portanto,
em vez de os versículos referirem-se a uma geração injusta, eles
falarão sobre uma geração justa de santos dos últimos dias. O que
você poderia fazer para ajudar a formar essa geração justa?

Para Grandes Mulheres

Provérbios 31:10–31 dá uma descrição de uma mulher virtuosa.
Aliste aquelas que você acha serem as cinco qualidades mais
importantes mencionadas e explique por que cada uma delas é
importante para você.

Se Você É Tão Sábio …

Supõe-se que Salomão seja o autor da maioria dos provérbios.
Levando em conta o que você sabe da vida de Salomão, encontre
um provérbio que, em sua opinião, teria evitado muitos problemas
que ele teve mais tarde em sua vida.

Provérbios sobre as Riquezas

Leia os seguintes provérbios e resuma o que dizem sobre as
riquezas: 11:4, 28; 13:7–8; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7, 9, 16,
22–23; 28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

Provérbios sobre o Trabalho

Leia os seguintes provérbios e resuma o que dizem sobre o
trabalho: 6:6–11; 10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13;
21:25–26; 24:30–34; 26:13–16; 28:19.

L

K

J

I

H

G

F

E

Características que o Senhor Abomina Por Que Você Acha que Ele as Abomina

D

C

B

A
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Eclesiastes ou o Pregador
A Vida Sem o Conhecimento do Plano
Como suas opiniões e atitude em relação à vida seriam diferentes
se você acreditasse que esta vida é sua única existência, que não
existe prestação de contas da nossa vida após a morte?

O autor de Eclesiastes escreveu a maior parte de seu livro como se
acreditasse que a vida fosse tudo que existe. Ao escrever por esse
ponto de vista, ele mostrou como a vida seria frustrante sem o
evangelho. No último capítulo, o autor admitiu que ele realmente
acreditava que a vida continua após a morte e que como a vida
continua para sempre, ela não teria significado nem felicidade
duradoura a menos que sirvamos Deus e nos preparemos para o
Julgamento, onde tudo que parece “vaidade” (temporário e
insatisfatório) será visto como realmente é.

Para mais informações sobre Eclesiastes, ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Eclesiastes”.

Eclesiastes 1–2

“Tudo É Vaidade”

Eclesiastes 1–2 relata o que o
“pregador” (como ele chama a
si mesmo) disse sobre sua
busca por encontrar algum
sentimento duradouro de
alegria e felicidade. Ao ler,
pense em como você se sente
sobre as coisas que ele viu e fez
e o que procurou.

Compreensão das Escrituras

Eclesiastes 1

Eclesiastes 2

Estudo das Escrituras

Faça uma Tabela

Aliste pelo menos cinco coisas de Eclesiastes 1–2 que o autor disse
que deveriam tê-lo feito feliz, mas não o fizeram. Depois de cada
coisa de sua lista, escreva a referência do versículo onde você a
encontrou. Você pode marcar nas escrituras as cinco coisas que
incluiu em sua lista.

Você Concorda ou Discorda?

Leia Eclesiastes 1:18. Escreva para o pregador dizendo por que
concorda ou não com sua declaração.

Eclesiastes 3

Tirar Melhor Proveito da Vida
Enquanto Puder

Eclesiastes 3 relata como a vida tem frustrações; os iníquos e
os justos, os sábios e os tolos, todos têm momentos bons e
ruins na vida. O capítulo 3 conclui dizendo que embora haja
bons e maus momentos para todos, uma pessoa é mais feliz se
viver uma boa vida e procurar a alegria, mesmo que essa
alegria seja temporária. Em outras palavras, se coisas boas e
más acontecem para todos, é melhor que desfrutemos as boas
enquanto durem.

Eclesiastes 3:1–8 são os versículos mais citados de Eclesiastes.
Mas eles podem ser malcompreendidos. Ao dizer que tudo tem
o seu tempo, o pregador está simplesmente dizendo que há
certas coisas que acontecem para todos. Ele não estava
sugerindo que todos temos um tempo de matar ou um tempo
de odiar ou de fazer coisas negativas. Nunca haverá um tempo
adequado para desobedecer aos mandamentos.

Eclesiastes 4–5

O Que Faz Você Feliz?

Existe um meio de vida que torna as pessoas felizes, mesmo
que elas não acreditem nem aceitem as verdades de Deus, Seus
mandamentos e a vida eterna? Embora o pregador tenha visto
tanta “vaidade” no mundo, em Eclesiastes 4–5, ele admite que
ainda há coisas neste mundo que valem a pena serem feitas e
que conduzem a uma felicidade maior num mundo que, de
outra forma, não faz muito sentido para ele. (Sem o
entendimento do plano de Deus.)

Compreensão das Escrituras

Eclesiastes 4

Opressões (v. 1)—Coisas ruins
que acontecem para as pessoas

Admoestar (v. 13)—Ensinar e
corrigir

B

A

Mais excelente (v. 13)—Maior
que

Amontoar (v. 26)—Guardar

Vaidade (vv. 2, 14)—Sem
sentido, temporário e
insatisfatório

Debaixo do sol (vv. 3, 9)—Na
Terra
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Cantares de Salomão

Eclesiastes 5

Estudo das Escrituras

Encontre um Bom Conselho

Eclesiastes menciona diversas coisas que ainda valem a pena ser
feitas, mesmo que “tudo seja vaidade”. Escreva sobre duas coisas
que leu em Eclesiastes 4–5 que seriam um bom conselho, mesmo
para alguém que não acredite em Deus. Explique o conselho como
se estivesse falando com uma pessoa que não acredita em Deus.

Eclesiastes 6

Tudo Ainda É Vaidade

Eclesiastes 6 contém mais exemplos de como as riquezas, a
honra e os filhos não podem proporcionar a felicidade plena. O
capítulo conclui que se a riqueza, as honras do mundo e a
posteridade são tudo que existe, então a vida não tem sentido.

Eclesiastes 7–11

Encontrar Algum
Contentamento na Vida

Depois de dizer que “tudo é vaidade” e que nada realmente
proporciona uma plenitude de alegria, o pregador usou
Eclesiastes 7–11 para dizer o que ele achava que poderia dar
uma felicidade temporária a uma pessoa. Embora “tudo seja
vaidade”, ele pregou que ainda há algumas maneiras de se
viver que proporcionam mais felicidade do que outras.

Estudo das Escrituras

Resuma os Ensinamentos

Leia os seguintes versículos de Eclesiastes 7–11 e resuma o que o
pregador disse que uma pessoa deve conhecer ou fazer para ter

alguma felicidade e satisfação na vida: 7:1, 11–12, 17–22; 8:12–13;
9:4–10; 10:8, 12–14; 11:1, 8–10.

Eclesiastes 12

A Conclusão

Se você soubesse que iria morrer daqui a uma semana, o que
faria em seus últimos dias?

Eclesiastes 12 contém a mensagem final do pregador. Ele
lembrou aos jovens que vivam bem enquanto ainda são
capazes, pois dia virá em que irão morrer. Os últimos dois
versículos de Eclesiastes 12 nos fazem ver pela primeira vez
que ele realmente acreditava na natureza eterna da vida. Esses
versículos sugerem que nos onze e meio capítulos anteriores, o
pregador tentou provar que a vida sem Deus tem pouco
significado, mas que um viver bem ainda tem suas vantagens.
Viver de modo justo faz mais sentido quando sabemos que a
vida é eterna e que um dia estaremos perante Deus para
sermos julgados. Por esse motivo, os últimos dois versículos
de Eclesiastes 12 são a verdadeira mensagem do livro.

Compreensão das Escrituras

Eclesiastes 12

Estudo das Escrituras

Faça um Cartaz

1. Faça um cartaz (pelo menos do tamanho da página de seu
caderno) do que Eclesiastes diz ser o dever de todo homem.

2. De acordo com Eclesiastes 12:13–14, que motivo existe para
conhecermos e fazermos esse “dever”?

A

Tremerem (v. 3)—Ficarem
velhos
Florescer (v. 5)—Ser rejeitado
Casa eterna (v. 5)—Morte

Aguilhões (v. 11)—Varas
pontudas e afiadas
É enfado da carne (v. 12)—Faz
com que fique cansado

A

A

Voto (vv. 4–5)—Promessa

Ver “Cantares de Salomão” no Guia para Estudo das Escrituras.
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O Livro de Isaías
O livro de Isaías recebeu mais atenção e louvor de outros autores
das escrituras do que qualquer outro livro. Néfi usou os escritos de
Isaías para “melhor persuadir [seus irmãos] a acreditar no Senhor,
seu Redentor” (1 Néfi 19:23), e disse: “minha alma se deleita em
suas palavras” (2 Néfi 11:2). Além disso, Néfi disse que as palavras
de Isaías fariam as pessoas “[alegrarem] o coração e [regozijarem-
se] por todos os homens”. (2 Néfi 11:8) O irmão de Néfi, Jacó,
ensinou que os da casa de Israel deveriam aplicar as palavras de
Isaías a si mesmos. (Ver 2 Néfi 6:5; 11:8.) O próprio Salvador foi
quem prestou maior louvor aos escritos de Isaías.

“Grandes São as Palavras de Isaías”
Isaías é mais citado no Novo Testamento do que qualquer outro
profeta. Os autores do Livro de Mórmon citaram ou parafrasearam
35 por cento do livro de Isaías. Doutrina e Convênios faz
aproximadamente cem referências a Isaías, por meio de citações,
paráfrases ou interpretações de seus ensinamentos. Quando Cristo
visitou os nefitas após Sua Ressurreição, Ele disse ao povo que eles
deviam “[examinar] estas coisas diligentemente, porque grandes
são as palavras de Isaías”. (3 Néfi 23:1)

Dados Importantes sobre Isaías
Isaías viveu e profetizou aproximadamente de 740 a 700 a. C.
Nesse período, os assírios conquistaram o reino setentrional de
Israel. O reino meridional de Judá, onde Isaías morava, estava sob
domínio assírio e também estava sob risco de destruição. Contudo,
eles foram poupados porque o rei Ezequias obedeceu ao conselho
de Isaías. Isaías advertiu que Judá precisava continuar a
arrepender-se ou também seria destruída, mas pela Babilônia em
vez da Assíria.

Isaías falou mais sobre a primeira e a segunda vindas de Jesus
Cristo do que qualquer outro profeta do Velho Testamento. Ele
tinha um modo especial e inspirado de ensinar. Muitas de suas
profecias se aplicam não apenas a sua época, mas à época de Jesus,
aos nossos dias e ao futuro. Às vezes, o mesmo versículo ou grupo
de versículos pode aplicar-se a mais de um período de tempo.

Como Ler Isaías
Isaías foi um profeta de Deus, um escritor talentoso e um poeta das
tribos de Israel. Por esse motivo, alguns de seus escritos podem ser
difíceis de entender quando traduzidos do hebraico para outras

línguas. Lembre-se do que aprendeu sobre a poesia hebraica na
introdução de Salmos. (Ver pp. 131–132.) As idéias anotadas ali
juntamente com o Espírito Santo o ajudará a compreender o livro
de Isaías. Por meio de imagens e símbolos, Isaías ensinou
vigorosamente a sua mensagem. Você lerá que a lua se
envergonhou, uma terra era tão feliz que as árvores batiam palmas,
e que um livro fala do pó. Se procurar ver além dessas e outras
imagens para compreender os sentimentos e princípios acerca dos
quais Isaías escreveu, suas palavras terão um significado muito
maior. Se buscar a ajuda do Espírito Santo, você verá que Isaías se
tornará um dos livros mais inspiradores e vigorosos de todas as
escrituras.

Para mais informações sobre o livro de Isaías, ver Guia para Estudo
das Escrituras, “Isaías”.

Isaías 1

Isaías Chama Israel ao
Arrependimento

Não temos certeza se Isaías escreveu os capítulos desse livro na
ordem em que aparecem na Bíblia. Parece, contudo, que os
capítulos foram cuidadosamente ordenados para transmitir
melhor a plenitude da mensagem de Isaías. Isaías 1 é como um
prefácio do livro de Isaías, que resume e apresenta o livro
inteiro indicando: (1) o que as pessoas fizeram que era ofensivo
ao Senhor (vv. 1–9), (2) por que eles acharam que não
precisavam arrepender-se (vv. 10–15), (3) o que o Senhor
prometeu se eles se arrependessem (vv. 16–19, 25–27), e (4) o
que aconteceria se não se arrependessem (vv. 20–24, 28–31).

Em sua leitura, lembre-se do conselho de Néfi e Jacó: Como
somos da casa de Israel, devemos aplicar essas palavras a nós
mesmos. (Ver 1 Néfi 19:23; 2 Néfi 6:5.) Muitos dos
ensinamentos e profecias se aplicam a nós como se ele estivesse
falando para os dias atuais.

Visão Geral de Isaías
Temas
Gerais Julgamentos Parte Histórica Promessa de um Messias

Referência 1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24

Tópicos Judá As
nações

Dia
do

Senhor

Julgamento
e Bênçãos

Jerusalém é
preservada da

destruição; a vida
de Ezequias
é prolongada

Livramento
de Israel

Libertador
de Israel

Futuro
glorioso
de Israel
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Compreensão das Escrituras

Isaías 1

Estudo das Escrituras

Israel É como …

1. Leia Isaías 1:2–9, 21–22, 30–31 e relacione todas as imagens ou
símbolos que Isaías usou para descrever o povo de Judá e seus
pecados.

2. Que pecados de Judá são cometidos pelas pessoas de hoje?

Conhecimento de Escritura—Isaías
1:18

Embora o Senhor seja rigoroso e tenha usado uma linguagem forte
para com os israelitas, podemos sentir Seu amor pelo modo como
Ele os insta a arrepender-se. As soluções do Senhor para nossos
pecados e problemas nem sempre são rápidas ou fáceis, mas elas
nos fornecem uma solução duradoura.

1. Resuma a solução do Senhor para os problemas de Judá. (Ver
Isaías 1:16–19.)

2. Leia Doutrina e Convênios 58:42–43 e diga como o Senhor fez
nesses versículos a mesma promessa que fez em Isaías 1:18 e o
que precisamos fazer para cumprir essa promessa.

Isaías 2

Vinde ao Monte do Senhor

A Segunda Vinda de Jesus Cristo dará início a um período de
mil anos de paz na Terra chamado Milênio. Os iníquos serão
destruídos na época da Vinda do Salvador, mas aqueles que
estiverem preparados para recebê-Lo serão poupados e se
regozijarão com Ele. O que precisamos fazer para estarmos
preparados? Numa profecia muito conhecida, Isaías disse à
antiga e à moderna Israel o que eles precisam fazer a fim de
prepararem-se para receber o Senhor e viver no Milênio. Essa
profecia é “dualista”, ou seja, pode ser aplicada para mais de
uma época e lugar. Como tal, a profecia não apenas ensina
princípios gerais sobre o que a antiga Israel precisava fazer
para estabelecer Seu reino mas também sugere um local
específico para aquele reino nos últimos dias, antes da
Segunda Vinda e do Milênio.

No Livro de Mórmon, Néfi citou os capítulos 2–14 de Isaías.
Compare esses capítulos com os de 2 Néfi para ajudá-lo a
compreender melhor o que ler.

Compreensão das Escrituras

Isaías 2

Isaías 2:2–4—O Monte do Senhor
O “monte do Senhor” refere-se ao templo. Em Isaías 2:2–4, Isaías
contou uma visão e fez uma profecia que seria cumprida de
muitas formas. Ele disse que tempo viria em que o povo do Senhor
colocaria Deus e Sua casa acima de todas as coisas, um tempo em
que procurariam ativamente aconselhar-se com Ele indo à Sua
casa, então Sião será estabelecida entre eles, e terão paz e a
promessa de vida eterna. Os profetas modernos nos ensinaram
essa mesma doutrina. O Presidente Howard W. Hunter disse:
“Façamos do templo, com a adoração e os convênios do templo e o
casamento no templo, nossa principal meta nesta Terra e a mais
sublime experiência da mortalidade”. (Conference Report, outubro
de 1995, p. 118; ou Ensign, novembro de 1994, p. 88.)

Outro cumprimento dessa profecia se refere ao estabelecimento da
casa do Senhor no “cume dos montes”. (Isaías 2:2) Essa profecia
faz referência simbólica não apenas ao estabelecimento do templo
no lugar mais alto de nossa vida, mas também teve seu
cumprimento literal na localização da sede da Igreja nos últimos
dias. Com referência a essa profecia de Isaías, o Élder Bruce R.
McConkie disse: “Essa foi uma referência específica ao Templo de
Salt Lake e outros templos construídos no alto das Montanhas
Rochosas, e faz uma referência geral ao templo que ainda será
construído na Nova Jerusalém, no condado de Jackson, Missouri”.
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, p. 539.)

O Élder B. H. Roberts ensinou a importância de a lei sair de Sião
ao dizer: “Para mim essa é, em parte, a lei de Sião—o princípio
básico da lei civil do país—um princípio de lei que sairá de Sião—
a lei civil que será estabelecida e preservada sobre esta terra
abençoada de liberdade que, por fim, abençoará direta ou
indiretamente e libertará todas as terras do mundo inteiro”.
(Conference Report, abril de 1908, p. 108.)

Agoureiros (v. 6)—Pessoas que
predizem o futuro com sinais

B

A

Corruptores (v. 4)—Pecadores
A cabana na vinha, a choupana
no pepinal (v. 8)—Abrigo
temporário

Quem requereu isto de vossas
mãos, que viésseis a pisar os
meus átrios? (v. 12)—Quem vos
convidou à minha casa?
Estender as vossas mãos (v.
15)—Orar
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Estudo das Escrituras

Faça um Desenho ou Esboço

Faça um desenho que represente as idéias encontradas em Isaías
2:2–3.

Dê um Exemplo Moderno

A mensagem básica de Isaías 2:2–4 é que Sião será estabelecida
quando Israel colocar o templo e suas ordenanças e lei acima de
todas as coisas em sua vida.

1. Leia Isaías 2:6–9 e aliste o que o Senhor disse que estava
impedindo o povo de receber as bênçãos do templo naquela
época. Dê um exemplo moderno de cada coisa da lista. (Não
deixe de comparar o versículo 9 com 2 Néfi 12:9.)

2. De acordo com Isaías 2:10–22, o que acontecerá na Segunda
Vinda de Jesus Cristo a todos os que não O aceitarem por causa
de seu orgulho?

Isaías 3

Profecias contra os
Orgulhosos

Isaías 3 contém a continuação da descrição de Isaías das
condições de iniqüidade que se encontravam Israel e Judá em
sua época e o que aconteceria devido a essa iniqüidade. Isaías
usou uma de suas imagens mais descritivas ao comparar a
casa de Israel às mulheres orgulhosas que se ornamentavam
completamente, seguindo os estilos da moda de sua época.
Essas mulheres, muito preocupadas com a bela aparência
externa, tinham negligenciado a verdadeira espiritualidade
interior. Podemos aplicar esses ensinamentos a nós mesmos
como uma advertência do que nos acontecerá se formos
orgulhosos e iníquos.

Isaías 4

Bênçãos para os Humildes

Isaías 4 serve de contraste ao capítulo 3, dizendo o que
acontece quando Israel se volta ao Senhor com humildade.

Compreensão das Escrituras

Isaías 4

Estudo das Escrituras

Interprete as Imagens

Preste muita atenção às imagens criadas por Isaías neste breve
capítulo. Ao contrário das mulheres do final de Isaías 3, as
mulheres descritas em Isaías 4 são humildes.

1. De acordo com os versículos 2–6, quais são os frutos das ações
humildes dessas mulheres?

2. O que podemos fazer para sermos como essas mulheres para
que possamos ser livrados de nossa vergonha, limpos da
imundície e tornar-nos pessoas cheias de “beleza e glória”,
sendo guiados e protegidos pelo Senhor? (Ver vv. 5–6.) Você
pode ler as seguintes escrituras antes de responder: 2 Néfi
31:13, 17; 32:1–3; Alma 7:14–15; Moisés 6:52, 57.

Isaías 5

Os Pecados de Israel

Isaías 5 contém a continuação da descrição que Isaías fez dos
pecados de Israel e suas conseqüências. Em sua leitura,
pondere como os pecados das pessoas da época de Isaías se
assemelham aos pecados de nossos dias, e o que o Senhor disse
que acontecerá aos que se recusarem a se arrepender.

Compreensão das Escrituras

Isaías 5

Sebe (v. 5)—Cerca, muro
Não será podada nem cavada
(v. 6)—Ninguém cuidará dela
Sarças (v. 6)—Ervas daninhas
Juízo (v. 7)—Justiça
Opressão (v. 7)—
Derramamento de sangue
Ai (vv. 8, 11, 18, 20–22)—
Interjeição que expressa tristeza
Jeira, bato, ômer, efa (v. 10)—
Unidades de medida

Exaltado (v. 16)—Elevado
Lugares devastados pelos
gordos (v. 17)—As terras
usadas pelos animais para
pasto serão destruídas.
Prudente (v. 21)—Cuidadoso e
sensato
Desprezaram (v. 24)—
Afastaram-se de, odiaram
Estandarte (v. 26)—Bandeira ou
flâmula levada à frente de um
exército em marcha

A

Opróbrio (v. 1)—Vergonha
Assembléias (v. 5)—Pessoas
reunidas
Tabernáculo (v. 6)—Abrigo

Refúgio (v. 6)—Local de paz e
segurança, afastado dos perigos
ou de situações indesejáveis
Esconderijo (v. 6)—Lugar
coberto

B

A
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Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Isaías 5.

Interprete a Parábola para Nossos Dias

A parábola encontrada em Isaías 5:1–7 fala sobre aqueles que
recebem o evangelho. Qual é a mensagem da parábola para os
membros da Igreja de nossos dias? Você pode consultar Doutrina e
Convênios 1:27; 82:3; 105:6 ao escrever sua resposta.

Ai!

Aliste todas as pessoas sobre quem o Senhor disse “ai” de acordo
com Isaías 5:8–25 e descreva cada grupo de pessoas com suas
próprias palavras.

Isaías 6

Isaías Vê o Senhor

Isaías 6 conta como Isaías foi chamado para ser um profeta e o
que o Senhor disse a respeito de sua missão profética. Os
versículos 1 e 5 contêm o testemunho de Isaías de que ele viu o
Senhor.

Isaías 7–8

Confiar no Senhor

Isaías 7–8 fala sobre um acontecimento histórico específico
ocorrido no reino de Judá, mas a profecia não apenas se aplica
à epoca, mas também prevê o nascimento de Jesus Cristo, que
aconteceria setecentos anos depois.

Isaías 7 explica que o rei de Israel (o Reino Setentrional,
também chamado de Efraim) e o rei da Síria tinham-se aliado
para terem maior poderio militar. Juntos, eles esperavam
conquistar o reino de Judá. (Ver vv. 1–2, 5–6.) Suas ações
atemorizaram Acaz, rei de Judá. (Ver o v. 2.) O Senhor ordenou
Isaías a dizer a Acaz que não ficasse atemorizado porque os
assírios viriam do norte e conquistariam tanto a Síria quanto
Efraim. Isaías disse que o cumprimento dessa profecia seria um
testemunho para Judá de que o Senhor continuaria a preservá-
los como povo. Então, Isaías dá a Acaz um sinal como
testemunho de que suas palavras eram verdadeiras. Ele disse
que uma virgem conceberia, teria um filho, e o nome dele seria
Emanuel, que significa “Deus conosco”. O nome Emanuel
simboliza o fato que Deus estaria com Seu povo Judá. Isaías
também profetizou que antes que a criança tivesse idade

suficiente para saber a diferença entre o bem e o mal, os assírios
capturariam os reis da Síria e de Efraim. (Ver vv. 14–16.)

Essa profecia, que se encontra em Isaías 7:10–16, tem um
significado muito mais profundo. Uma das razões pelas quais
Deus preservaria Judá como povo era porque Ele havia
prometido enviar Seu Filho à Terra por intermédio da tribo de
Judá e a posteridade do Rei Davi. Esse Filho de Deus seria um
Emanuel. Isaías estava dizendo a Acaz que Deus preservaria
Judá em relação ao problema com a Síria e Efraim, bem como
pelos muitos anos que faltavam até o nascimento do Messias.

Isaías 8 continua a história iniciada em Isaías 7. Isaías disse ao
povo de Judá que não se preocupasse com a Síria e o reino
setentrional de Israel porque a Assíria iria destruí-los. Uma
nova preocupação, contudo, seria que a Assíria também atacaria
Judá. O povo de Judá pensou em unir-se a outras nações numa
“confederação” para lutar contra a Assíria. (Ver vv. 9–10.)
Isaías disse ao povo que se confiasse no Senhor, Ele garantiria
sua segurança, ou “santuário”. (Vv. 13–14.) Ele também
advertiu-os contra as pessoas que alegavam receber revelações,
mas não as tinham recebido de Deus. (Ver vv. 19–22.)

Estudo das Escrituras

Profecias sobre Jesus Cristo

1. Escreva onde e como um autor do Novo Testamento usou Isaías
7:14.

2. Leia Isaías 8:13–14 e explique como Jesus é ao mesmo tempo a
rocha sobre a qual construímos um alicerce seguro (ver Helamã
5:12) e a “pedra de tropeço” e uma “rocha de escândalo” (v. 14).

Isaías 9

Uma Profecia sobre a
Vinda do Messias

Isaías 9 contém outra profecia muito conhecida sobre a vinda
de Jesus Cristo. O versículo 1 descreve a região norte do reino
setentrional de Israel, que era a primeira área a ser atacada
quando nações como a Assíria vinham do norte. Isaías
profetizou que essa área, conhecida como “Galiléia”, nem
sempre seria tão problemática. Isaías prometeu que Deus
enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança
que quebraria o “jugo da sua carga” (Isaías 9:4) e seria
chamada “Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz” (v. 6). Todos esses nomes se
referem ao Messias—o Rei dos Reis — e essa profecia foi quase
completamente cumprida quando Jesus passou a maior parte de
Seu ministério mortal nessa região da Galiléia. (Ver Mateus
4:12–16.) A profecia continua a ser cumprida à medida que o
governo de Jesus Cristo continua a expandir-se eternamente,
quando as pessoas O aceitam como seu rei e tornam-se
merecedoras das bênçãos da vida eterna. (Ver Isaías 9:7.)

A

B

A
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Isaías 10

Os Destruidores Serão
Destruídos

Em Isaías 9, o Senhor deixou bem claro que permitiria que a
Assíria conquistasse os filhos de Israel do reino setentrional. As
profecias de Isaías também pareciam deixar implícito que a Assíria
também destruiria parte do reino de Judá. Por que o Senhor
permitiria que uma nação de descrentes iníquos como a Assíria
conquistasse Seu povo do convênio? Em Isaías 10 o Senhor
responde a essa pergunta. Ele disse que por Israel ser tão iníqua e
hipócrita, Ele não mais a protegeria. Isaías 10 deixa bem claro,
porém, que os assírios também seriam punidos devido à sua
iniqüidade. Não lhes seria permitido destruir Judá completamente,
porque Deus ainda iria cumprir Sua promessa referente à vinda de
Seu “ungido”, ou o Messias. (Ver Isaías 10:27–34.)

Isaías 11

Eventos Futuros

Uma das razões pelas quais Isaías é um livro tão importante
para os nossos dias é que muito do que aconteceu na época de
Isaías ocorre em nossa própria época. Também vivemos numa
época iníqua, e o Senhor prometeu que os iníquos sofreriam as
conseqüências de suas ações, tal como nos dias de Isaías. Embora
nossa época e a de Isaías sejam diferentes em certos detalhes, os
princípios são os mesmos. A importância de Isaías 11 foi
ensinada pelo Profeta Joseph Smith quando ele disse: “Além
desses, [Morôni] citou o capítulo onze de Isaías, dizendo que
estava prestes a ser cumprido”. (Joseph Smith–História 1:40)

Aqueles que amam o Senhor e procuram viver em retidão
podem ficar desanimados por viver em meio a tamanha
iniqüidade. Nos momentos de desânimo, é importante termos
uma “visão global” do plano do Pai Celestial e sabermos que a
retidão prevalecerá no final e que Ele providenciou um meio de
redimir todos os Seus filhos que assim o desejarem. Isaías 11
fala sobre essa “visão global” e contém uma mensagem de
esperança sobre a vontade do Senhor para com aqueles que
buscam conhecê-Lo e fazer a Sua vontade.

Compreensão das Escrituras

Isaías 11

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Isaías 11.

Interprete Isaías com a Ajuda de Outras
Escrituras

1. De acordo com Doutrina e Convênios 113:1–2, a que se refere
Isaías 11:1–5?

2. De acordo com Doutrina e Convênios 113:5–6, quem é a “raiz
de Jessé” mencionada em Isaías 11:10?

3. De acordo com Joseph Smith–História 1:40, quando os eventos
de Isaías 11 ocorrerão de modo geral?

Os Últimos Dias e o Milênio

Isaías 11:1–9 fala em sua maior parte de eventos futuros. Isaías
11:10–16 refere-se ao que o Senhor fará para levar a efeito os
eventos mencionados nos versículos 1–9.

1. Que profecias de Isaías 11 você viu que já foram cumpridas ou
que começaram a ser cumpridas?

2. Escreva sobre um ensinamento de Isaías 11 que o incentive a
permanecer fiel ao Senhor.

Isaías 12

Louvar o Senhor

Isaías 12 é um breve poema que louva o Senhor pelo que Ele fez
para salvar Seu povo. Isaías 12 parece ter sido escrito em
resposta às grandes verdades mencionadas em Isaías 11 a respeito
do Messias, a coligação de Israel nos últimos dias e o Milênio.
Os ensinamentos do capítulo 12 também podem ser aplicados a
uma pessoa que venha a conhecer o Senhor, entre para a Sua
Igreja e receba a paz que somente Jesus Cristo pode oferecer.

Estudo das Escrituras

Nomes de Jesus Cristo

Leia os seguintes versículos dos primeiros 12 capítulos de Isaías e
relacione todos os diferentes nomes que Isaías usou para Jesus
Cristo: Isaías 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2.

A

B

A

Eqüidade (v. 4)—Justiça
Manso (v. 4)—Humilde
Vara (v. 4)—Cajado usado por
um governante que simboliza
seu poder
De peito (v. 8)—Muito jovem
Estandarte (vv. 10, 12)—Bandeira
ou flâmula carregada na frente
de um exército em marcha

Desterrados (v. 12)—
Espalhados
Adversários (v. 13)—Inimigos
Oprimir (v. 13)—Causar
problemas
Despojar (v. 14)—Destruir um
lugar e ficar com as riquezas ali
encontradas

Rebento (v. 1)—Galho ou ramo Repreender (vv. 3–4)—Corrigir
alguém com bondade
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Escreva o que considera significativo em relação ao uso de cada
nome em particular, em cada versículo. O que o nome salienta com
respeito ao caráter ou às ações do Senhor?

Isaías 13–14

Babilônia e Lúcifer

Isaías 13–14, como Isaías 10, contém profecias sobre a destruição
de um país que conquistou o povo do convênio do Senhor. Em
Isaías 10, a profecia era sobre a Assíria, o país que conquistou o
reino setentrional aproximadamente entre 725–721 a.C. Isaías
13–14 fala sobre a Babilônia, o país que conquistou Judá
aproximadamente entre 600–588 a.C. A antiga Babilônia foi um
dos impérios mais ricos e mundanos da história.
Conseqüentemente, o Senhor usou a Babilônia como símbolo das
pessoas que concentram sua atenção nas coisas do mundo, em
contraste com a imagem de Sião e o céu. A destruição da
Babilônia profetizada, em Isaías 13, simboliza o que acontecerá
aos que lutarem contra o povo de Deus e cujo coração esteja
voltado para as coisas do mundo em vez das coisas de Deus.

Isaías 14 fala mais especificamente sobre o rei da Babilônia, a
quem Isaías comparou a Lúcifer, ou Satanás. Graças a esse
capítulo, aprendemos mais sobre como Lúcifer se tornou
Satanás e também sobre o que acontecerá a ele e seus
seguidores no futuro.

Compreensão das Escrituras

Isaías 14

Estudo das Escrituras

Por Que Você O Seguiria?

1. Isaías 14:12–14 conta-nos como Lúcifer se tornou Satanás. O que
você considera mais interessante no que Isaías disse?

2. Leia Doutrina e Convênios 76:25–27; Moisés 4:1–4 e escreva sobre
os conceitos adicionais que aprendeu sobre a queda de Lúcifer.

3. De acordo com Isaías 14:4–11, 15–20, o que acontecerá com
Lúcifer no final?

4. Que informação adicional você aprendeu em Doutrina e
Convênios 76:30, 33, 36–38, 44–46?

5. Um dos motivos pelos quais procuramos aprender sobre Jesus
Cristo é para podermos seguir Seu exemplo e ser mais
semelhantes a Ele. As escrituras mencionam brevemente como
Satanás se tornou o diabo para que possamos identificar o que
precisamos fazer para não segui-lo. Ao pensar sobre o que leu
em Isaías 14 sobre a queda de Lúcifer, escreva por que aquilo
que você aprendeu fez com que queira seguir mais plenamente
o exemplo de Jesus Cristo. Escreva também sobre como você
será mais capaz de evitar Satanás e suas tentações por causa do
que aprendeu.

Isaías 15–23

Profecias contra as Nações que
Não Servem o Senhor

Isaías 15–23 contém diversas profecias sobre a destruição das
nações vizinhas de Israel. Ao revelar a Israel e Judá que todas
as nações vizinhas seriam destruídas, o Senhor deu-lhes
motivos para confiarem Nele em vez de confiarem em
quaisquer tratados ou alianças com aqueles países vizinhos.

Isaías 15–16 contém profecias sobre Moabe. O país recebeu o
nome de Moabe, que foi o filho da filha mais velha de Ló (ver
Gênesis 19:37) e que se estabeleceu naquele país com sua família.
Os moabitas freqüentemente batalhavam contra os israelitas,
mas naquela época, os israelitas podem ter pensado que uma
aliança com Moabe seria útil para vencerem seus inimigos.

Isaías 17 apresenta uma profecia dirigida contra Damasco
(Síria) e Efraim (o reino do norte). Damasco e Efraim se
uniram numa aliança para conquistar Judá, mas antes que
pudessem atacar, os assírios vieram do norte e destruíram os
dois possíveis conquistadores. Isaías 17 relata uma profecia
sobre a destruição dessas duas nações e alguns dos efeitos da
destruição sobre as duas nações.

Isaías 18 fala de uma terra “além dos rios da Etiópia”. (V. 1)
A maioria dos tradutores chama essa terra de Cuxe, que
alguns acreditam ter sido um país que ficava ao sul do Egito.
O capítulo 18 é o mais esperançoso de todos os capítulos desta
seção, e existe muita controvérsia sobre o significado desse
capítulo ou a que ele se refere.

CHIPRE

Mar Mediterrâneo

EGITO
Etiópia-
Cuxe

Rio Nilo

Asdode

M
arVerm

elho

Deserto
do Neguev

Damasco
Tiro

Jerusalém (Vale da Visão)
MOABE

EDOM
Arábia

Carquêmis

Assíria
Nínive MÉDIA

ELÃO
Babilônia

Babilônia Susã

Rio Eufrates

Rio Tigre

A

Opressores (vv. 2, 4)—Aqueles
que governam e maltratam
outras pessoas
Cetro (v. 5)—Cajado que
representa a autoridade para
governar
Impedir (v. 6)—Fazer parar
Soberba (v. 11)—Orgulho
Violas (v. 11)—Instrumentos
musicais

Nomeada (v. 20)—Citada,
mencionada
Ouriço (v. 23)—Um porco-
espinho (animal com espinhos
pontudos nas costas)
Invalidar (v. 27)—Fazer parar
Vara (v. 29)—Arma de guerra
Derretida (v. 31)—Destruída
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Isaías 18 relata a profecia de Isaías de que aquele povo seria
convidado ao monte Sião, onde aparentemente seriam bem-
recebidos. O último versículo do capítulo pode ser de especial
interesse porque fala de um “presente” a ser ofertado ao
Senhor por esse povo. A reunião dos povos da Terra e sua
preparação para encontrarem-se com o Senhor é um dos
grandes propósitos da Igreja nos últimos dias.

Isaías 19–20 relata profecias sobre o Egito, que era uma das
nações mais poderosas do mundo na época de Isaías. Isaías
profetizou os tipos de problemas que se abateriam sobre o
Egito e que os egípcios não conseguiriam resolvê-los com suas
próprias habilidades ou seus falsos deuses. Isaías 19 também
contém a notável profecia de que no futuro Egito e Israel
adorariam o mesmo Deus, e o Egito seria curado pelo Senhor.
Além disso, a profecia sugere que a Assíria também se uniria a
Israel e ao Egito na adoração a Deus.

Isaías 20 fala especificamente da época em que a Assíria
escravizaria o Egito, mostrando novamente ao povo de Judá
um motivo pelo qual eles não deveriam aliar-se com outro país
contra a Assíria.

Isaías 21 fala sobre a destruição final de três nações: Babilônia
(vv. 1–10), Edom (vv. 11–12) e Arábia (vv. 13–17).

No versículo 10, o Senhor parece falar especificamente aos
membros da casa de Israel que estariam cativos na Babilônia
quase duzentos anos depois de Isaías e que precisariam do
incentivo proporcionado por essa profecia acerca da destruição
da Babilônia.

Isaías 22 refere-se à queda de Jerusalém e fala de uma época
em que esse “peso”, ou mensagem desalentadora, seria
removido e Jerusalém ficaria permanentemente em paz. Nessa
profecia, Isaías não só explica o que iria acontecer como parte
da destruição de Jerusalém, mas também explicou por que ela
seria destruída. Ele observou que as pessoas tinham muito
orgulho dos túneis e canais que construíram para resolver os
problemas de água, mas não adoravam o Criador das águas
nem reconheciam que todas as bênçãos provêm Dele. (Ver v.
11.) Também os criticou por realizarem festas para comemorar
a notícia que as nações vizinhas seriam destruídas, em vez de
tornarem-se humildes e arrependerem-se. (Ver vv. 12–14.)

Isaías 22 também contém um breve relato histórico que tem
importante significado simbólico. A história refere-se a Sebna,
guardião do tesouro de Jerusalém, que é um símbolo das
atitudes do povo da Jerusalém daquela época. Isaías acusou
Sebna de orgulhar-se da riqueza de Jerusalém. Depois, Isaías
disse que não apenas os assírios levariam muitos dos tesouros
de Jerusalém, como também as melhores riquezas de Jerusalém
seriam os objetos de menor valor na casa do rei da Assíria. (Ver
v. 18.) Além disso, Isaías disse que um homem chamado
Eliaquim, cujo nome significa “Deus te elevará”, substituiria
Sebna. Havia um importante simbolismo no significado desse
nome e história. Somente substituindo o amor aos tesouros pelo
amor a Deus é que Jerusalém poderia ser redimida da
destruição. E quando Jerusalém se voltar a Deus, ela
novamente se erguerá como uma cidade santa. O nome
Eliaquim tem um significado simbólico ainda maior porque
apontava para a Expiação. Graças à Expiação de Jesus Cristo,
Deus fará com que todos os homens se ergam e tenham a

oportunidade de sobrepujar toda a destruição, desapontamentos
e morte deste mundo. No último versículo do capítulo 22,
Isaías testificou sobre o grande poder dessa redenção,
comparando-o a fincar um prego num “lugar firme” para que
não mais pudesse ser movido. Essa imagem simboliza a
redenção permanente que Jesus Cristo ofereceu e o modo como
Ele morreria e garantiria a salvação para toda a humanidade.

Isaías 23, que contém uma profecia sobre Tiro, uma cidade da
Fenícia, é o último dos capítulos que profetizavam a derrota
das nações vizinhas de Israel e Judá. Tiro era uma cidade que
se dedicava à compra e venda de tesouros do mundo. As coisas
do mundo eram sempre mais importantes para os habitantes
de Tiro do que todas as outras coisas, inclusive Deus. Isaías
chamou Tiro de prostituta. Isso porque de certo modo o povo
tinha vendido a si mesmo e seu sagrado relacionamento com
Deus em troca de dinheiro, da mesma forma que uma
prostituta vende sua sagrada virtude por dinheiro.

Isaías 24

Destruição de um Mundo
Iníquo

Depois de vários capítulos que falavam sobre a destruição de
diversas nações (ver Isaías 13–23), Isaías 24 fala de uma
destruição mais geral em toda a Terra. Isaías 24 se aplica
especificamente aos israelitas e o que lhes aconteceria por
causa de sua iniqüidade, mas também se aplica aos últimos
dias, antes da Segunda Vinda.

Embora Isaías 24 pareça muito desalentador porque fala tanto
sobre destruição, esse capítulo também contém uma pequena
mensagem de esperança referente aos justos que serão
poupados. Essa mensagem de esperança se torna ainda mais
forte nos capítulos seguintes.

Compreensão das Escrituras

Isaías 24

Desolar (v. 1)—Destruir
Usura (v. 2)—Pagamento de
juros por empréstimos
Murcha (vv. 4, 7)—Perde forças
Altos (v. 4)—Orgulhosos
Contaminada (v. 5)—Suja,
poluída
Estatutos (v. 5)—Cerimônias
sagradas
Aliança eterna (v. 5)—As leis e
promessas do evangelho
Consumir (v. 6)—Destruir
Desolados (v. 6)—Castigados
Folguedo (v. 8, 11)—Alegria

Glória (v. 14)—Grandeza
Confins (v. 16)—Lugares mais
afastados
Pérfidos (v. 16)—Traiçoeiros,
enganadores
Laço (vv. 17–18)—Armadilha
Quebrantada (v. 19)—Destruída
Cambalear (v. 20)—Mover-se
de um lado para o outro
Removida (v. 20)—Sacudida ou
dobrada
Confundir (v. 23)—Ficar
envergonhado
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Estudo das Escrituras

Aprenda com Escrituras Correlatas

1. Leia Doutrina e Convênios 5:19; 84:96–98 e escreva como e por
que o Senhor fará o que disse que faria em Isaías 24:1.

2. Leia Doutrina e Convênios 1:17, 35–36; 45:31–35; 97:22–28 e
explique como uma pessoa pode ser salva em meio às
destruições profetizadas em Isaías 24:1–12, 19–23.

3. Aliste maneiras pelas quais o Senhor disse que as pessoas da
Terra pecaram em Isaías 24:5. Compare o que Ele disse em
Isaías com o que Ele disse em Doutrina e Convênios 1:15–16, e
escreva o que acha que Isaías 24:5 significa.

Parte do Plano de Salvação

1. De acordo com Isaías 24:21–22, o que acontecerá com os que
forem destruídos na época em que esse capítulo for cumprido?

2. De acordo com Doutrina e Convênios 138:29–35, como essas
pessoas serão “visitadas”? 

Isaías 25

Isaías Louva o Senhor

Isaías 25 relata a gratidão de Isaías pelo que o Senhor fez e
fará, inclusive a destruição final dos iníquos e orgulhosos e a
recompensa dos humildes, fiéis e obedientes. Ele disse que
aqueles que “esperam” fielmente no Senhor (ou seja, aqueles
que permanecem fiéis ao Senhor enquanto esperam que Ele
cumpra Suas palavras, mesmo que isso não pareça valer a
pena na época) serão recompensados um dia, e sua recompensa
será gloriosa.

Isaías 26

Hino de Louvor de Isaías

Que hino você cantaria para expressar sua gratidão a Deus?
Isaías 26 é um hino de gratidão pelo que o Senhor faz por Seu
povo. A ressurreição de Jesus Cristo, mencionada no versículo
19, deve ser um grande motivo para nossa gratidão.

Isaías 27

O Senhor e Sua Vinha

Isaías 27 relata a comparação de Isaías do modo como o
Senhor trabalha com Seu povo com o modo como um homem
cuida de sua vinha. (Ver Isaías 5:1–7; Jacó 5.) Nessa
comparação, o Senhor explica que os iníquos são como os
ramos mortos que serão cortados e queimados, enquanto os
justos são como as fortes vinhas que criam raízes cada vez
mais profundas, florescem e “encherão de fruto a face do
mundo”. (Isaías 27:6)

Isaías 28

Conselhos a um Povo
Orgulhoso

Isaías 28 identifica o orgulho como o maior pecado dos
israelitas. O orgulho impediu que o povo recebesse as bênçãos
que o Senhor desejava conceder-lhes. Nos versículos 23–29,
Isaías comparou o conhecimento de um fazendeiro sobre como
plantar e colher ao conhecimento ainda maior do Senhor sobre
como trabalhar adequadamente com Seus filhos.

Isaías 29

Uma Obra Maravilhosa e
um Assombro

Muitas vezes, as pessoas que conhecem bem a Bíblia e não são
membros da Igreja fazem perguntas como esta: “Se o Livro de
Mórmon é uma parte tão importante da obra de Deus, por que
ele não está mencionado na Bíblia?” Existem diversas
respostas a essa pergunta, e uma delas é: “Ele está, sim!”
Isaías 29 é um dos lugares da Bíblia que se referem ao Livro de
Mórmon, embora esse não seja citado pelo nome. Ao ler este
capítulo, procure profecias sobre o surgimento do Livro de
Mórmon e a repercussão que esse livro teria no mundo.

B

A
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Compreensão das Escrituras

Isaías 29

Isaías 29:11–12, 18–24—A que “Livro” esse Capítulo
se Refere?
Aqueles que estão familiarizados com o evangelho restaurado
provavelmente perceberão que esses versículos se referem ao Livro
de Mórmon e seu papel na Restauração do evangelho nos últimos
dias. O Élder Bruce R. McConkie disse:

“Poucos homens na Terra, sejam da Igreja ou não, conseguiram
captar a visão do que é o Livro de Mórmon. Poucos estão entre
aqueles que conhecem o papel por ele desempenhado e que ainda
virá a desempenhar na preparação do caminho Daquele de quem
ele é uma nova testemunha. (…)

“(…) O Livro de Mórmon afetará de tal modo os homens que toda
a Terra e seus habitantes serão influenciados e governados por ele.
(…)

“(…) Não há maior questão colocada perante a humanidade nos
tempos modernos do que esta: O Livro de Mórmon é a mente, a
vontade e a voz de Deus para todos os homens?” (The Millennial
Messiah, 1982, pp. 159, 170, 179.)

Estudo das Escrituras

Uma Profecia Cumprida

1. Isaías 29:1–6 fala-nos de um grupo de pessoas que “fala desde o
pó” depois da destruição de Jerusalém. Isaías disse que eles
seriam “[visitados] (…) com terremotos, e grande ruído com
tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor”.
(Isaías 29:6) Leia 2 Néfi 26:15–17; 33:13; 3 Néfi 8:2–19; Mórmon
8:23, 26, 34–35, e escreva como o Livro de Mórmon cumpre a
profecia de Isaías 29:1–6.

2. Leia Joseph Smith–História 1:61–65 e diga como o evento
relatado foi um cumprimento de Isaías 29:11–12. Você pode ler
também 2 Néfi 26:9–22 para ver como esses versículos explicam
mais sobre essa profecia.

Conhecimento de Escritura—Isaías
29:13–14

“Apostasia” significa “afastamento”, e referimo-nos à “Apostasia”
como a época em que a plenitude do evangelho e a autoridade do
sacerdócio para ministrar as ordenanças do evangelho foram
tiradas de entre os homens na Terra. “A Restauração” refere-se à
plenitude do evangelho e à autoridade do sacerdócio que foram
trazidas de volta a Terra.

1. Leia os seguintes versículos de Isaías 29 e diga se eles são a
respeito da Apostasia ou da Restauração, depois explique qual
versículo ensina sobre a Apostasia ou a Restauração: vv. 9–10,
13–14, 15, 18–21, 24.

2. Compare Isaías 29:13–14 com Joseph Smith–História 1:18–19. O
que você acha que é “uma obra maravilhosa e um assombro”?
(Ver também vv. 33–34.)

3. Isaías 29:11–12, 18–24 conta sobre um livro que terá um papel
importante na “obra maravilhosa e um assombro”. Aliste as
verdades que esses versículos dizem que esse livro fará e
depois responda qual você acha ser o livro mencionado.

Isaías 30–32

Confiar no Senhor

Isaías 30–32 foi escrito quando a Assíria ameaçava atacar
Israel depois de ter conquistado outros países vizinhos.
Temerosos, muitos em Israel procuraram a ajuda do Egito para
defender-se dos assírios. Mas o Senhor ajudou os filhos de
Israel a escaparem do iníquo Egito nos dias Moisés; Ele lutou
suas batalhas e os ajudou a conquistar a terra prometida. O
fato de aliar-se ao Egito em vez de confiar no Senhor que os
livrou no passado mostrava quão pouca fé os israelitas tinham
em seu Deus. O conselho de Isaías nos capítulos 30–32 era de
que confiassem no Senhor, e não no Egito, para serem
libertados. Isaías também disse aos filhos de Israel as bênçãos
que receberiam se colocassem a confiança no Senhor e
advertiu-os das conseqüências de não confiarem Nele.

Como você decide se vai ou não confiar em alguém? Já confiou
em alguém que se aproveitou de você depois? Em quem
devemos confiar? Será que nosso medo do que os outros podem
fazer é maior do que nossa confiança de que o Senhor nos
abençoará por sermos fiéis a Ele? Será que confiamos em nossa
própria capacidade de resolver problemas em vez de tentar
fazer as coisas à maneira do Senhor? Essas podem parecer
perguntas tolas, mas como muitas pessoas pensam que os
mandamentos são “difíceis de se cumprir” ou não vêem as
recompensas imediatas de se guardar os mandamentos, elas
confiam em sua própria capacidade e julgamento, ou de outras
pessoas, e desprezam os mandamentos.

B

A

Ariel (vv. 1, 3, 7)—em
Jerusalém
Aperto (vv. 2, 7)—problemas
Levantarei trincheiras contra ti
(v. 3)—Enviarei um exército
contra ti
Sitiarei com baluartes (v. 3)—
Atacarei
Um que tem espírito familiar
(v. 4)—Alguém que invoca os
mortos para que falem
Tirano (vv. 5, 20)—Pessoa
poderosa, vigorosa e iníqua
Pragana (v. 5)—Barba de espiga
de cereal
Tardar (v. 9)—Esperar ou adiar

Titubear (v. 9)—Tropeçar
enquanto caminha
Perecer (v. 14)—Morrer
Prudente (v. 14)—Sábio e
inteligente
Propósitos (v. 15)—Planos,
decisões
Oleiro (v. 16)—Pessoa que faz
objetos de barro
Manso (v. 19)—Humilde e
obediente
Escarnecedor (v. 20)—Aquele
que zomba
Consumir (v. 20)—Destruir
Armar laço (v. 21)—Preparar
uma armadilha
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Compreensão das Escrituras

Isaías 30:15–21

Estudo das Escrituras

Com Suas Próprias Palavras

Em Isaías 30:15–21, o Senhor explicou aos israelitas por que
deveriam confiar Nele em vez de confiarem em sua própria força,
na força de outros ou em objetos desenhados para ajudar na
batalha. Depois de ler esses versículos, responda às seguintes
perguntas com suas próprias palavras:

1. O que o Senhor disse que aconteceria se os israelitas confiassem
em sua própria força? (Vv. 16–17.)

2. Em que os israelitas deveriam confiar? (V. 15.)

3. De acordo com os versículos 18–21, o que o Senhor pediu ao
povo, e depois o que o Senhor faria por eles?

4. Em que tipo de situação você acha que esse conselho nos seria
útil hoje em dia?

Isaías 33–34

A Segunda Vinda de
Jesus Cristo

Quando você pensa na Segunda Vinda de Jesus Cristo, como
se sente? Você anseia por ela ou tem medo dela? Isaías 33
relata as palavras de Isaías de que alguns temeriam a Segunda
Vinda por causa de sua iniqüidade e porque não estariam
preparados para estar com o Senhor. Isaías também falou sobre
aqueles que habitariam com o Senhor e descreveu como
seriam. Aqueles que desejam viver com o Senhor bem fariam
em destacar essas qualidades e esforçar-se para desenvolvê-las.

Até aqui, Isaías 34 parece ser o mais severo de todos os
capítulos que falam da destruição. O capítulo 34 descreve os
julgamentos que recairiam sobre os iníquos que certamente
aconteceriam, tanto na época de Isaías quanto pouco antes da
Segunda Vinda. Devemos lembrar-nos, porém, que esse
terrível julgamento só recairá sobre os que foram advertidos e
que escolheram mesmo assim continuar na iniqüidade. O
Senhor não deseja que nenhum de Seus filhos sofram esse tipo
de punição. (Ver 2 Néfi 26:23–28.) Mas as conseqüências de
uma lei justa que foi quebrada precisam ser cumpridas. (Ver
D&C 63:33–34.)

Estudo das Escrituras

Faça uma Lista

1. Leia Isaías 33:14–17 e faça uma lista dos tipos de pessoas que
Isaías disse que sobreviveriam à destruição que ocorreria na
época da Segunda Vinda de Cristo.

2. Diga o que cada item da lista significa.

3. De acordo com o versículo 17, o que acontecerá com essas
pessoas?

Isaías 35

Uma Mensagem de Esperança

Alguns dos capítulos anteriores tinham mensagens sombrias de
destruição. Mas Isaías conclui esta seção de seus escritos com
um capítulo cheio de esperança a respeito das bênçãos que seriam
concedidas às pessoas que fossem fiéis ao Senhor. Quando
pensamos nas grandes bênçãos que o Senhor oferece aos justos,
podemos adquirir as forças necessárias para trilharmos o
caminho do arrependimento e vencermos as futuras tentações.

Isaías 36–39

A História do Rei Ezequias

Grande parte de Isaías 36–39 é quase exatamente igual a II
Reis 18–20. A única diferença significativa é um “salmo” de
Ezequias, escrito em Isaías 38. Se você quiser revisar o que
aconteceu nos capítulos 36–39, pode ler os capítulos de Isaías
e consultar os auxílios deste guia para II Reis 18–20, nas
páginas 116–117.

Isaías 40

O Poder e Grandeza
do Senhor

Depois de relatar os eventos históricos dos capítulos 36–39,
Isaías voltou a seus escritos proféticos e de estilo mais poético
no capítulo 40. Muitos desses versículos de Isaías 40

A

A

Mastro, bandeira (v. 17)—Sinal Angústia, aperto (v. 20)—
Provações e problemas

147



tornaram-se a letra de maravilhosas obras musicais porque
esse capítulo descreve com grande beleza o poder do Senhor e
como Ele redimirá Seu povo. Depois das profecias de Isaías e
de outros profetas sobre a destruição, Isaías 40 é uma grande
mensagem de esperança para aqueles que confiarem no Senhor.
As profecias do capítulo 40 predizem tanto a primeira quanto
a segunda vinda do Messias. Se “aplicarmos” os ensinamentos
do capítulo 40 a nós, eles podem ser um belo e vigoroso
testemunho do Senhor e de Seu poder em nossa vida pessoal.

Compreensão das Escrituras

Isaías 40

Estudo das Escrituras
Faça duas das três seguintes atividades (A–C) ao estudar Isaías 40.

Auxílio do Novo Testamento

Leia TJS, Lucas 3:4–11, no apêndice do Guia para Estudo das
Escrituras.

1. Descreva ao que se aplicava Isaías 40:3–5, segundo Lucas.

2. Que informação adicional é encontrada na Tradução de Joseph
Smith.

Você pode escrever essa referência ao lado de Isaías 40:3–5.

Aplicar a Si Mesmo e a Outras Pessoas

1. De que maneiras você poderia aplicar pessoalmente a
mensagem contida em Isaías 40:3?

2. Descreva uma maneira pela qual imagina que o Senhor cumprirá
literalmente o que está escrito em Isaías 40:4. Você pode ler o
versículo 5 e ponderar como toda a carne “juntamente a verá”.

3. Descreva uma maneira pela qual imagina que o versículo 4 foi
ou será cumprido de modo espiritual e mais pessoal.

4. Como esses versículos se aplicam a alguém que se preocupa se
a retidão vale o sacrifício, se pessoalmente pode voltar a viver
com Deus, ou com o que acontecerá no futuro?

Responda às Perguntas das Escrituras

Isaías 40:12–31 contém diversas perguntas que nem o Senhor nem
Isaías responderam porque as respostas devem ser óbvias. Leia os
seguintes versículos e responda a essas perguntas para si mesmo:
12, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28. Escreva qual acha ser a mensagem de
Isaías contida nesses versículos.

Isaías 41–47

Redentor de Israel

A adoração de ídolos talvez fosse o mais ofensivo e óbvio
pecado cometido pelos filhos de Israel na época de Isaías. Isaías
41–47 conta como o Senhor falou a Seu povo sobre o motivo
pelo qual deveriam confiar Nele e adorá-Lo em vez dos ídolos.
Ele testificou-lhes, entre muitos outros títulos e nomes
importantes, que Ele era seu Redentor (que significa alguém
que os redime da escravidão espiritual por meio de Seu
sacrifício expiatório; ver Isaías 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24; 47:4),
seu Salvador (ver Isaías 43:3, 11; 45:15, 21), e seu Criador
(ver Isaías 42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18). Para os
filhos do convênio, Ele enfatizou: “Eu sou o Senhor teu Deus,
(…) teu Salvador (…)(…) vosso Redentor (…)

(…) vosso Santo, (…) vosso Rei”. (Isaías 43:3, 14–15)

Embora esses capítulos chamem os filhos de Israel ao
arrependimento e para que voltem ao Senhor, eles estão cheios
de esperança, com a promessa de que o Senhor os receberia se
decidissem segui-Lo e de que Ele tem poder para salvá-los e
redimi-los de todos os seus pecados e aflições.

Embora as mensagens desses capítulos possam sem dúvida ser
aplicadas a nossos dias, elas tiveram um significado muito
especial para os judeus que estavam cativos na Babilônia,
aproximamente 150 anos depois da morte de Isaías. Eles
tinham sido levados cativos porque, como povo, se recusaram a
arrepender-se da adoração de ídolos. Precisavam do poder
salvador e redentor oferecido pelo Senhor, e ganharam coragem
particularmente com a promessa de que o rei Ciro da Pérsia
seria seu libertador (ver Isaías 45) e na profecia da destruição
da Babilônia (ver Isaías 47).

Compreensão das Escrituras

Isaías 42:1–7

Isaías 47:5–10

Filha dos caldeus (v. 5)—Povo
de Babilônia
Senhora de reinos (v. 5)—O
maior de todos os reinos
Agastar-se (v. 6)—Irar-se
Fazer pesado o jugo (v. 6)—
Impor fardos

Feitiçarias, encantamentos (vv.
9, 12)—Praticar artes mágicas,
lidar com falsos espíritos,
predizer com base em sinais,
movimentos das estrelas, etc.

Trazer justiça (vv. 1, 3)—
Corrigir quaisquer erros, fazer
justiça

Por justiça na terra (v. 4)—
Corrigir, cuidar para que se faça
justiça

C

B

A

Endireitar (v. 3)—Significa
literalmente abrir um caminho
plano; simbolicamente significa
preparar o caminho para algo
que irá acontecer. (Esse trabalho
de “endireitamento”
geralmente é feito para
preparar um caminho para a
passagem de uma pessoa
importante, como um rei.)
Palmo (v. 12)—Comprimento
da mão

Vã (vv. 17, 23)—Inútil
Imagem (vv. 19–20)—Ídolo feito
pelas mãos e ferramentas do
homem
Fundamentos (v. 21)—Início
Pragana (v. 24)—Pequenos
pedaços de uma planta que
sobram após a colheita ou
queima
Não se fatiga (v. 28)—Não fica
fraco
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Isaías 45:1—Quem Era Ciro?
Como você leu anteriormente no Velho Testamento, os babilônios
conquistaram Judá aproximadamente em 600–586 a. C. Por volta
de 540 a. C. , o império medo-persa, sob o governo do rei Ciro,
conquistou a Babilônia. Ciro emitiu um decreto pouco tempo
depois, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e
reconstruíssem seu templo.

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–D) ao estudar Isaías 41–47.

Quem É?

1. Leia Isaías 42:1–7; Mateus 12:14–21 e diga quem é o servo sobre
quem Isaías escreveu.

2. Cite dois conceitos de Isaías 42:1–7 que mais o impressionaram
na descrição desse servo e explique por que esses conceitos o
tocaram.

Auxílios da Tradução de Joseph Smith

1. Leia TJS, Isaías 42:19–23, em seu Guia de Estudo das Escrituras,
em particular os versículos de 19–20, e escreva o que o Senhor
disse que faria para as pessoas que fossem cegas e surdas em
relação às coisas espirituais.

2. Dê um exemplo de como isso acontece hoje em dia.

Escreva um Bilhete para um Amigo

Escreva um bilhete usando pelo menos duas verdades contidas em
Isaías 43:1–7 que possam dar esperança a alguém que se sinta
desanimado.

Encontre o Problema

Isaías 47:5–10 compara a Babilônia a uma rainha que perdeu sua
glória e explica por que ela caiu.

1. Cite pelo menos duas frases que descrevam por que essa
“senhora” caiu. Explique com suas palavras o que essas frases
significam.

2. Escreva sobre uma situação atual em que alguém possa ter feito
os mesmos erros cometidos pela “senhora” e descreva quais
você acha que seriam as conseqüências.

Nota: Esse capítulo é o início de uma seqüência citada pelos
escritores do Livro de Mórmon. Você pode comparar o que está
escrito no Livro de Mórmon com o que está escrito em Isaías,
tomando nota das mudanças efetuadas e como essas mudanças
acrescentam significado. 

Isaías 48

Convite para Voltar

Isaías 48 ajuda-nos a compreender como o Senhor lida com
aqueles que fizeram convênios com Ele, mas tratam esses
convênios e sua condição de membros da Igreja de modo
leviano. Ao ler, pondere o que esse capítulo nos ensina sobre a
preocupação que o Senhor tem com aqueles que se afastam
Dele. Pense também em como você pode usar esses
ensinamentos para manter-se fiel à fé e ajudar outras pessoas
que têm dificuldade em manter sua dedicação ao Senhor.

Compreensão das Escrituras

Isaías 48

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Isaías 48.

Observe as Mudanças

1. Compare Isaías 48:1–2 com 1 Néfi 20:1–2. De que modo essas
duas passagens diferem entre si?

2. Feita a comparação, sobre quem você acha que o Senhor está
falando nesses versículos?

Escolha uma Palavra

Em Isaías 48, o Senhor disse aos israelitas por que estava zangado
com eles. Para cada um dos seguintes versículos, escreva uma
palavra que em sua opinião melhor descreva o que o Senhor disse
sobre os israelitas: 4, 6, 8. (As palavras não precisam estar nos
versículos.)

Como o Senhor Ajuda Seu Povo?

1. Faça uma lista a partir de Isaías 48:9–22 das promessas que o
Senhor fez aos israelitas errantes.

2. Dê um exemplo de como o Senhor cumpre essas promessas
para as pessoas hoje em dia.

3. Escreva com suas próprias palavras o que o Senhor disse que
precisamos fazer para ter paz e felicidade. (Ver Isaías 48:16–22.)

C

B

A

Jurar (v. 1)—Prometer
Cerviz (v. 4)—Tendões que
unem os músculos aos ossos e
auxiliam em seus movimentos
Não de há muito (v. 7)—Há
pouco tempo
Perfidamente (v. 8)—
Traiçoeiramente, quebrando
promessas, enganosamente

Purificar (v. 10)—Remover uma
substância impura do metal,
aquecendo-o até uma
temperatura muito elevada
Medir a palmos (v. 13)—
Significa “criar”
Estas coisas (v. 14)—Ídolos,
deuses falsos
Dar ouvidos (v. 18)—Ouvir e
obedecer

48

49

50

51

52:1–2

52:7–10

52:11–15

53

54

Capítulo em Isaías Onde Está Citado no Livro de Mórmon

1 Néfi 20

1 Néfi 21

2 Néfi 7

2 Néfi 8

2 Néfi 8:24–25; ver também 3 Néfi 
20:36–38

Mosias 15:18, 29–31; ver também 3 
Néfi 16:17–20, 20:40

3 Néfi 20:41–45

Mosias 14

3 Néfi 22

D

C

B

A
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Isaías 49

Uma Mensagem para a
Israel Dispersa

Em 1 Néfi 19:23, Néfi disse que leu alguns dos escritos de
Isaías para seus irmãos a fim de “melhor persuadi-los a
acreditar no Senhor, seu Redentor”. Depois dessa declaração,
Néfi registrou Isaías 48–49 em suas “placas menores”, a
partir das placas de latão. (Ver 1 Néfi 20–21.) A explicação de
Néfi sobre o significado dos capítulos 48–49 encontra-se em 1
Néfi 22. Se você ler 1 Néfi 22, compreenderá melhor a
mensagem de Isaías 48–49.

Saber que Néfi tinha lido esses escritos para melhor persuadir
seus irmãos a crerem em Jesus Cristo nos dá uma pista do que
procurar quando lermos esses capítulos. Ao ler Isaías 49, bem
como os capítulos 50–53, procure ensinamentos que
fortaleçam sua fé no poder salvador de Jesus Cristo.

Compreensão das Escrituras

Isaías 49

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Isaías 49.

Procure Coisas que Ensinem sobre
Jesus Cristo

Escolha versículos de Isaías 49 que lhe pareçam descrever Jesus
Cristo — Seu ministério, Seu poder ou Seu amor — e explique por
que escolheu esses versículos.

Um Importante Acréscimo

1. Existe um importante acréscimo a Isaías 49 em 1 Néfi 21:1. Leia
1 Néfi 21:1 e diga sobre quem o Senhor estava falando nesse
capítulo.

2. De que maneiras você acha que a descrição dessas pessoas
poderia simbolizar as pessoas de nossa época?

Redimir Israel

O tema básico de Isaías 49 é a coligação, ou redenção, de Israel.
Encontre um versículo (ou versículos) que responda às seguintes
perguntas sobre a redenção da Israel: Quem? Como? Por quê?
Escreva essas perguntas em seu caderno e os versículos que se
aplicam a cada pergunta. Você pode também sublinhar esses
versículos em suas escrituras e escrever, na margem do versículo, a
que pergunta cada versículo responde.

Lembre-se de que embora freqüentemente falemos da coligação
dos israelitas como grupo, devemos dar-nos conta de que a
coligação acontece a cada vez que uma pessoa é individualmente
unida ao Senhor e à Sua Igreja. Podemos ver a coligação de Israel
do meio de seus inimigos em tempos antigos como algo
semelhante a nossa própria coligação pessoal ao Senhor do
cativeiro do pecado e iniqüidade.

Isaías 50

Voltar ao Senhor

Isaías 50 prossegue com as mesmas idéias que começaram a
ser expostas em Isaías 49.

Compreensão das Escrituras

Isaías 50

Isaías 50:6— “Ofereci (…) a Minha Face aos que Me
Arrancavam os Cabelos”
Se uma pessoa quiser humilhar alguém, ela pode arrancar alguns
fios da barba da outra pessoa como sinal de desrespeito.

Isaías 50:10—Quem Pode Realmente Seguir o Senhor
e Não Ser Abençoado Nem Tornar-se mais Feliz?
O convite de Isaías 50 para que sigamos o Senhor é semelhante ao
que o rei Benjamim fez a seu povo em Mosias 2:41.

Estudo das Escrituras
Faça a atividade A ou B ao estudar Isaías 50.

Carta (v. 1)—Documento legal
Credores (v. 1)—Pessoas a
quem devemos dinheiro
Repreensão (v. 2)—Voz
Saco (v. 3)—Roupa preta de
pele de cabra usada nos
momentos de tristeza
Confundir (v. 7)—Envergonhar

Seixo (v. 7)—Pedra muito dura
que pode soltar faíscas quando
golpeada com ferro
Justificar-me (v. 8)—Declarar
que estou certo
Contender comigo (v. 8)—
Argumentar contra mim
Adversário (v. 8)—Inimigo
Firmar-se (v. 10)—Confiar

C

B

A

Aljava (v. 2)—Estojo onde se
guardavam as flechas,
carregado na cintura ou nas
costas
Vãmente (v. 4)—Sem sucesso
Preservados (v. 6)—Salvos
Gentios (v. 6)—Os que não são
membros da família de Israel
Abominar (v. 7)—Odiar
Heranças assoladas, lugares
solitários (vv. 8, 19)—Lugares
desertos

Pressurosamente (v. 17)—
Rapidamente
Apertada (v. 19)—Pequena
Os que te devoravam (v. 19)—
Os que te conquistavam
Presa (vv. 24–25)—Cativa (Presa
geralmente é um termo usado
para descrever o que um animal
apanha para comer.)
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O que Você Aprendeu sobre Jesus
Cristo?

Leia Isaías 50:5–7; 1 Néfi 19:9; Doutrina e Convênios 19:16–19 e
escreva o que essas passagens das escrituras ensinam sobre:

1. O que o Salvador suportou para realizar a Expiação.

2. O que O motivou a fazer uma coisa tão inacreditavelmente
difícil e dolorosa.

Dê um Exemplo

1. Descreva os dois tipos de pessoas mencionados por Isaías nos
versículos 10–11.

2. Pense numa situação enfrentada pelas pessoas de sua idade. Dê
um exemplo de como cada um dos tipos diferentes de pessoas
descritos por Isaías agiria nessa situação.

Isaías 51–52

Despertai! E Vinde até Ele

Seguindo o mesmo tema cheio de esperança dos capítulos
anteriores, Isaías 51–52 está repleto de palavras encorajadoras
para aqueles que confiam no Senhor. Nos capítulos 51–52,
lemos sobre o grande poder que o Senhor tem sobre todas as
coisas, mas especialmente sobre os inimigos de Israel. As
pessoas no cativeiro do pecado podem comparar essas
escrituras a si mesmos e receber esta mensagem: O Senhor
proporcionará vigorosa ajuda a Seus filhos que se desviaram
do caminho mas que agora depositam sua confiança Nele e
guardam Seus mandamentos.

Isaías 53

O Sofrimento de Jesus Cristo
É Predito

Muitas pessoas gostam bastante e
citam Isaías 53 por causa de seu
tocante testemunho da missão de
Jesus Cristo. Esse capítulo
contém a profecia de Isaías sobre
um Messias que salvaria Seu
povo, não pela espada e guerra,
mas por meio de humilde
sofrimento. Leia Isaías 53
cuidadosamente e preste atenção
ao que Isaías estava tentando
ajudar-nos a sentir e compreender
sobre o Messias.

Compreensão das Escrituras

Isaías 53

Estudo das Escrituras

Conhecimento de Escritura—Isaías 53:3–5

Faça uma tabela como a seguinte em seu caderno. Depois de ler os
versículos citados na segunda coluna, encontre um versículo de
Isaías 53 que pareça profetizar o acontecimento que você leu. Na
terceira coluna, explique brevemente por que escolheu esse
versículo de Isaías 53 e o que ele diz sobre o Salvador.

O Que Isso O Faz Sentir?

Tendo lido todas as escrituras acima e todo o capítulo 53 de Isaías,
escreva um parágrafo ou dois sobre o que mais lhe impressionou
no capítulo 53 e diga como se sente sobre o que Salvador fez por
nós e por toda a humanidade.

B

Mateus 13:54–58

D&C 19:16

Lucas 22:54–62

João 1:11

Mateus 26:36–46

Mosias 3:7

2 Néfi 9:21

Alma 7:11–13

Marcos 15:25–28

João 19:4–12

João 19:38–42

D&C 45:3–5

Versículo de Isaías 53 Cumprimento Explicação

A

Dores (vv. 3–4, 10)—
Enfermidades
Não fazer caso (v. 3)—Não
considerar importante
Atingido (vv. 4, 8)—Punido
Pisaduras (v. 5)—Feridas
Tosquiadores (v. 7)—Pessoas
que cortam a lã das ovelhas

Engano (v. 9)—Palavras falsas,
desonestidade
Trabalho (v. 11)—Sofrimento
Justificar (v. 11)—Tornar
correto
Despojo (v. 12)—Coisas ou
bens tirados de outros
Interceder (v. 12)—Agir em
favor de outra pessoa

B

A
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Isaías 54

O Marido Bondoso

Ao dirigir-se aos filhos dispersos e cativos de Israel em Isaías
54, o Senhor comparou Seu relacionamento com eles com um
vínculo matrimonial: Embora estivessem separados por um
tempo, Ele prometeu recebê-los de volta com misericórdia e
bondade e ser seu “marido” para sempre. (Isaías 54:5) Essa
promessa pode ser considerada uma mensagem pessoal de
esperança para pessoas em pecado que acham que o Senhor
jamais as aceitará de volta, mesmo que se tenham arrependido.

Isaías 55

Um Convite do Senhor

Isaías 55 é outro chamado do
Senhor para que nos acheguemos a
Ele. No capítulo 55, Ele nos dá
mais motivos pelos quais a Israel
dispersa e todos nós queremos
confiar Nele e segui-Lo. A primeira
palavra, “Ó”, é um chamado para
que prestemos atenção e nos
aproximemos. “Ó” geralmente se
associa a um gesto da mão,
convidando para aproximar-nos.

Compreensão das Escrituras

Isaías 55

Isaías 55:3–4—Por Que Ele Está Falando sobre Davi?
O “Davi” aqui mencionado se refere na verdade a Jesus Cristo, que
era herdeiro legítimo do trono de Davi. É interessante notar que o
nome Davi em hebraico significa “amado”. Geralmente, quando
mais tarde os profetas do Velho Testamento se referem a Davi, eles
estão falando sobre o trono de Davi e sobre o Messias.

Estudo das Escrituras

Em Suas Próprias Palavras

1. Compare Isaías 55:1–2 com 2 Néfi 9:50–51 onde Jacó parece
estar usando as palavras de Isaías. Com suas próprias palavras,
explique o que acha que esses versículos significam.

2. Como acha que uma pessoa pode “comprar” e “comer” o
alimento que o Senhor está oferecendo nesses versículos? Ao
escrever sua resposta, leia João 4:10–14 ou João 6:29–35, 47–51,
para ajuda.

Conhecimento de Escritura—Isaías
55:8–9

1. Faça um desenho que represente a mensagem desses dois
versículos.

2. Como a mensagem desses versículos é consoladora?

3. Leia Jacó 4:8 e diga como podemos compreender os
pensamentos e caminhos de Deus.

Isaías 56

O Senhor Salva Todas as Nações

Isaías 56 relata que o Senhor disse que salvaria os filhos de
Israel e ofereceria as mesmas bênçãos a todos que as
desejassem. Observe os termos “filhos dos estrangeiros” no
versículo 6 e “outros” no versículo 8.

Isaías 57

O Senhor Tem Poder
para Curar

Nos últimos quatro versículos de Isaías 56, Isaías começou a
falar diretamente para o povo acerca de seus pecados. Suas
advertências continuam até o capítulo 59. Isaías 57 relata as
vigorosas palavras que proferiu contra os adoradores de ídolos.
Ele novamente usou o símbolo do casamento para representar
o relacionamento de convênio entre Israel e o Senhor. Se
aqueles que fizeram convênio com o Senhor estavam
simbolicamente casados com Ele, então aqueles israelitas que
adoravam outros deuses eram “adúlteros”. Isaías falou sobre o
que aconteceria a eles devido a seus pecados e mostrou que
muitas vezes somos punidos por causa de nossos pecados bem
como por intermédio de nossos próprios pecados. Isaías
também explicou o que o Senhor faria para os que
permanecessem fiéis. Permanecer fiel naquela época era difícil
porque a maioria das pessoas tinha abandonado o Senhor, e
toda a nação estava sentindo os efeitos disso.
Conseqüentemente, o Senhor usou palavras como “vivificar”
(v. 15), “sarar” (vv. 18–19) e “consolação” (v. 18).

B

A

Inclinai os vossos ouvidos (v.
3)—Ouçam
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Isaías 58

O Jejum e o Dia do Senhor

Antes de ler Isaías 58, pense nas seguintes perguntas.

Qual é o propósito do jejum? Qual é o jejum mais
significativo que você já fez? Por quê? Qual é o propósito de
se santificar o Dia do Senhor? Que bênçãos você recebeu por
santificar o Dia do Senhor?

Compreensão das Escrituras

Isaías 58

Estudo das Escrituras

Faça uma Tabela

Em seu caderno, faça uma tabela como esta abaixo e preencha com
o que encontrar em Isaías 58:3–12.

Dê Exemplos

1. Em Isaías 58:13–14, o Senhor deu-nos princípios que nos ajudam
a saber como santificar o Dia do Senhor. Faça uma lista desses
princípios. Leia Doutrina e Convênios 59:9–14 e acrescente à sua
lista de princípios para santificar o Dia do Senhor.

2. Para cada princípio alistado, dê um exemplo de como uma
pessoa poderia seguir esse princípio no Dia do Senhor. Depois,
dê um exemplo de como alguém pode violar esse princípio no
Dia do Senhor.

3. Faça uma lista das bênçãos prometidas pelo Senhor por
guardarmos o Dia do Senhor de acordo com Isaías 58:13–14.

Isaías 59

Pecados e Conseqüências

Freqüentemente somos punidos por intermédio de nossos
pecados além de sermos punidos por causa deles, porque todos
os pecados têm conseqüências. Em Isaías 59:1–15, o Senhor
disse a Israel quais eram seus pecados e explicou que enquanto
continuassem em pecado Ele não poderia ajudá-los. Eles
precisavam continuar a sentir as conseqüências daqueles
pecados. Por outro lado, nos versículos 16–21, o Senhor falou
sobre o auxílio que Ele dará aos justos.

Isaías 60

Deixa Tua Luz Brilhar

O Élder Boyd K. Packer profetizou: "De todo o mundo,
aqueles que agora chegam às dezenas de milhares
inevitavelmente virão como um dilúvio para onde a família
está segura. Aqui [na Igreja] adorarão ao Pai, em nome de
Cristo, e pelo dom do Espírito Santo, saberão que o evangelho
é o grande plano de felicidade, de redenção”. (A Liahona, julho
de 1994, p. 24.)

A profecia do Élder Packer se
assemelha muito à de Isaías
60. No capítulo 60, Isaías
fala de um dia de escuridão
sobre a Terra quando Sião
será reconstruída e se
destacará como uma luz
brilhante, e todas as nações
da Terra virão honrá-la e
buscar sua liderança.

Esperança de
Vida Eterna

Casamento
no Templo

Consciência
Limpa

Avançamento
no Sacerdócio

Corpo
Sadio Missão

Investiduras do Templo
Forte

Testemunho

B

O Que Devemos 
Fazer Quando 

Jejuamos

O Que Devemos 
Evitar Quando 

Jejuamos

Bênçãos que o Senhor 
Promete por Jejuarmos 

do Modo que Ele Ordenou

A

Junco (v. 5)—Planta com caule
comprido
Jugo (vv. 6, 9)—Instrumento de
madeira ou metal que é
colocado no pescoço e ombros
de dois animais que combinam
sua força para puxar uma
carroça ou arado. “Jugo”, neste
versículo, simboliza fardos,
como a pobreza ou pecado.
Carne (v. 7)—Família

Abrir a alma (v. 10)—Dar
Fartar (vv. 10–11)—Aliviar o
sofrimento
Ruínas (v. 12)—Lugar deserto,
destruído

Roturas (v. 12)—Coisas
destruídas
Se desviares o teu pé (v. 13)—
Se não pisares
Herança (v. 14)—Bênçãos
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Isaías 61

A Missão do Senhor e Seus
Servos

Isaías 61 é outro capítulo que fala das bênçãos que podem
advir ao povo de Deus se eles forem fiéis a Ele. Nos primeiros
três versículos, Isaías falou de sua missão de elevar e abençoar
a casa de Israel. Contudo, a missão se aplica mais plenamente
ao Salvador, e Isaías simplesmente O representou perante o
povo. Esses versículos podem ajudar a descrever a missão de
todos os que são chamados para representar o Salvador.

Compreensão das Escrituras

Isaías 61:1–3

Estudo das Escrituras

Explique o Cumprimento

1. Leia Lucas 4:16–21 e explique o que Jesus disse a respeito de
Isaías 61:1–3.

2. Escreva como o Salvador cumpriu as profecias desses versículos
e como Ele continua a cumprir essas profecias.

Isaías 62

A Redenção da Casa de Israel

Isaías 62 novamente descreve as bênçãos que a casa de Israel
receberá no dia de seu arrependimento. Essas promessas também
podem aplicar-se a indivíduos que se arrependeram e se achegaram
a Jesus Cristo e à Sua Igreja as bênçãos são as mesmas.

Isaías 62 também ensina que Isaías e outros servos do Senhor
não deixarão de pregar, trabalhar e esforçar-se em favor do
povo do Senhor até que todas as bênçãos mencionadas sejam
cumpridas. (Ver vv. 1, 6–7, 10.)

Isaías 63

A Segunda Vinda de
Jesus Cristo

Isaías 63 relata eventos que acontecerão na época da Segunda
Vinda de Jesus Cristo.

Compreensão das Escrituras

Isaías 63:1–9

Estudo das Escrituras

Descubra Informações sobre a Segunda
Vinda

Leia também Doutrina e Convênios 133:45–53 e descubra as
respostas das seguintes perguntas sobre a Segunda Vinda:

1. Como o Senhor estará vestido?

2. Por que Ele se vestirá assim?

3. O que o Senhor dirá?

4. Que emoções o Senhor sentirá?

5. O que os “redimidos” dirão quando Ele vier?

Isaías 64

A Oração dos Justos

Isaías 64 está escrito em forma de oração. A oração expressa o
desejo de que o Senhor venha, destrua os iníquos e recompense

A

Vestidura (vv. 1–2)—Roupa
Vingança (v. 4)—Julgamento
Furor (vv. 5–6)—Ira
Angústia (v. 9)—Provações e
problemas

Redimiu (v. 9)—Pagou o preço
para libertar alguém do
cativeiro

A

Manso (v. 1)—Humilde e
obediente
Dia da vingança (v. 2)—Dia em
que Deus punirá os iníquos e
recompensará os justos

Glória em vez de cinzas (v.
3)—Refere-se ao costume de
jogar cinzas na cabeça quando a
pessoa estava profundamente
entristecida. O Senhor
prometeu glória, o que significa
que as pessoas não mais terão
motivo para lamentar-se
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O Livro de Jeremias

os justos. Doutrina e Convênios 133:38–45 ajuda-nos a
compreender que os servos do Senhor farão essa oração nos
últimos dias.

Isaías 65

O Milênio

Uma das razões de os escritos de Isaías serem tão extensos é
que se aplicam a grande parte do plano de Deus e do papel
central que Jesus Cristo nele desempenha como nosso
Salvador. Em Isaías, lemos sobre eventos que ocorreram na
vida pré-mortal, bem como aqueles que acontecerão durante o
Milênio. Isaías 65–66 fala sobre o Milênio. Nos versículos
1–16 de Isaías 65, porém, o Senhor concluiu Sua mensagem
aos israelitas da época de Isaías. Ele disse-lhes que sempre
esteve pronto a ajudá-los e redimi-los (ver vv. 1–2, 12), mas
eles escolheram a iniqüidade (see vv. 3–4, 11).

Como o Senhor amava os israelitas, Ele prometeu não destruí-
los completamente. (Ver vv. 8–10.) Também prometeu que
tentaria dar as mesmas bênçãos que eles rejeitaram às futuras
gerações de israelitas bem como a outras pessoas. (Ver vv.
13–15.) Mesmo ao punir Israel, sentimos o grande amor que o
Senhor tinha por eles e por todas as pessoas.

Estudo das Escrituras

Aprenda sobre o Milênio

1. Faça uma lista do que você aprendeu sobre o Milênio em Isaías
65:17–25.

2. De acordo com o que você escreveu, do que você acha que mais
gostaria se vivesse no Milênio? Por quê?

Isaías 66

A Esperança de Sião

Isaías 66 resume a mensagem do Senhor transmitida por
intermédio de Isaías. Se você for fiel, dia virá em que será
recompensado, mesmo que sofra perseguições e provações
nesta vida. Espere no Senhor e você e todo o mundo
conhecerão um dia em que tudo será acertado: os iníquos serão
punidos, e os justos, recompensados.

A

A missão de Jeremias começou aproximadamente em 626 a. C. Ele
foi um dos vários profetas cujo ministério ocorreu durante o
reinado do rei Josias. (Ver II Reis 22–23.)

O Início e o Fim
Durante o ministério de Jeremias, os babilônios conquistaram os
assírios e se tornaram a grande potência mundial. Os líderes e o
povo de Judá preocuparam-se com a possibilidade de a Babilônia
também conquistar sua pequena nação, por isso procuraram
formar aliança com o Egito para proteção. Jeremias advertiu a
nação a arrepender-se e procurar o Senhor em vez do Egito ou
qualquer outro país para libertá-los .

Numa série de ataques ao longo dos
anos, os babilônios levaram muitos
judeus de sua terra prometida para a
Babilônia. Os profetas Daniel e
Ezequiel estavam entre os que foram
levados. Leí e sua família foi avisada
pelo Senhor para fugir de Jerusalém
para escaparem da destruição que em
breve aconteceria pelas mãos do
exército da Babilônia. Como ponto de
interesse, as placas de latão que a
família de Leí levou consigo

continham profecias do profeta Jeremias. (Ver 1 Néfi 5:13.)
Jeremias continuou a pregar arrependimento, mas sua pregação
teve pouco efeito sobre o povo. O último rei de Jerusalém,
Zedequias, não gostou das mensagens de Jeremias e mandou
prendê-lo. Quando os babilônios vieram pela última vez e
destruíram Jerusalém, eles levaram Zedequias cativo. Jeremias
fugiu para salvar a vida e passou a morar no Egito.

Preparação para o Estudo de Jeremias
Como Isaías, Jeremias era um escritor muito expressivo, usando
muita poesia e simbolismo em seus ensinamentos. Como o profeta
Mórmon no Livro de Mórmon, Jeremias tinha a difícil missão de
transmitir mensagens de advertência e promessas de destruição a
um povo que simplesmente se recusava a arrepender-se e estava
prestes a ser destruído. Jeremias foi muito perseguido por causa de
sua pregação.

Embora a mensagem de Jeremias pareça sombria para a época, ele
também fala de esperança e do amor de Deus por Seu povo do
convênio. Depois que os julgamentos que Jeremias profetizou
fossem cumpridos, o Senhor prometeu que novamente teria
misericórdia de Seus filhos do convênio e os reuniria de volta a
Ele, que é um padrão que o Senhor vem seguindo até hoje.

Para mais informações sobre o livro de Jeremias, ver Guia para
Estudo das Escrituras, “Jeremias”.
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Jeremias 1

O Chamado de Jeremias

Algumas missões da Igreja tiveram comparativamente poucos
conversos nos últimos 150 anos. Como você reagiria se fosse
chamado para servir em uma missão num lugar onde poucas
pessoas lhe dariam atenção e onde você teria de sofrer muitas
perseguições e provações, tendo pouca esperança de sucesso?
O que poderia inspirá-lo a cumprir essa missão? Jeremias 1
relata o que o Senhor disse a Jeremias acerca de sua missão.
Ao ler, pondere o que teria sentido se estivesse no lugar de
Jeremias. Pense também sobre o que o Senhor o chamou para
fazer e a preparação necessária para que tenha sucesso.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 1

Jeremias 1:5—”Antes que Saísses da Madre, Te
Santifiquei”
O Profeta Joseph Smith disse: “Todo homem que recebe o
chamado para exercer seu ministério a favor dos habitantes do
mundo foi ordenado precisamente para esse propósito no grande
conselho dos céus, antes que este mundo existisse”. (Ensinamentos
do Profeta Joseph Smith, p. 357.)

Estudo das Escrituras

Conhecimento de Escritura—Jeremias
1:4–5

Jeremias foi preordenado para ser profeta. A preordenação é um
importante princípio que nos ajuda a compreender a vida pré-
mortal e como ela se relaciona com esta vida. Leia Jeremias 1:4–5;
Alma 13:3; Abraão 3:22–23 e escreva o que entende acerca da
preordenação.

Antes de Virmos para a Terra

1. O chamado de Jeremias era difícil, mas o que ele aprendeu
sobre seu chamado? (Ver Jeremias 1:5.)

2. Que efeito pode ter tido para Jeremias saber que ele havia sido
escolhido antes de nascer? Na margem de suas escrituras você
pode escrever a declaração do Profeta Joseph Smith que se
encontra na seção “Compreensão das Escrituras”, acima.

3. Como uma bênção patriarcal e os ensinamentos dos profetas o
ajudam a ver a que você foi preordenado?

Promessas do Senhor

1. Qual foi a resposta de Jeremias ao chamado do Senhor? (Ver
Jeremias 1:6.)

2. Descubra e descreva o que o Senhor disse a Jeremias, em
Jeremias 1:7–11, 17–19, que você acha que o ajudou a sobrepujar
suas dúvidas sobre sua capacidade de pregar o evangelho.
Como isso poderia ajudar um missionário atual que tenha a
mesma preocupação?

Jeremias 2–3

Os Pecados de Judá e a
Mensagem de Jeremias

Jeremias 2–3 relata o que o Senhor disse que Jeremias deveria
declarar ao povo, depois de ter sido chamado para pregar a
eles. Grande parte do que o Senhor disse a Jeremias tem a ver
com a maneira pela qual os filhos de Israel pecaram perante o
Senhor. Jeremias 2:13 descreve os problemas que eles tinham.
Não apenas rejeitaram as águas vivas (o Deus vivo), mas suas
cisternas (reservatórios de água), que simbolizavam sua vida
espiritual, tinham buracos e não podiam conter água. Em
outras palavras, sua vida estava tão cheia de pecados que não
podiam receber as bênçãos do Senhor.

Jeremias 3 contém outro exemplo de como o Senhor usou o
casamento como símbolo de Seu relacionamento com Seu povo
do convênio. Ele disse que Israel e Judá eram irmãs que
tinham-se casado simbolicamente com o Senhor. Israel era
infiel ao marido (o Senhor), por isso Ele divorciou-se dela
(rejeitou-a). (Ver v. 8.) A advertência em Jeremias 3 é para a
“irmã” de Israel, Judá, que não parecia ter aprendido com os
erros de Israel.

Jeremias 3 também contém promessas de que o Senhor
receberá Israel e Judá de volta, se elas se arrependerem e se
humilharem perante Ele. Esse retorno é o que chamamos de
coligação de Israel. (Ver vv. 14–25.) Quando Israel retornar, se
eles se humilharem e forem fiéis a seus convênios de
“casamento”, o Senhor promete “curá-los”.

Jeremias 4–6

“Não Precisamos
Arrepender-Nos”

Um dos problemas enfrentados por Jeremias ao pregar para o
povo de Judá foi que eles achavam que já eram justos e não
precisavam arrepender-se. Eles participavam de diversas
formas de idolatria, mas também ofereciam sacrifícios e

C

B

A

Santifiquei (v. 5)—Designei 
Cingir os lombos (v. 17)—
Preparar-se

Espantar-se (v. 17)—Ter medo
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praticavam outros aspectos “externos” de sua religião
verdadeira. Como observavam parte de sua religião,
consideravam-se justos e alegavam que o Senhor não
permitiria que nada acontecesse a um povo justo.

Por meio de Jeremias, o Senhor disse a Judá que Ele não estava
satisfeito com eles e decretara destruição sobre eles por causa
do modo como fingiam ser justos. Você encontrará exemplos
do que Jeremias disse a respeito das práticas religiosas
hipócritas dos judeus daquela época, em Jeremias 4:2, 14; 5:3,
12; 6:14–15, 20. A maior parte do restante dos capítulos 4–6
refere-se aos julgamentos de Deus que cairiam sobre Judá por
causa de seus pecados.

Jeremias 7

O Sermão Proferido por Jeremias
no Templo

Se você quiser estar para sempre com sua família e desfrutar a
vida eterna, é preciso que se case no templo. Mas o casamento
no templo por si só não nos garante um lugar no reino
celestial com o Pai Celestial e nossa família. Precisamos
cumprir os mandamentos e convênios que são uma parte
fundamental daquela importante ordenança, e temos que
perseverar fielmente até o fim.

Os judeus da época de Jeremias acreditavam que a participação
nas ordenanças no templo e outras cerimônias religiosas os
tornavam justos, independentemente das outras coisas que
fizessem na vida. Em sua leitura, procure o que Jeremias disse
que determinava a verdadeira retidão.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 7

Jeremias 7:3–4—”O Templo do Senhor”
Jeremias não disse às pessoas que o templo não era importante. O
povo achava que por adorarem no templo eles estavam
justificados perante Deus, não importando o que fizessem. O Élder
Bruce R. McConkie disse: “Depois de ter sido batizados, depois de
ter-nos casado no templo, depois de fazer todos esses convênios,
temos que cumpri-los. Toda promessa que recebemos depende de
nossa fidelidade”. (Conference Report, outubro de 1950, pp.
16–17.)

Jeremias 7:12–14—Onde Fica Siló?
Siló era um lugar em que ficava o tabernáculo e a arca do convênio
na época dos juízes. Quando os sacerdotes e o povo se tornaram
iníquos nos dias de Eli, o sacerdote, o Senhor permitiu que os
filisteus destruíssem o tabernáculo e capturassem a arca. Mais
tarde, os israelitas do reino do norte construíram em Siló um
templo para adoração de ídolos, que foi destruído pelos assírios.
Por meio do profeta Jeremias, o Senhor disse que permitiria que o
templo de Jerusalém fosse destruído, se o povo não se
arrependesse. Consulte a seção de mapas em suas escrituras e
localize Siló.

Estudo das Escrituras

Freqüentar Dignamente o Templo

1. Aliste o que Jeremias disse, em Jeremias 7:1–22, que o povo
tinha de fazer para freqüentar dignamente o templo.

2. Quais são as exigências para se entrar dignamente no templo
hoje em dia? (Pergunte a um de seus líderes, se não souber.)

3. De acordo com Jeremias 7:8–15, o que o Senhor disse que
aconteceria se o povo continuasse a freqüentar o templo
indignamente? O Élder J. Ballard Washburn disse: “Não
podemos entrar na casa santa [do Senhor] indignamente sem
fazer com que os julgamentos de Deus recaiam sobre nós. (…)

(…) Se um homem que é desonesto em sua vida pessoal, no
tocante a sua esposa e filhos ou em seus negócios, for ao
templo, ele está semeando condenação para sua própria alma e
necessita muito de arrependimento”. (Conference Report, abril
de 1995, pp. 12–13; ou Ensign, maio de 1995, pp. 11–12.)

O Que o Senhor Realmente Deseja

1. O povo de Judá oferecia sacrifícios no templo, mas não
obedecia ao Senhor em sua vida diária. O Élder J. Ballard
Washburn nos relembra: “Vamos ao templo para fazer
convênios, mas vamos para casa para guardar os convênios que
fizemos”. (Conference Report, abril de 1995, p. 13; ou Ensign,
maio de 1995, p. 12.) De acordo com Jeremias 7:21–28, quais
eram os pecados de Judá?

2. O que o Senhor queria que os judeus fizessem além de adorar
no templo?

3. Aplique esse princípio à reunião sacramental. O que você acha
que o Senhor realmente deseja de nós além de nossa freqüência
à reunião sacramental? (Ver D&C 33:12–14.)

Jeremias 8

Mais Julgamentos contra
Judá

Jeremias 8 fala mais sobre os julgamentos que viriam sobre o
povo de Judá, especialmente seus líderes iníquos. Tal como em
outros capítulos, o capítulo 8 ensina que um dos maiores
problemas de Judá e seus líderes era que eles acreditavam não
ter pecado, e que seriam protegidos contra seus inimigos.

B

A

Praticar o juízo (v. 5)—Agir
com honestidade
Abominações (vv. 10, 30)—Atos
ou práticas detestáveis para
Deus

Inclinar os seus ouvidos (vv.
24, 26)—Prestar muita atenção

157



Jeremias 9–10

Jeremias Lamenta-se e Ora
por Judá

Alguns chamam Jeremias de o profeta “chorão” por causa da
mensagem triste que ele transmitiu e por que ele viu suas
profecias referentes à destruição do povo de Judá serem
cumpridas. Como todos os homens de Deus, Jeremias amava o
povo e tentou evitar sua destruição, mas não pôde deixar de
dizer-lhes a verdade sobre o que aconteceria se não se
arrependessem. Jeremias 9 é um exemplo das “lamentações” de
Jeremias sobre a iminente destruição de Judá por causa de sua
contínua adoração de ídolos e sua confiança neles. Jeremias 10
termina com uma oração de tristeza.

Estudo das Escrituras

A O Que Agrada o Senhor?

1. De acordo com Jeremias 9:23–24, em que muitas pessoas se
“gloriam”?

2. Em que o Senhor disse que Ele se gloria e deleita? Como
podemos fazer com que isso se torne nossa glória e deleite?

Jeremias 11–15

Os Julgamentos de Deus

Embora possa parecer que Jeremias tenha repetido sua
mensagem sobre os juízos de Deus sobre Judá, cada capítulo
ou sermão contém um ponto de vista ou ensinamento
ligeiramente diferente sobre esses julgamentos.

Jeremias 11 fala da importância de fazermos convênios com o
Senhor. O Senhor lembrou ao povo de Judá que tinha feito
convênios especiais com eles como povo, desde a época em que
Moisés os libertou do Egito. Como eles continuamente
quebravam esses convênios, seriam punidos. Jeremias 11
termina com uma referência à cidade natal de Jeremias, que
quis matá-lo por causa de sua mensagem. O Senhor disse que
aquele povo seria especialmente castigado.

Jeremias 12 relata como o Senhor explicou a Jeremias por que
os iníquos às vezes parecem prosperar. O Senhor assegurou-
lhe que no final a justiça será feita para os iníquos. Além
disso, Ele disse que os justos serão recompensados por suas
obras, no final.

A história do dilúvio nos dias de Noé pode ensinar-nos que as
pessoas podem vir a tornar-se tão iníquas que seus pecados
podem “amarrá-los” (2 Néfi 26:22), tornando-os incapazes de
mudar. O Senhor destruiu o povo por causa dessa incapacidade
de mudar. O Livro de Mórmon fala de pessoas que se
recusaram a arrepender-se, até ser “demasiado tarde”. (Helamã
13:38) Jeremias 13 contém a mensagem básica de que as
pessoas estavam tão acostumadas a fazer o mal que não podiam
mudar seu comportamento iníquo, assim como um leopardo
não podia mudar suas manchas. (Ver Jeremias 13:23.)

Jeremias 14 relata os profundos sentimentos de Jeremias por
seu povo ao suplicar ao Senhor por eles. Os versículos 1–6
relatam o que o Senhor ensinou a Jeremias sobre o motivo de
eles terem uma “seca” no país. Os versículos 7–9 relatam a
súplica de Jeremias ao Senhor para que encerrasse a seca, e nos
versículos 10–12 está a resposta do Senhor. Jeremias fala no
versículo 13, e o Senhor fala novamente nos versículos 14–18.
Os quatro últimos versículos do capítulo 14 relatam as
palavras de Jeremias, que parecem uma oração.

Jeremias 15:1–14 contém o decreto do Senhor das destruições
que cairiam sobre Judá. Jeremias ficou preocupado se ele
estaria incluído nos julgamentos descritos pelo Senhor. Nos
versículos 15–18, ele disse ao Senhor como havia sido fiel. Nos
versículos 19–21, o Senhor disse a Jeremias que sua vida era
aceitável mas que ele não devia tentar defender seu povo.

Jeremias 16

A Esperança nos Últimos
Dias

Por centenas de anos antes da
época de Jeremias, o Senhor,
por intermédio de Seus
profetas, tinha pedido aos filhos
de Israel que confiassem Nele e
obedecessem a Ele, prometendo
que os abençoaria com paz e
prosperidade. Eles, porém,
escolheram o caminho
aparentemente mais fácil do

mundo, da adoração de ídolos e outras religiões falsas. O Senhor
continuou a dar provas de Seu poder aos israelitas, como quando
Elias confrontou os sacerdotes de Baal no monte Carmelo. (Ver I
Reis 18.) Mas o povo ainda assim não se voltou completamente
para o Senhor. Os caminhos do Senhor pareciam-lhes muito
difíceis. O que eles não perceberam era que o caminho Dele era o
único que conduzia à paz e salvação. Infelizmente, chegou o
momento em que a única coisa que o Senhor podia fazer para
mostrar ao povo que Ele era o único e verdadeiro Deus Todo-
Poderoso era permitir que eles fossem derrotados, tendo que
confiar em seus falsos deuses para que os libertassem, sabendo
que os deuses não podem salvar ninguém porque não têm vida
nem poder. O Senhor prometeu usar esse método em Jeremias 16.
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A mensagem de Jeremias, porém, não é totalmente negativa. O
Senhor prometeu receber Israel de volta nos últimos dias e
ajudá-la a saber que Ele é seu Deus. A coligação de Israel é
algo de que podemos participar hoje em dia.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 16

Estudo das Escrituras

O Quê? E Por Quê?

Um estrangeiro chega a Israel e encontra uma terra abandonada
pelos judeus que foram levados para a Babilônia. Se ele lhe
perguntasse o que aconteceu e por que motivo, o que você lhe
diria? Veja Jeremias 16:10–13 para ajudá-lo na resposta.

Conhecimento de Escritura—Jeremias
16:16

1. Leia Jeremias 16:14–16 e diga o que o Senhor prometeu fazer
nos últimos dias para Israel.

2. De acordo com esses mesmos versículos, quão impressionantes
serão as ações do Senhor?

3. Quem você acha que são os “pescadores” e os “caçadores” do
versículo 16?

4. Por que você acha que o Senhor usou as palavras “pescadores”
e “caçadores” para descrever o que iria fazer?

Jeremias 17

Os Pecados de Judá

Jeremias 17 relata que o Senhor e Jeremias falaram sobre o
motivo que fez com que Judá deixasse de ser favorecida por Deus.
O povo parecia estar permanentemente preso ao pecado (ver vv.
1–4), não queria confiar no Senhor (vv. 5–8), e não santificava o
Dia do Senhor (vv. 19–27). Jeremias orou pelo povo (vv. 12–18).

Compreensão das Escrituras

Jeremias 17:5–8, 19–27

Estudo das Escrituras

Faça um Desenho

Faça um ou mais desenhos que representem o que Jeremias 17:5–8
declara sobre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não
confiam.

Escreva uma Frase

Use as seguintes palavras para escrever uma frase que resuma o
que o Senhor ensinou em Jeremias 17:19–27 sobre a santificação do
Dia do Senhor: cargas, trabalho, diligentemente, santificar.

Jeremias 18–19

O Oleiro e Judá

Jeremias freqüentemente usava objetos para ensinar sua
mensagem. Ele usou um objeto em cada um desses capítulos.
No capítulo 18, foi ordenado a Jeremias que fosse à casa do
oleiro. Quando o oleiro faz um objeto que não fica do jeito que
ele queria, ele joga o barro de volta sobre a roda e tenta
novamente. O Senhor disse que todo o povo era como o barro
trabalhado pelo oleiro, e que Ele estava trabalhando novamente
o povo de Judá.

Jeremias 19 fala sobre uma botija de barro concluída. Depois
que Jeremias explicou os pecados de Judá e o que aconteceria
por causa desses pecados, ele quebrou a botija. Jeremias
ensinou ao povo que o Senhor os “quebraria” e que assim
como seria impossível juntar os pedaços daquela botija
quebrada novamente e fazer o objeto voltar a ser como tinha
sido, aquela geração do povo de Judá, em particular, não seria
restaurada como povo a suas terras nem no seu
relacionamento com o Senhor.

Jeremias 20

Os Problemas de Jeremias

A maior parte do livro de Jeremias contém suas profecias.
Jeremias 20, porém, conta um pouco sobre sua vida. Ficamos
sabendo que por causa de suas profecias, Jeremias foi colocado
no cepo, uma estrutura de madeira com buracos para a cabeça,
os braços, as pernas e os pés em que eram colocadas as pessoas
acusadas ou culpadas de crimes. 

B

A

Faz da carne o seu braço (v.
5)—Confia na força do homem
mortal

B

A

Nem se farão por eles incisões,
nem por eles se raparão os
cabelos (v. 6)—Maneiras pelas
quais algumas pessoas
pranteavam os mortos
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Jeremias profetizou contra o homem
que o colocou no cepo, mas também
disse coisas que pareciam indicar que
ele estava deprimido com sua
situação. Ele tinha feito o que o
Senhor queria que ele fizesse e disse
o que o Senhor queria que ele
dissesse, mas estava sofrendo por sua
obediência. Às vezes, aqueles que

seguem o Senhor de todo o coração enfrentam essa provação.
Aprendemos sobre a grandeza de caráter de Jeremias ao lermos
que ele não parou de pregar porque disse que a palavra do
Senhor era “como fogo ardente encerrado nos [seus] ossos”.
(Jeremias 20:9) Jeremias estava determinado a continuar a
confiar no Senhor e pregar a palavra a despeito das
conseqüências. Sua coragem é um exemplo para todos nós.

Estudo das Escrituras

O Que Você Diria?

Jeremias sentiu-se mal por causa de suas provações. Estava
sofrendo por fazer o que sabia ser certo. Escreva o que você lhe
diria naquele momento para consolá-lo e encorajá-lo.

Jeremias 21–22

Profecias para Dois Reis

Jeremias 21–22 relata as profecias que Jeremias fez para dois
reis de Judá. Elas não estão escritas na ordem histórica. O
capítulo 21 é para Zedequias, o último rei de Judá antes de a
Babilônia destruir Jerusalém e o templo e levar o povo cativo.
O capítulo 22 é para Salum e Jeoiaquim, que eram filhos do rei
Josias, o rei que governava na época em que Jeremias iniciou
seu ministério. Pelo que sabemos, Salum jamais chegou a ser
rei, mas ele poderia ter sido, se os babilônios não o tivessem
levado cativo.

A mensagem para Zedequias, no capítulo 21, era de que a
destruição pela Babilônia era inevitável. Não havia um “se”
nessa profecia. A única escolha que Jeremias deu aos judeus
era permanecer em Jerusalém e morrer nas mãos dos
babilônios, ou deixar a cidade e ser levados cativos.

Jeremias 22 foi escrito alguns anos antes e contém a
mensagem de que o livramento ainda era possível para alguns
judeus, se eles se arrependessem. Talvez a ordem dos dois
capítulos nos ensinem que os rigorosos castigos do Senhor só
chegam depois de muitos anos e muitas oportunidades de
arrependimento. Anteriormente, o Senhor ofereceu a
possibilidade de livramento, mas quando o povo se recusou a
arrepender-se, os castigos tornaram-se inevitáveis.

Jeremias 23

Falsos Profetas

Quando pensamos nos profetas, geralmente pensamos no
Presidente da Igreja ou nos grandes homens das escrituras que
ensinaram a palavra do Senhor. Todos os profetas são
professores. Existem também falsos profetas ou mestres,
porém, que não ensinam a verdade. Jeremias 23 relata o que o
Senhor falou sobre os falsos profetas que existiam entre o povo.
Ele revelou seus falsos ensinamentos e disse como esses falsos
profetas tinham conduzido o povo ao pecado e a crer em falsos
conceitos. Também aprendemos nesse capítulo algumas
diferenças entre os verdadeiros e os falsos profetas.

O Presidente Ezra Taft Benson disse: “O profeta nos diz o que
precisamos saber, nem sempre o que queremos saber”.
(“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet”, Brigham
Young University 1980–1981 Devotional and Fireside
Speeches, 1981, p. 28.) Procure como essa declaração poderia
ser aplicada aos ensinamentos de Jeremias neste capítulo.

Jeremias 23:5–8 é de grande importância por que nessa
passagem Jeremias profetizou sobre o Salvador.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 23

Estudo das Escrituras

Como Você Pode Saber que um Profeta
É Falso?

1. Leia Jeremias 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 e aliste o que o
Senhor disse que os falsos profetas estavam dizendo e fazendo.

2. Escolha um item de sua lista e explique por que essa ação ou
ensinamento tornaria alguém um falso profeta.

3. Por que você acha que as pessoas seguem falsos profetas?

4. Por que é vital que reconheçamos e sigamos um profeta
verdadeiro? Como você pode discernir um falso profeta? (Ver
Deuteronômio 18:20–22; D&C 42:11–12; 46:7.)

A Cura para os Falsos Profetas

O que o Senhor disse em Jeremias 23:3–8 que Ele faria com aqueles
que fossem desviados por seus líderes em Judá? (Observe que essa
profecia será cumprida principalmente nos últimos dias.)

B

A

Apriscos (v. 3)—Áreas cercadas
e seguras para guardar as
ovelhas
Losna (v. 15)—Amargura

Fel (v. 15)—Líquido amargo,
veneno
Peso (vv. 36, 38)—Mensagem

A
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Jeremias 24

Frutos Bons e Ruins

Jeremias 24 relata como o Senhor, por intermédio de Jeremias,
ensinou com a imagem de uma cesta de figos bons e outra de
figos podres que alguns judeus seriam levados cativos para a
Babilônia para o seu bem e depois poderiam voltar para sua
terra, num dia futuro. Outros seriam humilhados e destruídos
devido a sua iniqüidade.

Jeremias 25–26

A Rejeição ao Profeta Conduz
ao Cativeiro

Jeremias 25–26 é semelhante em ordem e tema a Jeremias
21–22. No capítulo 25, Jeremias profetizou com toda a certeza
que a Babilônia conquistaria Judá porque a nação rejeitara as
palavras de Jeremias e de outros profetas (como Leí). Além
disso, Jeremias profetizou que Judá serviria a Babilônia por
setenta anos, quando então outro reino conquistaria a
Babilônia. O restante do capítulo é sobre a destruição de
outras nações iníquas. Esse capítulo ensina que Deus pune as
pessoas iníquas, independentemente da nação em que estejam
ou de onde venham.

Jeremias 26 relata eventos anteriores e explica parte da
história do capítulo 25. Jeremias 26 relata que Jeremias
profetizou que o povo precisaria arrepender-se ou seria levado
cativo. Devido a sua mensagem, que ainda dava alguma
esperança de livramento por meio do arrependimento, os
líderes de Judá quiseram que Jeremias fosse morto. Também
lemos a respeito de um profeta chamado Urias, que foi morto
por declarar uma profecia semelhante. Esse fato ajuda a
explicar por que o julgamento era tão certo no capítulo 25.

Jeremias 27–28

O Jugo da Babilônia

Jeremias 27–28 narra uma história. Conforme instruído pelo
Senhor, Jeremias fez um jugo e colocou no pescoço. Um jugo é
algo que se coloca no pescoço para carregar fardos. O jugo
simboliza o cativeiro ou a escravidão. Jeremias ensinou ao
povo que Judá e as nações vizinhas ficariam sob o “jugo” da
Babilônia. Ele advertiu que os falsos profetas poderiam ensinar
o contrário, mas o cativeiro sem dúvida aconteceria. Jeremias
disse ao rei Zedequias que se ele e o povo se submetessem
humildemente ao “jugo” da Babilônia, não seriam destruídos.
Como sinal de que suas palavras seriam cumpridas, ele
profetizou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levaria
embora o restante dos tesouros e objetos sagrados do templo. A
profecia foi cumprida.

Jeremias 28 relata sobre outro homem, Hananias, que também
se dizia profeta. Ele profetizou que Deus quebraria o jugo da
Babilônia em dois anos. Jeremias disse que o tempo provaria se
ele estava certo ou errado. O Senhor, porém, inspirou Jeremias
a dizer a Hananias que sua profecia não era verdadeira e que
Hananias morreria em breve. Hananias morreu, como
Jeremias dissera.

Estudo das Escrituras

Como Você Pode Saber?

Jeremias 27–28 dá um exemplo de um profeta verdadeiro e outro
falso. Leia Deuteronômio 18:20–22; Doutrina e Convênios 42:11–12;
46:7; Regras de Fé 1:5. Depois diga como podemos saber se uma
pessoa foi realmente enviada por Deus para pregar.

Jeremias 29

Carta de Jeremias aos Cativos

Jeremias 29 contém uma carta de Jeremias ao povo de Judá que
fora levado cativo e vivia na Babilônia. Ele disse-lhes que
construíssem casas, plantassem hortas e se preparassem para
viver ali e desfrutarem a Babilônia da melhor maneira
possível. Disse novamente que ficariam ali por setenta anos.
Prometeu-lhes que se buscassem o Senhor com todo o coração
(ver v. 13; Deuteronômio 4:26–31), o Senhor os traria de volta
para Jerusalém.

Jeremias amaldiçoou os que ainda estavam em Jerusalém e
confiaram nos ensinamentos dos falsos profetas que
prometeram livramento imediato dos babilônios. Ele também
amaldiçoou um falso profeta que estava enviando mensagens
falsas para os judeus da Babilônia.

A
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Estudo das Escrituras

Como Isso Pode Ajudar?

Leia Jeremias 29:11–14 e escreva como essa mensagem aos judeus
cativos na Babilônia devido a sua infidelidade poderia ser usada
como mensagem de esperança para alguém que esteja no cativeiro
do pecado hoje em dia.

Jeremias 30

O Senhor Promete Ajudar

Na época em que os babilônios conquistaram o reino de Judá e
os levaram cativos, o povo de Judá se perguntou se Deus os
havia abandonado bem como o convênio que fizera com
Abraão de dar-lhes a terra de Canaã e ser uma bênção para o
restante do mundo por meio das verdades e bênçãos que Ele
lhes dera. Também se perguntaram se Ele tinha desfeito o
convênio que fizera de estabelecer os descendentes de Davi
como reis de Israel. (Ver II Samuel 7:13.) Jeremias 30–33
contém a confirmação do Senhor aos filhos de Israel que
estavam dispersos e no cativeiro de que Ele não os havia
abandonado nem desfeito Seus convênios.

Jeremias foi ordenado a escrever em vez de falar a profecia
contida em Jeremias 30–33. Como Jeremias estava na prisão
naquela época, a palavra escrita ainda permitira que as
palavras de um profeta chegassem ao povo. Além disso,
embora o povo não tivesse dado ouvidos a Jeremias na época
em que a revelação foi dada, se ela estivesse escrita, as pessoas
que então estavam no cativeiro poderiam estar mais dispostas
a serem ensinadas e poderiam lê-la mais tarde. Observe
também que a profecia é dirigida tanto a Judá quanto a Israel.
Israel foi levada cativa pelos assírios mais de 120 anos antes
de o Senhor dar a Jeremias a mensagem desse capítulo.

Ao ler Jeremias 30, procure o que o Senhor disse a respeito do
cativeiro de Judá e o que Ele faria por eles se confiassem Nele.
Essa mensagem também pode se aplicar a alguém que esteja
no cativeiro do pecado e se sinta perdido para Deus. Talvez ele
sinta que o Senhor também o abandonou. Em sua leitura,
procure também uma mensagem pessoal que alguém poderia
receber por intermédio desse capítulo.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 30

Jeremias 30:12–13—Como o Senhor Pode Ajudá-los
Se Suas Feridas São “Incuráveis”? 
A Tradução de Joseph Smith da Bíblia ajuda-nos a compreender
que o versículo 12 deveria dizer que a ferida não é incurável,
embora seja grave. E no versículo 13 da Tradução de Joseph Smith,
o Senhor indica novamente que as feridas de Judá não são
incuráveis, embora as pessoas pensem que sejam.

Jeremias 30:9—A Qual Rei Davi o Povo Iria Servir?
Esse “Davi” se refere ao Messias e Rei que Deus prometeu que
seria descendente de Davi. A promessa foi cumprida na vinda de
Jesus Cristo e será cumprida novamente na Segunda Vinda.

Estudo das Escrituras

Faça uma Lista das Conseqüências

1. Leia Jeremias 30:5–7, 12–15 e descreva o que aconteceu com os
israelitas por eles terem abandonado Deus e adorado ídolos.

2. Como as conseqüências da adoração de ídolos se assemelham
às conseqüências do pecado em nossos dias?

Faça uma Comparação

Leia Jeremias 30: 8–11, 16–17. Como o que o Senhor prometeu
fazer por Judá no cativeiro se assemelha ao que Ele pode fazer
para ajudar alguém que esteja no cativeiro do pecado?

Jeremias 31

A Coligação de Israel

Jeremias 31 dá continuidade à mensagem iniciada no capítulo
30. O capítulo 31 contém grandes promessas referentes à
coligação de Israel, tanto a reunião em Jerusalém a partir do
cativeiro na antigüidade quanto à coligação a Jesus Cristo e
Sua Igreja nos últimos dias de todas as partes do mundo para
onde Israel foi dispersa.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 31

Atrair (v. 3)—Reunir
Tamboris (v. 4)—Instrumentos
musicais
Restante de Israel (v. 7)—
Israelitas que não foram
destruídos, dispersos nem estão
no cativeiro

Entranhas (v. 20)—Sentimentos
Ordenanças (vv. 35–36)—
Movimentos regulares

B

A

Medida (v. 11)—Justiça
Devorar (v. 16)—Conquistar e
destruir

Despojar (v. 16)—Destruir
Montão (v. 18)—Ruínas

A
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Jeremias 31—A Coligação de Israel
Todo o capítulo 31 fala sobre a coligação da casa de Israel. Israel
será coligada de duas formas: Fisicamente e espiritualmente. Para
os membros individuais da casa de Israel as duas coligações
podem ocorrer ao mesmo tempo, ou podem ocorrer
separadamente. Como essas duas coligações ocorreram em
momentos diferentes por toda a história e ainda ocorrerá no
futuro, as escrituras sobre a coligação da casa de Israel podem
confundir o leitor. Jeremias 31:1–30 sem dúvida se aplica à
coligação física da família de Israel das terras para onde foram
dispersos e levados cativos, voltando para suas terras prometidas.
Mas esses versículos também se aplicam aos que são
espiritualmente coligados ao Senhor e Sua Igreja. Jeremias 31:31–34
parece ser especialmente aplicável à coligação espiritual. (Ver D&C
45:56.)

Jeremias 31:9—”Efraim É Meu Primogênito”
Efraim não foi literalmente o primeiro filho de Israel, pois era neto
de Jacó, o filho de José que recebeu a primogenitura de Jacó, ou
Israel. (Ver Gênesis 48–49.) A menção de Jeremias 31:9 de que
Efraim era o primogênito se refere a sua posição de herdeiro da
primogenitura.

Jeremias 31:31–34—O “Novo Convênio”
O Élder Dallin H. Oaks explicou o seguinte sobre o “novo
convênio”: “O ‘novo convênio’ (…) foi o convênio contido no
Livro de Mórmon e nos ‘mandamentos anteriores’ [ver D&C
84:57]. (…) Esses mandamentos anteriores devem ter sido as
revelações prévias do Senhor, contidas na Bíblia (Velho e Novo
Testamentos) e nas revelações modernas já dadas aos santos. (…)

O convênio descrito nas escrituras, que se tornou novo por sua
renovação e confirmação nestes últimos dias, refere-se a nosso
relacionamento de convênio com Jesus Cristo. Ele incorpora a
plenitude do evangelho. (…)

O ‘novo convênio’ contido no Livro de Mórmon e nos
mandamentos anteriores é a promessa principal do evangelho,
alicerçada na expiação e ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá a
certeza da imortalidade e a oportunidade da vida eterna, se nos
arrependermos de nossos pecados e fizermos e mantivermos os
convênios do evangelho com o Salvador. Por esses meios, e por
Sua graça, podemos compreender a grande promessa de que ‘pela
Expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, por
obediência às leis e ordenanças do Evangelho’. (Regras de Fé 1:3)”
(Dallin H. Oaks, “Another Testamento of Jesus Christ”, discurso
proferido no serão do SEI, 6 de junho de 1993, pp. 4–5.)

Estudo das Escrituras

Ilustre uma Idéia

Faça um desenho ou diagrama que represente uma idéia que leu
em Jeremias 31:1–30. Escreva uma breve explicação de seu desenho
ou diagrama.

Descreva a Diferença

1. De acordo com Jeremias 31:31–34, quando o Senhor fez o antigo
convênio com a casa de Israel?

2. Descreva como e por que o novo convênio é diferente do antigo
convênio.

Jeremias 32

Jeremias Compra Terras

Jeremias 32 relata que, para ensinar de modo vigoroso que os
filhos de Israel seriam reunidos novamente em suas terras
prometidas, mesmo depois da destruição pela Babilônia, o
Senhor ordenou a Jeremias, que estava na prisão, que
comprasse terras. Ele então disse a Jeremias que guardasse a
escritura num lugar seguro, como prova dessa profecia. O
poder dos babilônios fez isso parecer impossível, mas para
Deus nada é impossível. (Ver v. 27.) É importante lembrar que
para os mortais muitas coisas parecem impossíveis, mas para
um Deus Todo-Poderoso as palavras “Acaso haveria alguma
coisa demasiado difícil para mim” se aplicam. (Jeremias 32:27)

Jeremias 33

Paz em Jerusalém

Jeremias 33 contém algumas promessas especiais acerca de
Jerusalém que ainda não foram completamente cumpridas. O
capítulo 33 fala de um grande dia de paz em Jerusalém quando
todas as pessoas que ali vivem adorarão o Senhor. Essa
profecia ainda não foi cumprida, mas Jeremias disse que seria
nos dias em que “o Renovo” (Jesus Cristo) reinará como Rei
no trono de Davi (ver vv. 15–16). Em outras palavras,
Jerusalém jamais terá paz e segurança plenas até que todos os
seus habitantes aceitem Jesus Cristo como seu Rei.

Estudo das Escrituras

O que Você Aprendeu sobre Jesus
Cristo?

Leia Jeremias 33:15–18. Esses versículos dizem que numa época
futura nunca mais “faltará” um homem para sentar-se no trono de
Davi, em Israel, e também não “faltarão” homens para realizar
sacrifícios. De que modo Jesus Cristo cumpre eternamente o papel
de rei, sacerdote e sacrifício para Seu povo? (Ver Lucas 1:32–33;
João 18:36–37; Hebreus 2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15; 10:10–17; 3
Néfi 9:19–20.)

A

B

A
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Jeremias 34

A Condenação de Zedequias
e dos Judeus

Jeremias 34 contém profecias que Jeremias fez sobre o que
aconteceria ao rei Zedequias e também sobre o que aconteceria
ao povo de Judá. Em Jeremias 34, o Senhor condenou
especificamente o povo de Judá por ter escravos e servos que
eram judeus e por transgredirem o mandamento dado na lei de
Moisés de libertar todos os servos e escravos a cada sete anos.

Jeremias 35

Os Recabitas

Jeremias 35 relata eventos que, na verdade, ocorreram vários
anos antes dos capítulos anteriores. Sabemos disso porque
Jeoiaquim (mencionado no v. 1) foi rei antes de Zedequias
(mencionado nos capítulos 33–34). Esse tipo de “volta ao
passado” ocorre várias vezes no livro de Jeremias.

Jeremias 35 fala de um grupo de pessoas chamados recabitas.
Eles viviam fora das cidades, em tendas, e nunca se fixavam
num lugar. Os recabitas seguiam certas tradições estabelecidas
pelo líder de seu grupo. Essas tradições não faziam parte de
sua religião, mas eles seguiam as regras e tradições muito
fielmente. O Senhor usou esse povo para uma lição prática. A
lição foi a seguinte: Os recabitas cumpriam fielmente as
tradições humanas, mas o povo de Judá não conseguia seguir
os mandamentos do Deus vivo, mandamentos aos quais
estavam associadas bênçãos reais e eternas. O Senhor
prometeu abençoar os recabitas por sua sinceridade e
fidelidade.

Jeremias 36

Baruque, o Escriba

Jeremias 36 relata que o Senhor ordenou a Jeremias que
escrevesse todas as profecias que ele tinha feito contra Israel,
Judá e outras nações. Como Jeremias estava preso, um escriba
chamado Baruque escreveu todas as profecias de Jeremias e

leu-as nos degraus do templo. Alguns dos soldados do rei
ouviram as profecias, pegaram os escritos e os leram para o rei.
O rei ordenou que os escritos fossem queimados e procurou
fazer com que Jeremias e Baruque fossem mortos, mas o
Senhor os escondeu. Jeremias fez mais uma profecia e enviou-a
ao rei. A profecia dizia que nenhum descendente de Jeoiaquim
seria rei, e ela foi cumprida.

Jeremias 37–44

Babilônia Conquista Judá

Jeremias 37–44 é em sua maior parte histórica. Essa seção
descreve brevemente a história de Jeremias na época em que
Judá foi destruída pela Babilônia e muitas pessoas foram
levadas cativas.

Jeremias 37 conta que o exército egípcio marchou até Judá na
época em que os babilônios (às vezes chamados de caldeus
nesses capítulos), estavam conquistando a terra de Judá.
Quando os babilônios ficaram sabendo que os egípcios estavam
chegando, eles se afastaram por um tempo. Essa retirada deu a
Judá uma falsa esperança de que o Egito os salvaria. Jeremias
disse a Zedequias que isso não aconteceria. Devido a essa
profecia, Jeremias foi colocado numa prisão. Mais tarde,
Zedequias permitiu que ele fosse libertado, mas ainda
permaneceu preso.

Jeremias 38 relata que os líderes de Jerusalém achavam que
poderiam vencer os babilônios. Eles não gostaram da
mensagem constante de Jeremias de que se permitissem ser
levados para a Babilônia tudo ficaria bem. Achavam que essa
mensagem era particularmente ruim para o estado de espírito
dos soldados, por isso jogaram Jeremias numa prisão que era
pior que a primeira. Um eunuco etíope chamado Ebede-
Meleque tirou Jeremias da prisão, e Jeremias apresentou-se
novamente perante Zedequias. Ele lembrou o rei de que se
fosse obediente, tudo ficaria bem. Mas o rei não deu ouvidos ao
conselho.

Jeremias 39 relata a destruição de Jerusalém, a captura do rei
Zedequias, a execução dos filhos de Zedequias diante dele, e a
tortura sofrida por Zedequias quando os invasores babilônicos
arrancaram seus olhos. No Livro de Mórmon ficamos sabendo
que um dos filhos de Zedequias se salvou. O grupo que o
salvou viajou para o hemisfério ocidental e são geralmente
conhecidos como o povo de Zaraenla do Livro de Mórmon.
(Ver Ômni 1:14–19; Helamã 8:21.) Os babilônios trataram
bem Jeremias. No final do capítulo 39, o Senhor prometeu
abençoar Ebede-Meleque por sua bondade para com Jeremias.

Jeremias 40 relata que os babilônios deixaram Jeremias
completamente livre. Sugeriram que ele fosse morar com
Gedalias, que eles nomearam para governar a terra, e Jeremias
assim o fez. Os judeus das terras vizinhas começaram a
reunir-se em Mizpá, onde Gedalias morava. Um homem
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chamado Joanã descobriu que alguns judeus planejavam
matar Gedalias, mas Gedalias não permitiu que Joanã fizesse
nada para impedir o plano.

Jeremias 41 relata como um homem chamado Ismael matou
Gedalias. Ismael e seus homens também mataram todos os que
moravam com Gedalias, fossem judeus ou babilônios. Joanã
organizou um exército e atacou os homens de Ismael, matando
muitos, aprisionando outros e libertando os prisioneiros que
foram tomados no ataque contra Gedalias. Preocupados com a
reação dos babilônios para com os judeus por causa do que
acontecera, todos os judeus se mudaram de Mizpá para uma
região próxima de Belém, chamada Quimã. Pretendiam fugir
dali para o Egito.

Jeremias 42 relata que Jeremias estava no grupo que se mudou
para Quimã. Joanã procurou Jeremias e pediu que ele
perguntasse ao Senhor sobre seus planos de irem para o Egito.
Prometeram fazer tudo o que o Senhor dissesse. Jeremias disse
que eles não deveriam ir para o Egito. Disse que se ficassem
na terra de Judá, o Senhor os protegeria, mas se fossem ao
Egito, morreriam pela espada, fome ou outra tragédia.

Jeremias 43 relata que Joanã e os outros líderes orgulhosos
desse grupo de judeus não acreditaram no conselho de
Jeremias. Foram assim mesmo para o Egito, e levaram
Jeremias com eles como prisioneiro. Quando lá chegaram,
Jeremias profetizou que Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
conquistaria o Egito também.

Jeremias 44 relata que Jeremias disse aos judeus que eles
seriam destruídos no Egito porque continuaram a praticar
certas formas de adoração de ídolos e porque não quiseram
obedecer ao Senhor. Só alguns sobreviveriam e voltariam para
Judá como testemunhas de que a palavra do Senhor fora
cumprida. Essa profecia foi cumprida também para esse outro
grupo de judeus que poderia ter recebido bênçãos do Senhor, se
tivessem obedecido a Seu profeta. Mas, em vez disso,
preferiram confiar em seu próprio julgamento.

Jeremias 45

Os Justos Também Têm
Provações

Jeremias 45 é uma revelação para Baruque, o escriba que
registrou as revelações de Jeremias e as leu na escadaria do
templo, na época do rei Jeoiaquim. Aparentemente, Baruque
esperava que o Senhor removesse suas provações e problemas por
ter feito a obra do Senhor. O Senhor, contudo, não lhe prometeu
alívio das provações, apenas que não morreria no futuro próximo.

Nós também devemos lembrar-nos de que não podemos esperar
que simplesmente por estarmos vivendo corretamente o
Senhor nos livrará das provações, perseguições e outras
experiências difíceis. Como aqueles que foram leais e fiéis ao
Senhor desde o princípio dos tempos, devemos ser fiéis nos
bons e maus momentos.

Jeremias 46–51

Destruição de Nações

Jeremias 46–51 relata profecias sobre a destruição de várias
nações vizinhas de Israel e por que cada uma delas seria
destruída. Jeremias profetizou que o Egito (ver Jeremias 46),
os filisteus (ver Jeremias 47), Moabe (ver Jeremias 48), Amom
(ver Jeremias 49:1–6), Edom (ver Jeremias 49:7–22), Damasco
(ver Jeremias 49:23–27), Quedar (ver Jeremias 49:28–29),
Hazor (ver Jeremias 49:30–37), Elão (ver Jeremias 49:34–39) e
Babilônia (ver Jeremias 50–51) seriam todos destruídos.

Talvez o propósito de todas essas mensagens de destruição seja
ensinar, especialmente à casa de Israel, que o Senhor não pune
apenas a iniqüidade de Seu povo, mas também a iniqüidade de
todos os povos, seja qual for a nação. A boa nova para Israel é
que embora o Senhor fosse destruir todas essas nações, Ele
prometeu que preservaria Seu povo e não o destruiria
completamente. (Ver Jeremias 46:27–28.) A mensagem de
destruição também simboliza a destruição dos iníquos nos
últimos dias.

Jeremias 52

Os Últimos Escritos de
Jeremias

Jeremias 52 é um bom final para o livro de Jeremias. O
capítulo 52 fornece um relato da ocasião em que a Babilônia
conquistou Jerusalém, a capital de Judá, e matou ou levou
para o cativeiro um grande número de pessoas de Judá.

Compreensão das Escrituras

Jeremias 52

Vinhateiros (v. 16)—Pessoas
que cuidavam da plantação de
uvas
Colunas de bronze, bases, mar
de bronze, caldeirões, pás,
espevitadeiras, bacias,
colheres, utensílios de bronze
(vv. 17–22)—Objetos preciosos
do templo

Eunuco (v. 25)—Oficial
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As Lamentações de Jeremias

Estudo das Escrituras

Lista dos Eventos em Ordem

Jeremias 52 relata os eventos da queda de Jerusalém. Pondere os
seguintes eventos, use o que leu no capítulo e faça uma lista deles,
em ordem. Os olhos do rei Zedequias são arrancados;
Nabucodonosor cerca a cidade; milhares de judeus são levados
cativos; o templo é destruído; as muralhas de Jerusalém são
destruídas. Depois de cada evento, escreva o versículo que o
descreve.

Escreva uma Breve Explicação

Escreva uma carta ao povo de Judá que foi levado cativo para a
Babilônia. Explique por que a cidade deles foi destruída e por que
eles foram levados cativos. Dê pelo menos duas boas razões para a
destruição dos judeus e para seu cativeiro, citando a referência das
escrituras para cada resposta.

B

A

A palavra lamentação significa choro com grande sofrimento.
Tradicionalmente, os judeus escreviam e cantavam lamentações
para amigos e parentes próximos que morriam. Esse pequeno livro
contém as lamentações de Jeremias, escritos em forma poética, por
Jerusalém, pelo templo e pelo povo de Judá. Em sua leitura, você
pode procurar os seguintes pontos:

• Não podemos pecar sem que haja conseqüências.

• Freqüentemente é mais fácil dar ouvidos a falsos profetas do
que aos verdadeiros.

• É insensato achar que as potências do mundo podem ajudar-
nos a escapar do castigo de Deus.

• Os pecadores que são punidos freqüentemente acham que
Deus é injusto.

• O verdadeiro remorso geralmente só acontece depois de
sofrimento.

• A esperança resulta do reconhecimento de nossos pecados.

• Graças à misericórdia e amor de Deus, há um momento de
perdão e renovação para todos os que se arrependerem.

Para mais informações, ver Guia para Estudo das Escrituras,
“Lamentações, livro de”. 

Lamentações 1

As Conseqüências do Pecado

O Élder Theodore M. Burton disse, “As escrituras e
instruções de nossos líderes espirituais nos ensinam como
evitar a dor que sempre resulta do pecado”. (Conference
Report, outubro de 1985, p. 81; ou Ensign, novembro de
1985, p. 64.)

Lamentações 1, bem como todos os capítulos de Lamentações,
dá exemplos da dor mencionada pelo Élder Burton. O
sofrimento e o remorso sinceros são partes do pecado que
freqüentemente não vemos ou nas quais não pensamos quando
somos tentados a fazer coisas erradas.

Em sua leitura, pondere como as palavras do capítulo 1
poderiam ser as palavras de pessoas que desperdiçaram sua
vida terrena e estão atualmente no mundo espiritual
enfrentando as conseqüências eternas de escolhas insensatas
que fizeram na Terra.

Compreensão das Escrituras

Lamentações 1

Estudo das Escrituras

Por Quê?

Em Lamentações 1:1–11, Jeremias falou como ele próprio. Nos
versículos 12–22, ele falou como se fosse toda a nação de Judá.
Escolha quatro frases das palavras de Jeremias (vv. 1–11) que, em
sua opinião, explicam por que ele se “lamentou”.

A

Províncias (v. 1)—Regiões
semelhantes a nossos estados
Tributária (v. 1)—Escrava
Aleivosamente (v. 2)—
Ofensivamente
Servidão (v. 3)—Escravidão

Gentios (vv. 3, 10)—Aqueles
que não conhecem nem adoram
o Deus verdadeiro
Fim (v. 9)—Futuro
Santuário (v. 10)—Templo
Desfilhar (v. 20)—Levar embora
os entes queridos
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O Livro de Ezequiel

Lamentações 2–4

Por Que Judá Foi Punida

Lamentações 2–4 são expressões de tristeza pelo que aconteceu
ao povo de Judá. Lamentações 2 declara claramente que o
Senhor puniu Seu povo por causa de seus pecados e para o
próprio bem deles. Lamentações 3 contém expressões de um
povo que se sente abandonado pelo Senhor, mas ainda confia e
tem esperança de que Ele não o abandonou para sempre.
Lamentações 4 relata a dor de Jeremias, ao comparar como
Israel vivia como povo justo com o que eles se tornaram depois
da conquista babilônica.

Lamentações 5

As Súplicas de Jeremias

Quando pecamos, perdemos a companhia do Espírito Santo e
sentimos o desespero proveniente das conseqüências do pecado
e do afastamento do Senhor, temos na verdade apenas duas
escolhas. Uma delas é encobrir nossos pecados. Geralmente

encobrimos nossos pecados culpando outras pessoas,
eximindo-nos da responsabilidade ou sendo desonestos e
negando que fizemos algo errado. A outra escolha é humilhar-
nos, arrepender-nos e começar a reconciliar-nos com o Senhor.

Lamentações 5 contém um lamento de humildade. Nessa
lamentação em forma de oração, Jeremias fala em nome do
povo que se deu conta de seus pecados e deseja o perdão.

Compreensão das Escrituras

Lamentações 5

Estudo das Escrituras

Como Você Pode Saber?

Relacione palavras e frases de Jeremias 5 que indiquem que o povo
estava realmente arrependido. Explique por que escolheu cada
palavra ou frase.

O Que Posso Fazer?

Leia e pondere a segunda Regra de Fé. Existe, porém, uma
diferença entre ser punido por nossos pecados e sofrer por causa
dos pecados de outras pessoas. O que podemos fazer se nos
encontrarmos na situação descrita no versículo 7, e como a
doutrina explicada na segunda Regra de Fé pode ajudar-nos?

B

A

Opróbrio (v. 1)—Vergonha
Herança (v. 2)—Terras, casas e
roupas

Levamos as suas maldades (v.
7)—Sofremos por causa de seus
pecados

Um Profeta no Cativeiro
Os babilônios atacaram Judá em três ocasiões principais. A
segunda foi aproximadamente em 597 a. C. Ezequiel estava entre o
grupo levado cativo para a Babilônia. Cerca de cinco anos depois,
ele foi chamado para ser um profeta para os judeus no cativeiro.
Ele tentou ajudar o povo a aprender com seus erros.

O Atalaia na Torre
Enquanto Jeremias chamava o povo ao arrependimento em
Jerusalém, Ezequiel trabalhou com o povo no cativeiro na
Babilônia. Jeremias tentou salvar o povo da destruição, e Ezequiel
tentou ajudar seu povo a compreender que seu cativeiro era
resultado de suas iniqüidades. Os dois profetas ensinaram que
havia esperança no futuro, se o povo voltasse para o Senhor.
Ezequiel devia ser um atalaia na torre, um chamado que será
abordado no capítulo 33.

Preparação para o Estudo de Ezequiel
Se tivéssemos que escolher um tema principal do livro de
Ezequiel, poderia ser o de que no final todas as pessoas saberão
que o Senhor é Deus. Esse princípio, expresso por frases como
“então saberão que eu sou o Senhor”, aparece mais de sessenta e
cinco vezes em Ezequiel.

Grande Mar

590 A.C.

Babilônia

Golfo Pérsico
Mar Vermelho

Jeremias

Ezequiel
Jerusalém
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O seguinte esboço mostra seis tópicos principais do livro de
Ezequiel:

1. Chamado de Ezequiel como profeta (ver Ezequiel 1–3)

2. Profecias que condenam os pecados do povo da terra de Israel,
especialmente de Jerusalém (ver Ezequiel 4–11, 20–24)

3. Profecias que chamam os judeus da Babilônia ao
arrependimento (ver Ezequiel 12–19)

4. Profecias referentes à destruição dos países vizinhos de Israel
que foram seus inimigos (ver Ezequiel 25–32)

5. Profecias sobre a coligação de Israel e outros eventos que
ocorrerão em preparação para a Segunda Vinda (ver Ezequiel
33–39)

6. Descrição da visão de Ezequiel de um templo que será
construído em Jerusalém no futuro (ver Ezequiel 40–48)

Para mais informações sobre o livro de Ezequiel, ver Guia para
Estudo das Escrituras, “Ezequiel”. 

Ezequiel 1

A Visão de Ezequiel da Glória
de Deus

Ezequiel 1, depois de uma breve introdução, descreve a visão
de Ezequiel de Deus e Sua glória. Como a glória de Deus e o
céu são coisas muito difíceis de serem descritas na linguagem
dos mortais, os profetas freqüentemente utilizam termos
simbólicos e imagens para descreverem o que viram. Algumas
pessoas tentaram explicar o que os símbolos representam, mas
o Profeta Joseph Smith disse: “Ao conceder uma visão de uma
imagem, um animal ou figura de qualquer tipo, Deus sempre
dá uma revelação ou interpreta seu significado, pois, do
contrário não temos que responder por nossa crença na visão.
Não tenhais medo de serdes condenados pelo desconhecimento
do significado de uma visão ou figura, se Deus não vos
revelou ou interpretou o tema”. (Ensinamentos do Profeta
Joseph Smith, p. 283.)

Mesmo que não compreendamos plenamente o significado do
que Ezequiel viu, sua descrição dramática ainda pode dar-nos
um sentimento de quão incrível foi a visão e de quão grande a
glória de Deus é na verdade.

Ezequiel 2–3

O Chamado de Ezequiel
para Servir

Ezequiel 2–3 começa a relatar o que Deus disse a Ezequiel
como parte de sua visão da glória de Deus. (Ver Ezequiel 1.)
De certo modo, esses capítulos contêm o seu “chamado para a

missão”. Ao ler sobre o modo como o Senhor descreve a missão
de Ezequiel e o povo ao qual ele foi chamado a ensinar, pondere
como o profeta de Deus chama um missionário atualmente.

Compreensão das Escrituras

Ezequiel 2

Ezequiel 2:9–10; 3:1–3—O Senhor Pediu a Ezequiel que
Comesse um Rolo
A descrição de Ezequiel comendo um rolo simboliza seu chamado
para ensinar a palavra do Senhor tornando literalmente a palavra
de Deus uma parte de seu ser. O livro de Apocalipse relata uma
ocasião em que o Apóstolo João teve uma experiência semelhante.
(Ver Apocalipse 10.)

Ezequiel 3

Estudo das Escrituras
Faça duas das seguintes atividades (A–C) ao estudar Ezequiel 2–3.

Faça um Resumo da Missão de Ezequiel

Para resumir a missão de Ezequiel, explique o significado das
seguintes palavras e frases: “filhos obstinados” (Ezequiel 2:4; ver
também 3:7); sarças, espinhos e escorpiões (2:6); um rolo de livro
(2:9–10; 3:1–3); um diamante (3:9); atalaia (3:17–21); repreendedor
(3:26).

ou

Desenhe pelo menos quatro gravuras em seu caderno que
representem as idéias citadas acima.

Uma Missão Difícil

1. Pesquise Ezequiel 2–3 e aliste motivos pelos quais você acha
que Ezequiel teria uma missão difícil. Para cada motivo, cite um
versículo que apoie sua idéia.

2. Aliste o que o Senhor disse que seria a missão de Ezequiel, em
Ezequiel 2–3, e o que incentivou Ezequiel a cumprir sua missão.

O Atalaia

1. Leia Ezequiel 3:17–21 e descreva o chamado de um atalaia.

2. Cite um “atalaia” da Igreja em nossos dias e explique por que
escolheu essa pessoa.

C

B

A

Atalaia (v. 17)—Homem que
fica no alto da muralha de uma
cidade, para alertar o povo da
cidade quando o inimigo se
aproxima

Mas o seu sangue, da tua mão
o requererei (vv. 18, 20)—Serás
considerado responsável pelos
pecados dele
Puser diante dele um tropeço
(v. 20)—Farei com que caia

Obstinados (v. 4)—Orgulhosos
Sarças e espinhos (v. 6)—Ervas
daninhas espinhosas (símbolo
dos problemas que as pessoas
dariam a Ezequiel quando ele
transmitisse sua mensagem)

Escorpiões (v. 6)—Criaturas
venenosas (símbolo das pessoas
iníquas para quem Ezequiel iria
pregar)
Espantar-se (v. 6)—Ter medo
Lamentações, suspiros e ais (v.
10)—Tristeza
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3. O que Ezequiel 3:17–21 nos ensina sobre a importância do
cumprimento de nossos chamados? Você pode anotar a
referência remissiva desses versículos a Jacó 1:19.

Ezequiel 4–5

Profecias sobre a Destruição
de Jerusalém

Tal como aconteceu com Jeremias, o Senhor fez com que
Ezequiel usasse objetos e símbolos físicos para ensinar o povo
de modo que eles se lembrassem e notassem melhor. Ezequiel
4–5 relata símbolos que o Senhor ordenou que Ezequiel usasse
para representar a iniqüidade dos israelitas ou a destruição de
Jerusalém.

Ezequiel 6–7

Pecado e Destruição

Ezequiel 6–7 contém a mensagem vigorosa do Senhor sobre o
que ocorreria na terra de Israel quando fosse conquistada pela
Babilônia. Ezequiel foi levado para a Babilônia antes da queda
e destruição completa de Jerusalém, de modo que fala desse
evento como algo no futuro. Nas profecias dos capítulos 6–7, o
Senhor condenou especificamente a idolatria de Israel e disse
que Jerusalém seria destruída para que os judeus soubessem
que Ele era o Senhor. (Ver Ezequiel 6:14.) Os sobreviventes
poderiam prestar testemunho de que Deus era
verdadeiramente o Deus vivo e que Suas palavras foram
cumpridas.

Ezequiel 8–11

Por Que Jerusalém Foi
Conquistada

Ezequiel 8–11 contém um relato de uma visão concedida pelo
Senhor a Ezequiel. Ezequiel foi um dos muitos judeus levados
cativos nos primeiros ataques dos babilônios a Judá. Essa visão
ajudou os exilados (pessoas que estavam cativas na Babilônia) a
saberem o que aconteceu em Jerusalém e por que isso aconteceu.

Ezequiel 8 relata a iniqüidade do povo de Jerusalém, inclusive
seus líderes religiosos. Ezequiel 9 relata que o Senhor fez com
que o mensageiro angelical “marcasse” os justos a fim de
protegê-los da destruição (como na Páscoa no Egito). Ezequiel 10
deixa claro que o Senhor permitiu a destruição de Jerusalém.
Ezequiel 11 dá alguma esperança para as futuras gerações,
profetizando que o Senhor reuniria Seu povo de volta a sua terra
prometida e a uma renovação dos convênios que tinham feito.

Estudo das Escrituras

A Coligação

1. Encontre verbos no futuro em Ezequiel 11:16–20 para ajudá-lo a
fazer uma lista do que o Senhor fará por Seu povo do convênio.

2. De que modo você faz parte do que é descrito nesses versículos
ou como o Senhor está cumprindo essas promessas atualmente?

Explique as Frases

Leia Ezequiel 11:19 e descreva qual você acha ser a diferença entre
uma pessoa com “coração de pedra” e outra com um “espírito
novo” e um “coração de carne”. 

Ezequiel 12–17

Por Que o Cativeiro?

Ezequiel 12–17 contém as revelações do Senhor a Ezequiel de
que haveria mais ataques babilônicos contra Jerusalém e que
mais judeus seriam levados cativos. O Senhor também revelou
o motivo pelos quais esses eventos aconteceriam e ordenou a
Ezequiel que pregasse arrependimento aos judeus que estavam
no cativeiro.

Ezequiel 12 assegura aos judeus que mais seriam levados cativos.

Ezequiel 13 relata que o Senhor condenou os falsos profetas
que fingiam falar em Seu nome e outras pessoas que
desviaram as pessoas Dele de várias maneiras.

B

A
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Ezequiel 14 relata que os líderes dos judeus pediram conselhos
a Ezequiel. O Senhor disse-lhes que não lhes daria conselhos
até que parassem de buscar respostas também dos ídolos. Ele
salientou que cada pessoa precisaria ser justa para suportar os
julgamentos iminentes e que eles não poderiam depender da
retidão de seus líderes.

Ezequiel 15 faz uma comparação entre os filhos de Israel e
uma vinha queimada, que é inútil. Em muitas ocasiões nas
escrituras, o Senhor comparou os filhos de Israel a uma vinha.
(Ver Isaías 5; Jacó 5.)

Ezequiel 16, como outros lugares no Velho Testamento,
contém uma comparação entre o relacionamento do Senhor
com Israel e o convênio do matrimônio. O capítulo 16 entra
em detalhes minuciosos para mostrar como Israel (Jerusalém)
foi infiel a seu “marido” e por que merecia seu castigo.

Ezequiel 17 inclui uma parábola do Senhor revelada a
Ezequiel e que ensinava às pessoas que elas não deviam buscar
livramento pelas mãos do Egito, enquanto estivessem no
cativeiro, mas que deviam submeter-se aos babilônios, então o
Senhor os redimiria mais tarde.

Ezequiel 18

Responsabilidade pelo Pecado

Em que aspectos você é semelhante ou diferente de seus pais?
Por quê?

É verdade que às vezes “os inocentes são obrigados [a sofrer]
por causa das iniqüidades dos culpados”. (Ensinamentos do
Profeta Joseph Smith, p. 36.) Algumas pessoas, porém,
continuam a culpar os pais ou outras pessoas por coisas que
elas têm capacidade de mudar. Os filhos de Israel achavam que
seus castigos tinham sido resultado dos pecados de seus pais.
Chegaram até a criar um ditado popular sobre o sofrimento
causado pelos pecados dos pais, que se encontra em Ezequiel
18:2. Esse provérbio era parcialmente verdadeiro. Os pais não
tinham ensinado seus filhos adequadamente no caminho do
Senhor nem tinham criado um ambiente em que seus filhos
pudessem crescer sendo mais fiéis às leis de Deus.

Em toda geração, porém, o Senhor envia profetas para ensinar
a verdade e do que as pessoas precisam arrepender-se. Cada
geração tem a oportunidade de escolher se deseja dar ouvidos e
obedecer às palavras dos profetas ou seguir a tradição de seus
pais. O Senhor ensinou claramente esse aspecto do princípio
do arbítrio nesse capítulo.

Compreensão das Escrituras

Ezequiel 18

Estudo das Escrituras

Aplique as Escrituras

Como você poderia usar Ezequiel 18:1–18 para ajudar alguém que
more num lar onde não seja incentivado a realizar atividades
justas? Você pode anotar a referência remissiva desses versículos à
segunda Regra de Fé.

Identifique Princípios Importantes

Leia Ezequiel 18:19–32 e descubra o que o Senhor ensinou sobre o
pecado, arrependimento, a perseverança até o fim e como Ele se
sente em relação aos que estão em pecado. Escreva pelo menos
quatro declarações de uma frase que resumam os princípios
ensinados nesses versículos.

Ezequiel 19–20

Líderes Que Não Ouvem

Ezequiel 19–20 é especialmente a respeito dos lideres dos
judeus e dirige-se a eles. No capítulo 19, o Senhor usou duas
parábolas para ensinar que líderes com grande potencial
perderam suas bênçãos devido à insensatez. O capítulo 20
relata como alguns líderes dos judeus na Babilônia (onde
Ezequiel morava em cativeiro) desejaram receber instruções do
Senhor por intermédio de Ezequiel. O Senhor chamou-os ao
arrependimento por buscar o Senhor ao mesmo tempo em que
buscavam revelação de outros deuses. Em Ezequiel 20:33–44, o
Senhor prometeu que daria a uma geração futura de israelitas
outra oportunidade de serem libertados do cativeiro e saber que
Ele era seu Senhor e Deus, tal como fizera quando libertara os
filhos de Israel do Egito. Dessa vez, porém, prometeu que
reuniria Israel de todas as nações para onde foram dispersos.

Os notáveis eventos mencionados nesses versículos como parte
da coligação foram apenas parcialmente cumpridos na
antigüidade. Seu cumprimento pleno está acontecendo nos
últimos dias, à medida que os filhos de Israel são coligados à
verdadeira Igreja, purificados do pecado e servem ao Senhor
em Seu “santo monte” (o templo). Então, eles conhecerão
verdadeiramente quem são e quem é seu Senhor e Deus. (Ver
vv. 42, 44.)

B

A

Chegar-se (v. 6)—Ter relações
sexuais
Penhor (vv. 7, 12, 16)—Dívida

Dar seu dinheiro à usura (vv. 8,
13)—Cobrar juros ao emprestar
dinheiro
Direito (vv. 25, 29)—Justo

Os pais comeram uvas verdes,
e os dentes dos filhos se
embotaram (v. 2)—Ditado

Comer sobre os montes (vv. 6,
11, 15)—Participar de adoração
a ídolos
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Compreensão das Escrituras

Ezequiel 20:33–44

Ezequiel 20:37—”Também Vos Farei Passar Debaixo
da Vara”
A vara mencionada em Ezequiel 20:37 é o cajado do pastor.
“Passar debaixo da vara” refere-se a passar a ser cuidado pelo
Pastor, ou seja, conforme citado em Ezequiel, “no vínculo da
aliança”. Algumas pessoas sugeriram que passar debaixo da vara
também possa referir-se ao modo como os pastores pagavam o
dízimo de suas ovelhas, marcando cada décima ovelha com uma
vara e dedicando-a ao Senhor.

Estudo das Escrituras

Resuma Usando Conceitos Chave

Ezequiel 30:33–44 relata que o Senhor coligará Israel, e que eles
voltarão seu coração para Ele. Explique a mensagem desses
versículos descrevendo os seguintes conceitos chave com suas
próprias palavras: mão forte (v. 33); congregar (v. 34); face a face (v.
35); profanar (v. 39); meu santo monte (v. 40); santificado (v. 41);
lembrar (v. 43); conhecer (vv. 38, 42, 44).

Ezequiel 21–24

A Iniqüidade Conduz à
Destruição

Em Ezequiel 21–23, o Senhor continuou a explicar por que
Jerusalém seria destruída. Ezequiel 21 explica que alguns justos
também iriam sofrer nessa destruição. Esse sofrimento, que pode
parecer injusto para alguns, acontece porque o Senhor respeita o
arbítrio de Seus filhos. Os justos também podem sofrer alguns
dos julgamentos dos últimos dias, mas o Senhor prometeu uma
grande recompensa eterna para eles. (Ver D&C 58:2.)

Outra profecia interessante do capítulo 21 é encontrada nos
versículos 25–27 onde Ezequiel profetizou sobre a queda do rei
de Judá, dizendo que não haveria outro até que reine “aquele a
quem pertence de direito”, ou seja, Jesus Cristo (v.27). Desde
a época em que os judeus foram levados cativos para a
Babilônia, eles não restabeleceram seu reino. Jesus Cristo será
seu único rei no futuro.

Ezequiel 22 discorre sobre os muitos pecados pelos quais
Jerusalém seria destruída. Observando quais pecados fizeram
com que o Senhor permitisse que fossem destruídos podemos
compreender melhor o que é considerado ofensivo à Sua vista.

Ezequiel 23 é outro capítulo em que o Senhor se refere às
regiões de Israel (Samaria) e Judá (Jerusalém) como mulheres
que decidiram tornar-se prostitutas. A comparação mostra
quão profundos são os sentimentos do Senhor sobre o fato de
Seu povo do convênio adorar outros deuses.

Ezequiel 24 relata que o Senhor usou a imagem de uma panela
de carne fervente para descrever como os judeus seriam
“fervidos” pelos babilônios. O capítulo 24 também relata o
falecimento da esposa de Ezequiel. O Senhor disse a Ezequiel
que não lamentasse a morte dela, como sinal de que os judeus
não deviam lamentar a destruição de Jerusalém e do reino de
Judá devido à grande iniqüidade de Judá que tornou seus
castigos merecidos e justos.

Ezequiel 25–32

Punição de Outras Nações

Como os profetas Isaías e Jeremias, Ezequiel falou primeiro
contra os israelitas e depois contra a iniqüidade das nações
vizinhas e profetizou sua destruição. Ezequiel 25–32 contém
profecias sobre essas nações: Os amonitas, os moabitas, os
idumeus e os filisteus (ver Ezequiel 25); Tiro e Sidom
(Ezequiel 26–28); e o Egito (Ezequiel 29–32).

Ezequiel 33

O Atalaia na Torre

Destruição Profetizada das Terras

Egito

Sidom

Tiro

Fil
ist

eu
s

Moabe

Edom

Amom

Ca
na

ã

A

Com mão forte, e com braço
estendido (vv. 33–34)—
Símbolos de poder
Peregrinações (v. 38)—Viver
num lugar que não é sua casa
verdadeira

Oblações (v. 40)—Sacrifícios
Nojo (v. 43)—Ódio
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Por que os pais e líderes de todos os níveis de governo da
Igreja se preocupam tanto em ensinar às pessoas e instá-las ao
arrependimento?

Em toda a história do mundo, as pessoas tiveram que se
proteger de tribos e nações vizinhas. Como parte de seu plano
de proteção, eles construíam torres nas muralhas das cidades e
colocavam atalaias nas torres para vigiar inimigos que se
aproximassem. Se o povo ignorasse os atalaias, colocavam-se
em grande risco. Ao mesmo tempo, se os atalaias não
cumprissem seu dever, toda a cidade poderia ser destruída.
Ezequiel 33 compara os líderes de Israel a atalaias.

Compreensão das Escrituras

Ezequiel 33

Ezequiel 33:30–32—O Modo como os Judeus Tratavam
Seus Profetas
Ter um profeta é uma grande bênção, mas apenas se obedecermos
a seus conselhos. Nesses últimos versículos de Ezequiel 33, o
Senhor disse a Ezequiel que o povo falava como se amasse o
profeta e estivesse ansioso para ouvi-lo falar, mas depois não
obedeciam ao que o profeta lhes ensinava. O final do versículo 31
se parece muito com a descrição que o Senhor deu ao Profeta
Joseph Smith das pessoas em apostasia. (Ver Joseph Smith—
História 1:19.)

Estudo das Escrituras

Resolva Problemas Usando as
Escrituras

Ezequiel 33:1–9 explica o papel e a importância de um atalaia. O
Senhor chama profetas, outros líderes da Igreja e do sacerdócio, e
os pais para que sejam atalaias para Seu povo. Pondere as
seguintes situações e responda às perguntas no final de cada
situação de acordo com os princípios ensinados em Ezequiel
33:1–9:

1. Uma das atividades favoritas dos jovens é assistir a fitas de
vídeo. Esses filmes freqüentemente não atendem aos princípios
da Igreja. O que os pais devem fazer? E o bispo? E o presidente
dos Rapazes e a presidente das Moças? Os jovens? Você
mesmo?

2. Além de outros treinos, o técnico de futebol marcou jogos para
todos os domingos pela manhã. Ele espera que todos os
jogadores participem. O que os pais devem fazer? E o bispo? E
os jovens do time?

Ezequiel 34

Os Pastores de Israel

Ezequiel 34 relata outras responsabilidades dos líderes da
Igreja. O Senhor compara dessa vez os líderes aos pastores que
cuidam de suas ovelhas (povo). Durante Seu ministério
terreno, o Senhor chamou a Si mesmo de “bom pastor”. (João
10:14) Ao ler Ezequiel 34, procure o que o Senhor disse que
Ele faz para ser um bom pastor e o que Ele disse que os líderes
do povo fizeram tornando-se maus pastores. Procure também o
que Ele disse sobre as ovelhas.

Compreensão das Escrituras

Ezequiel 34

Ezequiel 34:23–24—”Meu Servo Davi”
“Davi” nesses versículos refere-se ao Messias. O nome Davi em
hebraico significa “amado”. As maravilhosas condições descritas
nesses versículos referem-se ao que acontecerá quando os judeus
aceitarem o Filho amado de Deus como seu Messias. Ver também
Isaías 9:6–7; Apocalipse 22:16.

Estudo das Escrituras

O Que Torna um Líder Bom?

1. De acordo com Ezequiel 34:1–10, 18–19, por que os líderes de
Israel eram maus “pastores” do povo do Senhor?

2. Aliste as qualidades de um bom pastor encontradas em
Ezequiel 34:11–16 e explique como alguém que esteja servindo
na presidência de um quórum do Sacerdócio Aarônico ou classe
das Moças pode aplicar cada uma dessas qualidades a seu
chamado.

A

Das suas mãos demandarei as
minhas ovelhas (v. 10)—Eles
serão responsáveis pelo
rebanho
Aprisco (v. 14)—Área cercada
para guardar o rebanho

Quebrar as ataduras do seu
jugo (v. 27)—Livrá-los da
escravidão, cativeiro e fardos
Plantação de renome (v. 29)—
Produtiva ou próspera

A

Termos (v. 2)—Fronteiras
Seu sangue (vv. 4–6, 8)—A
responsabilidade
Estatutos (v. 15)—Leis

Comeis a carne com o sangue
(v. 25)—Refere-se à violação da
lei, que proíbe comer sangue
dos animais
Soberba (v. 28)—Orgulho
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Ezequiel 35

A Destruição de Edom

Ezequiel 35 é outro capítulo a respeito do julgamento que
recairia sobre Edom, também chamada de monte Seir e
Iduméia, uma nação vizinha de Israel.

Ezequiel 36

Uma Mensagem de Esperança

Embora os israelitas tivessem sido envergonhados aos olhos de
todas as nações vizinhas, o Senhor disse em Ezequiel 36 que
permitiu que fossem envergonhados como testemunho de que
não permitirá que Seu povo escarneça Dele e dos convênios que
fizeram com Ele. Ezequiel 36 contém a promessa de que, como
testemunho ao mundo de que Ele é o único Deus vivo e
verdadeiro, o Senhor iria reunir uma geração futura de israelitas
de volta a suas terras e ao seu relacionamento de convênio com
Ele. Ele prometeu que os limparia de suas iniqüidades e lhes
daria um “coração novo” e um “espírito novo” (ver v. 26) e que,
ao contrário do que aconteceu por muitos anos antes de Ezequiel,
eles guardariam os mandamentos do Senhor.

Ezequiel 37

Duas Visões da Restauração

Uma das coisas belas do ensinamento simbólico inspirado é
que ele pode ter mais de um sentido e aplicar-se a mais de uma
época ou situação. Ezequiel é um bom exemplo de significados
múltiplos. O Senhor deu duas lições práticas a Ezequiel sobre
a coligação de Israel no capítulo 37. Essas lições também
ensinam e testificam a respeito de outras grandes verdades
relacionadas ao plano de Deus e Seu reino nos últimos dias.

Compreensão das Escrituras

Ezequiel 37

Ezequiel 37:15–20—A Vara de Judá e a Vara de Efraim
O Élder Boyd K. Packer disse: “Na antiga Israel, os registros eram
escritos sobre tábuas de madeira ou pergaminhos enrolados em
pedaços de madeira. (…) A vara ou registro de Judá—o Velho e o
Novo Testamentos—e a vara ou registro de Efraim—o Livro de
Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo—são (…)
realmente um só em nossas mãos. A profecia de Ezequiel foi
cumprida”. (Conference Report, outubro de 1982, p. 73; ou Ensign,
novembro de 1982, pp. 51, 53.)

Estudo das Escrituras

Encontre o Símbolo

1. A visão de Ezequiel escrita em Ezequiel 37:1–14 simboliza
dramaticamente a promessa do Senhor de reunir os filhos de
Israel. Escolha uma palavra ou frase que, em sua opinião,
represente as seguintes pessoas ou condições: Os filhos de
Israel, a condição de afastamento espiritual dos filhos de Israel,
a influência do Espírito Santo sobre os filhos de Israel, a
coligação gradual dos filhos de Israel.

2. Como Ezequiel 37:1–14 testifica de outra “restauração” ainda
maior dos filhos de Israel? (Ver também Alma 11:42–45; D&C
138:16–17.)

Conhecimento de Escritura—Ezequiel
37:15–17

1. Faça um desenho ou diagrama dos objetos citados nesses
versículos de conhecimento de escritura.

2. As mesmas duas varas, ou registros, mencionadas por Ezequiel
aparecem em 2 Néfi 3:11–12. Escreva o que o Livro de Mórmon
declara que acontecerá por causa da “união” dessas duas varas.

3. Ao continuar sua leitura de Ezequiel 37 até o versículo 22, você
perceberá que essas duas “varas” são importantes na coligação
de Israel. Explique como você acha que a união da Bíblia com o
Livro de Mórmon ajudará a reunir a casa de Israel. Em sua
resposta, pondere a mensagem do subtítulo do Livro de
Mórmon: Outro Testamento de Jesus Cristo.

B

A

Santuário (vv. 26, 28)—Templo Tabernáculo (v. 27)—Lugar
onde Deus habita

Nervos (v. 6)—Tendões que
unem os músculos aos ossos e
auxiliam em seus movimentos

Gentios (v. 21)—Aqueles que
não acreditam em Deus
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Ezequiel 38–39

A Batalha de Gogue e
Magogue

Ezequiel 38–39 fala de uma grande batalha que ocorrerá em
Israel nos “últimos dias” e que envolverá um povo de
“Magogue” liderado por um rei chamado Gogue. Ezequiel
descreveu que essa guerra seria travada nos “montes de
Israel” contra os filhos de Israel reunidos nessas terras. O
Senhor também disse a Ezequiel que Ele salvaria
milagrosamente Seu povo dos exércitos de Magogue, para que
todas as nações soubessem “que eu sou o Senhor”. (Ezequiel
38:23) Por causa dessas descrições, Ezequiel parece estar
descrevendo a grande batalha que acontecerá antes da
Segunda Vinda, geralmente conhecida como o “Armagedom”. 

Algo que pode confundir é o fato de que João, o Revelador,
descreveu uma batalha entre o bem e o mal no final do Milênio,
dando-lhe o nome de batalha de Gogue e Magogue. (Ver
Apocalipse 20:7–9.) Portanto há duas batalhas chamadas de
Gogue e Magogue, a primeira antes da Segunda Vinda e a outra
no final do Milênio. Elas são semelhantes no sentido que haverá
grandes batalhas que destruirão completamente os inimigos de
Deus e resultarão em mudanças importantes na Terra.

Ezequiel 40–42

A Visão de Ezequiel de um
Templo

Ezequiel 40–42 contém uma descrição detalhada feita por
Ezequiel de uma visita que ele fez a um templo “em terra de
Israel”. (Ezequiel 40:2) Seu guia, um mensageiro celestial,
mediu cada parte do templo, de modo que a descrição de Ezequiel
inclui o tamanho das salas, paredes, portas, etc. O templo que ele
descreveu era muito semelhante ao templo de Salomão. Não
sabemos quando ou se o templo que ele viu será construído.

Ezequiel 43–44

A Glória de Deus Enche o
Templo

Como você se sente quando olha fotografias de um templo ou
quando visita um deles, passeia ao seu redor ou entra nele?

Ezequiel 43 relata que Ezequiel viu a glória do Senhor entrar
no templo e torná-lo santo e sagrado. Foi dito a Ezequiel que o
Senhor habitaria entre Seu povo no templo. Foi-lhe ordenado
também que dissesse às pessoas o que ele tinha visto para que
elas se envergonhassem de suas iniqüidades (ver v. 11) para
ajudá-las a ter o desejo de voltar ao Senhor e desfrutar
dignamente as bênçãos do templo, um privilégio que perderam
por causa de pecados dos quais não se arrependeram.

Ezequiel 44 declara a ordem expressa do Senhor de que nada
impuro entre e adore no templo que Ezequiel viu. O Senhor
estabeleceu o mesmo padrão para aqueles que entram no
templo atualmente. (Ver D&C 97:15–17.)

Ezequiel 45–46

Mais sobre o Templo

Ezequiel 45–46 contém mais descrições do Senhor de ritos
associados ao templo, como algumas das ordenanças que os
judeus realizavam em seus templos que não estavam sendo
devidamente realizadas na época em que foram levados cativos
para a Babilônia.

Ezequiel 47

As Águas Purificadoras do
Templo

Ezequiel 47 relata a visão de Ezequiel de como fluirá água de
sob o templo de Jerusalém em direção ao leste, aumentando
cada vez mais até tornar-se um rio. O rio fluirá para o Mar
Morto que “viverá” novamente com peixes e vegetação. O
Profeta Joseph Smith disse: “Judá há de voltar, Jerusalém há
de ser reedificada junto com o templo, e deve sair água de sob
o templo, e as águas do Mar Morto serão purificadas.
Precisar-se-á de algum tempo para se reconstruírem as

Cozinha
(em
todos os
quatro
cantos)

Forno Santo dos
Santos

Forno

Santuário

Câmaras
dos

Sacerdotes

Câmaras
dos

Sacerdotes

Altar

Átrio Exterior

Átrio Interior
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O Livro de Daniel

muralhas da cidade, o templo, etc, e tudo isso acontecerá antes
da vinda do Filho do Homem”. (Ensinamentos do Profeta
Joseph Smith, p. 278.)

Esse evento também simboliza a renovação e renascimento
espirituais que ocorrem quando uma pessoa ou família
participa das sagradas, sublimes e fortalecedoras ordenanças
do templo que provêm da fonte de “água viva”, que é Jesus
Cristo.

Ezequiel 48

Israel É Coligada e o Senhor
Está com Eles

No final de Ezequiel 47, Ezequiel descreve a coligação de Israel
em suas terras natais. Ezequiel 48 relata que o Senhor disse
que cada tribo receberia uma área específica como herança, e
que Ele viveria no meio deles.

Se você estivesse num país estrangeiro onde sua religião não fosse
praticada, seria difícil permanecer fiel à sua religião? E se o
exercício de sua religião exigisse que você fizesse coisas
impopulares ou até contrárias à lei daquele país?

Um Jovem Corajoso
Daniel enfrentou esse tipo de situação. Daniel era um adolescente
que, juntamente com outros judeus, foi levado cativo na primeira
conquista de Judá pela Babilônia. (Em aproximadamente 605 a. C.)
Como Daniel era corajoso e leal a sua religião, o Senhor o
abençoou com o dom da profecia e com influência entre os líderes
de uma terra estrangeira. Seu exemplo é uma inspiração para
todos nós, numa época em que sentimos pressões como as que ele
sentiu e quando sentimos desejo de exercer a influência positiva
que ele exerceu.

Preparação para o Estudo de Daniel

Pessoas Importantes no Livro de Daniel
Daniel—Autor do livro. Era um rapaz no início do livro e estava
com mais de oitenta anos no final do livro.

Sadraque, Mesaque, Abednego—Três judeus companheiros de
Daniel, que eram fiéis a sua religião.

Nabucodonosor—Rei do império babilônico de aproximadamente
604 a. C. até sua morte em aproximadamente 561 a. C. Ele foi o rei
que conquistou Judá e levou muitos judeus cativos para a
Babilônia. Para mais informações, ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Nabucodonosor”. 

Belsazar—Filho de Nabucodonosor que governou após seu pai e
antes de os persas conquistarem a Babilônia. Para mais
informações, ver Guia para Estudo das Escrituras, “Belsazar”. 

Ciro e Dario—Governantes do império medo-persa que
conquistou a Babilônia em aproximadamente 539 a. C. Ciro foi o
primeiro a reinar. Ele foi o rei que decretou que os judeus
poderiam retornar à sua terra natal e reconstruir seu templo.

Acontecimentos Importantes do Livro de Daniel
• Daniel e outros judeus se recusaram a comer alimentos que

fariam com que violassem a lei de Moisés. (Ver Daniel 1.)

• Daniel interpreta os sonhos e sinais dados aos reis. (Ver Daniel
2; 4–5.)

• Três homens valentes são colocados numa fornalha ardente. (Ver
Daniel 3.)

• Daniel é lançado na cova dos leões. (Ver Daniel 6.)

• Daniel profetiza eventos futuros desde sua época até o fim do
mundo. (Ver Daniel 7–12.)

Daniel 1

Jovens Israelitas Fiéis

Os babilônios acreditavam que mágicos e adivinhos tinham o
poder de conhecer o futuro. Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
decidiu verificar se poderia treinar alguns jovens israelitas
cativos a verem o futuro. Em sua leitura, procure como a
fidelidade desses rapazes proporcionou-lhes as bênçãos do
Senhor e deixou o rei admirado.

Compreensão das Escrituras

Daniel 1

Eunucos (vv. 3, 9–11)—Servos
de confiança
Contaminar-se (v. 8)—Comer
ou beber coisas proibidas por
Deus

Ficaram assistindo diante do
rei (v. 19)—Tornaram-se servos
do rei
Astrólogos (v. 20)—Pessoas que
alegavam predizer o futuro
observando as estrelas
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Estudo das Escrituras

Aplique Seu Exemplo

Daniel e os outros rapazes são um grande exemplo de como ser
fiel à religião e de como o Senhor abençoa os que são fiéis a Ele.
Pondere as seguintes situações e sugira uma solução baseada no
que leu em Daniel 1:

1. Você e seus colegas de classe têm exames importantes que se
aproximam. Alguns deles tomam pílulas para ficarem
acordados, de modo a poderem estudar mais tempo. Eles
oferecem-lhes algumas. O que você faz ou diz?

2. Você conseguiu seu primeiro emprego. Quer dar uma boa
impressão. Numa importante festa do escritório, alguém terá
que fazer um brinde ao chefe com bebida alcoólica. O que você
faria?

Bênçãos Físicas e Espirituais

1. Cite como Daniel e seus
amigos foram abençoados
por causa de sua fidelidade
ao Senhor.

2. Como as bênçãos que
aqueles jovens receberam se
assemelham às bênçãos
prometidas aos que
obedecem à Palavra de
Sabedoria em nossos dias?
(Ver D&C 89:18–21.)

Daniel 2

O Sonho de Nabucodonosor

Muitas pessoas no mundo estão ansiosas para aconselhar-nos.
Daniel 2 relata que o rei Nabucodonosor pediu conselho a seus
mágicos e astrólogos, mas havia apenas um que podia dizer-
lhe a verdade. Observe como essa história se assemelha ao que
aconteceu com José do Egito, em Gênesis 41:14–43.

O sonho de Nabucodonosor tem uma importância muito
especial para nós porque profetiza o estabelecimento do reino
de Deus nos últimos dias.

Compreensão das Escrituras

Daniel 2

Daniel 2:45—“A Pedra que do Monte Foi Cortada, Sem
Auxílio de Mãos”
Daniel explicou que ao contrário de todos os outros reis, o reino de
Deus representado pela pedra seria estabelecido por Deus. “Sem
auxílio de mãos” significa sem a mão do homem.

REINOS REPRESENTADOS

Cabeça de ouro fino
Império Babilônico

Peito e braços de prata
Império da Média e Pérsia

Ventre e coxas de cobre
Império Macedônico

Pernas de ferro
Império Romano

Pés e dedos de barro
Reinos que se ergueram 
depois da queda do Império 

O Sonho de Nabucodonosor

Passou-se-lhe o sono (v. 1)—Ele
não conseguia dormir
Magos, os astrólogos, os
encantadores e os caldeus (v.
2)—Pessoas que alegavam fazer
mágicas e conhecer o futuro e o
significado dos sonhos

Pragana (v. 35)—Barba de
espiga de cereais (como o trigo
ou cevada)
Consumir (v. 44)—Tomar o
lugar
Permaneceu na porta do rei (v.
49)—Ficou com o rei como
consultor

Como Daniel e Seus Amigos 
Foram Abençoados

B

A
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Estudo das Escrituras

Complete as Frases

1. Antes que os astrólogos e magos pudessem interpretar o sonho
de Nabucodonosor, ele disse que eles teriam primeiro que …

2. Daniel descobriu o significado do sonho do rei …

3. Daniel disse ao rei que tinha a interpretação …

4. Depois que Daniel disse ao rei qual era a interpretação …

Conhecimento de Escritura—Daniel
2:44–45

1. Daniel 2:44–45 simboliza a Igreja nos últimos dias, que é o reino
de Deus na Terra. Faça um desenho de um cartaz que
represente as idéias contidas nesses dois versículos. Escreva
uma explicação de seu desenho no verso do cartaz.

2. Leia Doutrina e Convênios 65:1–2, 5–6 e escreva como a Igreja
se assemelha à pedra que Daniel viu, e o que aconteceu com a
Igreja, desde o seu início com seis membros em 1830.

3. Usando o diagrama da seção “Compreensão das Escrituras”
acima, você pode marcar os significados dos símbolos em suas
escrituras.

Daniel 3

Três Rapazes Corajosos

Você já ficou perto demais de
um fogo a ponto de sentir
desconforto? Ou já foi
queimado alguma vez? Caso
já tenha ficado, você pode
entender como seria
apavorante ser lançado
numa fornalha. Imagine
então o tipo de fé que seria
necessária para que você
voluntariamente caminhasse
para dentro de uma fornalha
ardente em vez de contrariar
algo que Deus lhe tenha
ensinado. Sadraque,
Mesaque e Abednego
tiveram essa grande fé.

Compreensão das Escrituras

Daniel 3

Estudo das Escrituras

Explique o Problema

1. O que Nabucodonosor ordenou a todos, e por que isso era
errado? (Ver Êxodo 20:1–6.)

2. O que você imagina que alguns judeus menos fiéis teriam dito a
Sadraque, Mesaque e Abednego no início da história, antes de
serem lançados na fornalha ardente? O que você acha que os
três responderiam?

Dê um Exemplo Moderno

Às vezes, as pessoas esperam
que os membros atuais da
Igreja cedam às coisas do
mundo, ou seja, rebaixem seus
padrões para serem aceitos
pelo mundo. Dê um exemplo
em cada um desses lugares em
que você acha que os membros
atuais da Igreja poderiam
mostrar a mesma fé que
Sadraque, Mesaque e
Abednego possuíam: (1) na
escola, (2) na comunidade e (3)
entre os amigos.

Com Suas Próprias Palavras

1. Escreva com suas próprias palavras o que os três jovens
disseram em Daniel 3:17–18.

2. Quais eram as incertezas daqueles jovens, e quais eram as suas
certezas?

3. Baseado no que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram e
fizeram, quais, em sua opinião, eram os elementos mais
importantes e vigorosos do testemunho deles?

4. Se você pudesse conversar com Sadraque, Mesaque e
Abednego, que perguntas faria a eles, e por quê?

Daniel 4–5

Dois Reis Orgulhosos

C

Na escola

Na comunidade

Com os amigos

Mostrar Minha Fé

B

A

Côvados (v. 1)—Unidades de
medida

Buzina, flauta, harpa, sambuca,
saltério, gaita de foles (vv. 5, 7,
10, 15)—Vários instrumentos
musicais

Entregar os seus corpos (v.
28)—Arriscar a vida

B

A
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Daniel 4 relata que como Nabudocodonosor ficou novamente
orgulhoso, Deus fez com que tivesse outro sonho. Daniel
novamente interpretou o sonho. O Senhor disse a
Nabucodonosor que ele era rei de um grande império apenas
porque o Rei do Céu assim o permitira.

Entre Daniel 4 e 5, mais de vinte anos se passaram, e havia
um novo rei na Babilônia, chamado Belsazar. Ele era muito
orgulhoso e zombava do Deus de Israel durante um grande
banquete em seu palácio. Uma mão apareceu e escreveu na
parede. Daniel interpretou os escritos, que diziam que
Babilônia cairia. Naquela noite, os medos e persas
conquistaram a Babilônia.

Daniel 6

Daniel na Cova dos Leões

Daniel 6 foi escrito
quando Daniel tinha
aproximadamente
oitenta anos de idade.
Embora Daniel tivesse
sido conselheiro dos
reis da Babilônia,
também se tornou
conselheiro dos reis do
império medo-persa
que conquistara a
Babilônia. Procure
como os inimigos de

Daniel tentaram destruí-lo e como o Senhor continuou a
abençoá-lo por causa de sua fidelidade.

Compreensão das Escrituras

Daniel 6

Estudo das Escrituras

Conte a História

Escreva a história de Daniel 6 de modo que uma criança de seis
anos possa compreendê-la.

E Assim Vemos

1. Estude todo o capítulo 6 de
Daniel e procure o que o rei
fez, o que os outros
presidentes e príncipes
fizeram, e o que fez Daniel.
Escreva o que aconteceu a
cada um deles por causa de
suas decisões.

2. Leia 1 Néfi 1:20; Alma 30:60.
A quem e como os
princípios dessas escrituras
se aplicam na história de
Daniel 6?

Daniel 7–12

As Visões e Sonhos Proféticos
de Daniel

Daniel 7–12 contém o relato de várias visões de Daniel sobre o
que aconteceria com seu povo, a casa de Israel e com o mundo.
Como mostrado na tabela abaixo, algumas das visões de
Daniel tinham o mesmo significado do sonho de
Nabucodonosor, em Daniel 2. O Senhor não nos revelou o
significado de tudo o que Daniel viu.

Os Reinos das Visões de Daniel

Babilônia

Medo-Pérsia

Grécia-
Macedônia

Roma

Muitos Reinos 

Reino de Deus 
nos Últimos Dias 

O Poder do 
AntiCristo

Daniel 2

Cabeça de ouro 
Ver vv. 32, 37–38.

Peito e braços de 
prata
Ver vv. 32, 39.

Ventre e coxas de 
cobre
Ver vv. 32, 39.

Pernas de ferro 
Ver vv. 33, 40.

Pés e dedos de 
ferro e barro 
Ver vv. 33, 41–43.

Pedra
Ver vv. 34–35, 
44–45.

Daniel 7 Daniel 8

Leão
Ver v. 4

Urso
Ver v. 5 

Leopardo
Ver vv. 6–7 

Fera terrível 
Ver vv. 7, 19

Dez chifres 
Ver vv. 7–8, 20 

Adão e Jesus Cristo 
Ver vv. 9–14, 
22–28

Chifre pequeno 
entre os dez chifres 
Ver vv. 8, 20–22.

Daniel 11–12

Carneiro 
Ver vv. 3–4, 20 

Bode
Ver vv. 5–8, 21–22 

Chifre pequeno nas 
quatro cabeças 
Ver vv. 9–12

Ver 11:1-2 

Ver 11:3-20 

Ver 12:1-3 

Ver 11:21-45

O que o rei fez

O que os outros presidentes 
e príncipes fizeram

O que Daniel fez

Decisões de Daniel 6

B

A

Dessem conta (v. 2)—Relatar
Procuravam achar ocasião
contra Daniel (v. 4)—Tentaram
apanhá-lo fazendo algo de
errado

Domínio (v. 26)—Império do
rei
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Fundamentos Históricos
Embora não saibamos exatamente onde Oséias viveu e pregou,
seus escritos sugerem que ele tenha vivido em aproximadamente
760–720 a. C. Isso significa que ele viveu na mesma época que
Isaías, Miquéias e possivelmente Amós. Sua mensagem é dirigida
de modo geral ao reino do norte, que foi conquistado e levado
cativo pelos assírios em 722 a. C. O povo do reino do norte tinha-se
tornado cada vez mais iníquo, especialmente na adoração do ídolo
Baal. Essa religião idólatra era tão iníqua que até envolvia atos
imorais como parte das cerimônias “sagradas”. Essas práticas eram
muito ofensivas a Deus, e Oséias provavelmente usou símbolos e
ensinamentos tão vigorosos e dramáticos como resultado dessas
práticas.

Uma História de Amor
O livro de Oséias começa
com um casamento. Embora
o casamento não seja como
todos esperamos, a história é
contada de modo que
vejamos o amor ser
manifestado de um modo
verdadeiramente notável. A
história conta que Oséias é o
marido, mas o “verdadeiro”
marido é o Senhor, e a
mulher são os filhos de
Israel. O casamento
representa o convênio do
Senhor com Seu povo. Essa

história é talvez a mais dramática explicação encontrada nas
escrituras do amor que o Senhor tem por Seus filhos e Seu
comprometimento com os convênios que faz com eles. Também
ilustra a responsabilidade dos filhos de Israel de guardar os
convênios que fizeram com Deus e abster-se de toda forma de
idolatria, no passado e no presente.

Ensinar com Símbolos
Oséias usou muitas imagens e símbolos para transmitir sua
mensagem. Por exemplo: Ele usou um marido, um pai, um leão,
um leopardo, uma ursa, o orvalho e a chuva como símbolos do
Senhor. E usou uma esposa, uma pessoa enferma, uma vinha, as
uvas, as oliveiras, uma mulher em trabalho de parto, a nuvem da
manhã e outros símbolos para representar Israel. Até o nome Oséias
é simbólico. Ele deriva do mesmo radical hebraico que Josué, que é
o nome hebraico de Jesus. O nome de Oséias é adequado porque
sua mensagem pode ajudar-nos a aprender e sentir mais
profundamente o poder da Expiação de Jesus Cristo. Outros nomes
do livro, como o nome dos filhos de Oséias, também têm
significado simbólico.

Oséias 1–3

O Convênio do Casamento

Como Ele fez com a vida de Jeremias e Ezequiel, o Senhor usou
a vida do profeta Oséias para ensinar simbolicamente uma
vigorosa lição. Oséias 1–3 contém uma história cujo
significado será melhor compreendido se você lembrar que o
Senhor comparou Seu relacionamento de convênio com Israel a
um relacionamento matrimonial. A comparação feita no livro
de Oséias é particularmente adequada porque a idolatria
praticada pelos israelitas também envolvia atos imorais
cometidos com prostitutas. Se você procurar o significado de
alguns nomes, palavras e frases dessa história, poderá
compreender melhor a mensagem. 

Em sua leitura, coloque-se no lugar de Oséias e imagine o que
seria necessário para fazer o que ele fez. Você também pode
imaginar o que estaria pensando se fosse Gômer. Lembre-se de
que Oséias representa o Senhor, e Gômer representa Israel.

Compreensão das Escrituras

Oséias 1

Oséias 1:2–3—Será que o Senhor Realmente Ordenou
que Oséias se Casasse com uma Prostituta?
“Quer a interpretação do autor dos casamentos de Oséias ou outra
seja aceita, o significado religioso dos capítulos 1–3 é bem evidente.
As esposas de Oséias representam Israel, a esposa infiel e devassa
de Jeová, que determinou que a menos que Israel abandone suas
prostituições e mude sua atitude, ela será castigada com rigor. Por
seus graves pecados, ela será confrontada e punida e assim
aprenderá por amarga experiência que seu marido significa mais
para ela do que ela imaginava”. (Sidney B. Sperry, The Voice of
Israel’s Prophets, 1952, p. 282.)

Para compreender de fato a mensagem do livro de Oséias,
precisamos pensar no tipo de força que Oséias precisou ter para
fazer realmente o que é descrito na história.

Oséias 2

Oséias 3

Estudo das Escrituras

Interprete o Simbolismo

1. Se Oséias representa o Senhor e Gômer representa Israel, qual é
a mensagem de Oséias 1?

2. Oséias 2:5 explica por que Gômer seguiu seus ídolos. Como
essas razões se assemelham às que as pessoas dão para quebrar
os convênios atualmente?

A

Ômer (v. 2)—Unidade de
medida

Éfode, terafim (v. 4)—Neste
caso, objetos associados à
adoração de ídolos

Vileza (v. 10)—Comportamento
imoral

Concebeu (vv. 3, 6, 8)—Ficou
grávida
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3. Explique por que você acha que o que Gômer disse em Oséias
2:7 é importante, especialmente no tocante a alguém que esteja
em pecado atualmente. (Ver Alma 30:60; 41:10.)

4. Oséias 2:1–13 relata o que o Senhor faria por Israel (Gômer) por
causa do que ela tinha feito. Aliste as promessas e explique
como elas são uma expressão de Seu amor por ela. (Ver D&C
95:1.)

“Vinde a Mim”

1. O Élder Spencer W. Kimball disse: “A imagem de um Deus
amoroso e disposto a perdoar é claramente visualizada por
aqueles que lêem e compreendem as escrituras. Como Ele é
nosso Pai, Ele naturalmente deseja elevar-nos, não rebaixar-nos,
para ajudar-nos a viver, e não causar nossa morte espiritual”.
(O Milagre do Perdão, 1969, p. 344.) Escolha duas ocasiões
específicas em Oséias 2:14–23 que ilustrem a veracidade do que
o Élder Kimball disse, explicando o que mais o impressionou
nos versículos que escolheu.

2. Em Oséias 2:14, aliste alguns meios específicos pelos quais você
sabe que o Senhor nos persuade a achegar-nos a Ele.

3. Na história de Gômer, parece que os erros por ela cometidos de
alguma forma a tornam escrava. Portanto, mesmo que Gômer
(Israel) quisesse retornar a Oséias (o Senhor), ela não era capaz
de fazê-lo. O mesmo acontece com aqueles que estão em
pecado. Por sua própria vontade, eles tornam-se incapazes de
livrarem-se da escravidão do pecado. De acordo com Oséias
3:2–5, o que Oséias fez por Gômer que simboliza o que o
Senhor faz por Seu povo?

4. Leia também I Coríntios 6:19–20; I Pedro 1:18–20 e diga como
esses versículos se relacionam com o que Oséias fez por Gômer.

5. De acordo com Oséias 3:3–5, o que Gômer tinha que fazer para
aceitar o que Oséias fez por ela?

6. De acordo com Lucas 10:25–27 e Mosias 2:21–24, o que temos de
fazer para aceitar o que o Senhor fez por nós? (Ver D&C 59:8.)

Oséias 4–5

Os Pecados de Israel e Judá

Em Oséias 4–5, o Senhor identifica os pecados dos filhos de
Israel. Ele chamou o reino do norte de “Efraim”, segundo a
tribo que liderava o reino, e chamou o reino do sul de “Judá”,
de acordo com a tribo de seu rei.

Oséias 6

Deus Deseja o Arrependimento
Sincero

Às vezes as pessoas acham que podem pecar e depois fazer
algumas coisas externas, como pedir perdão, fazer algumas
orações, pagar o dízimo e freqüentar todas as reuniões da
Igreja, para consertar seus pecados. Embora essas coisas sem
dúvida sejam importantes, o arrependimento é um processo
muito mais profundo. O arrependimento é um coração
quebrantado e um espírito contrito que resulta em profundo
sofrimento por nossos pecados. (Ver 3 Néfi 9:20.) Se nos
arrependermos sinceramente dessa forma e renovarmos nossos
convênios com o Senhor, o Espírito nos purificará, dando-nos
paz de consciência, ajudando-nos a perder o desejo de pecar,
ensinando-nos como podemos continuar a aproximar-nos do
Senhor, e dando-nos forças para guardar os convênios que
fizemos.

Oséias 6:1–3 parece ser a expressão dos filhos de Israel sobre
quão rapidamente eles esperam arrepender-se. O restante desse
curto capítulo dá a reposta do Senhor, desapontado com a
atitude deles. O versículo 6 expressa o desejo do Senhor de
retidão interior, além das demonstrações externas de
religiosidade.

Oséias 7–10

Israel Colhe o que Plantou

Oséias 7–10 relata o que o Senhor disse a Efraim (o reino
setentional de Israel) sobre seus pecados. Ele usou muitos
objetos como comparações para sua condição, como “um bolo
que não foi virado” (7:8), “uma pomba ingênua” (7:11), “um
jumento montês” (8:9), “uvas no deserto” (9:10) e “uma vide
estéril” (10:1).

A mensagem principal do Senhor era de que o povo de Efraim
(o reino setentrional de Israel) tinha feito deuses e os adorado,
embora eles não pudessem salvá-los. Dando-se conta da
impotência dos deuses, Efraim voltou-se para o Deus
verdadeiro e esperou que Ele os salvasse, e quando Ele Se
mostrou lento em ajudar, disseram que Ele não era um Deus
poderoso, até fazerem recair sobre eles tristezas e destruição
por terem-No abandonado. Ver Oséias 10:13 para um bom
resumo da mensagem do Senhor.

Oséias 11

A Prova do Amor de Deus

Oséias 11 contém um lembrete do Senhor a Efraim (o reino do
norte) de quão misericordioso Ele tinha sido ao salvá-los do

B
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O Livro de Joel

Egito na época de Moisés. Eles, contudo, não o seguiram
plenamente, e havia então alguns que desejavam recorrer ao
Egito em busca de proteção contra a Assíria, em vez de
confiarem no Senhor que os libertara do Egito. A despeito
dessa traição, o Senhor disse que continuaria a oferecer-lhes
misericórdia. Ele disse que permitiria à Assíria que levasse
Efraim cativa, mas não os destruiria completamente.

Oséias 12–14

Um Chamado para Voltar ao
Senhor

Oséias 12–14 são os capítulos finais dos escritos de Oséias.
Nos capítulos 12–14, o Senhor continuou a falar sobre os
pecados de Efraim e suas dolorosas conseqüências. A

mensagem final do Senhor, porém, é de esperança e amor por
Seus filhos em pecado. (Ver Oséias 13:9–14; 14.)

Compreensão das Escrituras

Oséias 14

Estudo das Escrituras

O Que Mais O Impressionou?

Escreva frases, versos ou conceitos que mais o impressionaram em
Oséias 13:9–14; 14 sobre como arrepender-nos e o que o Senhor
fará se nos arrependermos.

A

Oferecemos como novilhos os
sacrifícios dos nossos lábios (v.
2)—Dar nossas palavras ou
louvor como sacrifício

Joel foi um profeta de Judá. O livro de Joel é uma profecia
garantindo ao povo que com o arrependimento eles receberiam
novamente as bênçãos de Deus. Sabemos bem pouco sobre o
profeta Joel. Joel 1:1 conta-nos o nome de seu pai, mas nenhuma
outra informação é dada sobre sua vida pessoal. Não é provável
que o Joel que escreveu esse livro seja o mesmo Joel mencionado
em outros lugares da Bíblia. Como Joel não menciona as nações da
Assíria ou Babilônia, é difícil dizer onde ele viveu e escreveu. Mas
ele parece conhecer bem o país da Judéia, de modo que se supõe
que ele tenha sido pregador naquele lugar.

“O Dia do Senhor”
A mensagem de Joel concentra-se no que ele chama de “Dia do
Senhor”. (Joel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14.) O “Dia do Senhor” refere-
se a um dia ou época de julgamento em que o Senhor dará
recompensas e castigos. Embora freqüentemente chamemos a
Segunda Vinda de Dia do Senhor, existem outros Dias do Senhor.
Por exemplo: Quando Israel foi conquistada pelos assírios, aquele
foi o dia do julgamento do Senhor sobre Israel. Em nível
individual, o Dia do Senhor pode ser o dia em que a pessoa morre.

Aplicação para os Últimos Dias
Embora as profecias de Joel devam ter tido uma aplicação para o
povo de sua época, Morôni disse a Joseph Smith que a passagem
de Joel 2:28–32 “logo” seria cumprida. (Ver Joseph Smith–História
1:41.) Conseqüentemente, devemos ponderar como as profecias de
Joel se aplicam a nossos dias, em particular no tocante ao “Dia do
Senhor” que freqüentemente chamamos de a Segunda Vinda de
Jesus Cristo.

Joel 1

Aprender com uma Invasão de
Gafanhotos

As catástrofes naturais freqüentemente nos fazem sentir fracos
e indefesos perante seu assombroso e incontrolável poder. Joel 1
contém uma lição prática dada por Joel usando uma catástrofe
natural—uma praga de gafanhotos—para ensinar às pessoas
como elas se sentirão indefesas se não se arrependerem antes
que chegue o “Dia do Senhor” e os iníquos sejam julgados. Ele
comparou especificamente a invasão de gafanhotos com a
invasão de um exército que viria às terras e destruiria o povo
que não se arrependesse, como parte dos julgamentos de Deus.
Esses tipos de julgamentos também estão profetizados para os
últimos dias. (Ver D&C 5:19; 45:31; 87.) Joel sugere que o
povo se reúna na casa do Senhor em jejum e oração, pedindo
livramento em suas dificuldades, assim como o Senhor ordenou
aos santos nos últimos dias que “permanecessem em lugares
santos”. (Ver D&C 45:32.)

Joel 2

Quem Pode Sobreviver ao Dia?
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O Livro de Amós

As pessoas freqüentemente pensam na Segunda Vinda do
Salvador com temor. Mas o Senhor disse que “os justos não
temeriam”. (Ver 1 Néfi 22:17.) Joseph Fielding Smith
acrescentou ainda: “Não será um dia de terror e temor para os
justos”. (Doutrinas da Salvação volume 1 pg 189, comp. Bruce
R. McConkie, 1954–1956.) Joel 2 relata algumas profecias
sombrias que deixam algumas pessoas temerosas. Em sua leitura,
procure também o que o Senhor fará nos últimos dias e na época
de Sua Segunda Vinda que nos encoraja e nos dá esperança.

Compreensão das Escrituras

Joel 2

Estudo das Escrituras

Responda à Pergunta de Joel 

Os primeiros dez versículos de
Joel 2 descrevem terríveis
destruições que ocorrerão no
“Dia do Senhor”. O versículo
11 faz uma pergunta que
poderíamos fazer a nós
mesmos depois de ler essas
profecias sombrias e terríveis.
Depois de ler Joel 2:12–20;

Doutrina e Convênios 45:57, escreva uma resposta para a pergunta
que se encontra no final de Joel 2:11.

Uma Profecia para os Últimos Dias

Leia Joel 2:28–32; Joseph Smith–História 1:41. De que modo você
viu essa profecia ser cumprida?

Joel 3

Uma Grande Batalha

Joel 3 aplica-se muito aos últimos dias. De fato, parece
descrever uma batalha muitas vezes chamada nas escrituras de
Armagedom, que ocorrerá pouco antes da Segunda Vinda do
Salvador. O Armagedom é uma batalha em que todas as
nações lutarão contra o povo do Senhor e em que o Senhor
lutará por Seu povo para ajudá-lo a conquistar a vitória. A
batalha será parte do julgamento e destruição dos iníquos,
antes do Milênio.

Estudo das Escrituras

Vencer a Guerra

Não podemos esquecer-nos que a batalha de Armagedom não será
a única vez em que o povo do Senhor estará ou esteve envolvido
numa guerra. De fato, nossa batalha contra Satanás começou na
vida pré-mortal. (Ver Apocalipse 12:7–11.) Satanás foi expulso
naquela época, mas ele ainda “faz guerra aos santos de Deus”.
(D&C 76:29) Essa guerra tem conseqüências eternas, e precisamos
estar cientes de que à medida que a Segunda Vinda se aproxima,
Satanás não apenas instará os homens a uma guerra física, mas
continuará sua batalha para destruir espiritualmente os filhos do
Pai Celestial. Portanto, enquanto ficamos atentos ao Armagedom
como um dos sinais da vinda do Salvador, não podemos esquecer-
nos de que já estamos envolvidos numa grande batalha contra as
forças do mal, e que precisamos ser corajosos. Leia Joel 3:16–21; 1
Néfi 14:11–14; 22:16–17 e explique como o Senhor prometeu ajudar
Seu povo nas guerras físicas e espirituais dos últimos dias.

A

B

Quem Poderá Suportar o 
Dia do Senhor?

A

Pragana (v. 5)—Barbas das
espigas de cereais que restam
após a colheita
Em ordem para o combate (v.
5)—Preparados para a batalha
Herança (v. 17)—Filhos

Opróbrio (vv. 17, 19)—
Vergonha
Chuva temporã, chuva serôdia
(v. 23)—Duas estações chuvosas
do ano na terra de Israel

Um Profeta de Paz e Prosperidade
Amós profetizou no reino do norte por volta de 760–750 a. C.,
quase na mesma época do profeta Oséias. Naquela época, o reino
setentrional de Israel vivia em paz e prosperidade. Nem todos
compartilhavam dessa prosperidade, porque alguns se tornaram
muito ricos violando as leis do Senhor, enquanto outros ficavam
mais pobres. Além disso, a maior parte da nação, inclusive os reis,
participavam da adoração de ídolos, e poucos cumpriam os
mandamentos. O Senhor enviou Amós para ordenar ao povo que
se arrependesse desses pecados.

Fundamentos Históricos
Amós era um simples pastor de uma pequena cidade, mas tinha
uma mensagem vigorosa e importante sobre a aplicação dos

princípios do evangelho em nossa vida e sobre os julgamentos de
Deus que recairiam sobre os orgulhosos. Para mais informações
sobre Amós, ver Guia para Estudo das Escrituras, “Amós”.

Amós 1–2

Condenação de Israel e das
Nações Vizinhas
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Amós começou suas profecias com mensagens sobre a
condenação do Senhor a diversas nações vizinhas de Israel:
Síria (identificada por sua capital, Damasco; ver Amós 1:3–5),
os filisteus (identificados pelas cidades principais de Gaza,
Asdode, Asquelom e Ecrom; ver Amós 1:6–8), Fenícia (e sua
principal cidade, Tiro; ver Amós 1:9–10), Edom (ver Amós
1:11–12), Amom (ver Amós 1:13–15) e Moabe (ver Amós
2:1–3). Cada uma delas era condenada por seus pecados e por
atacar Israel.

Essas condenações devem ter chamado a atenção de Israel, e
eles devem ter concordado com os decretos de Amós, mas ele
também condenou Judá (ver Joel 2:4–5) e Israel (ver Joel
2:6–16). Amós fez com que os israelitas soubessem que a
justiça de Deus era a mesma para todos os que pecassem
contra Ele, e que todos seriam punidos no final. O restante do
livro de Amós traz em sua maior parte uma mensagem para
Israel admoestando-os a arrependerem-se.

Amós 3

O Papel dos Profetas

Muitas pessoas do mundo atual acreditam que o Pai Celestial
não fala mais a Seus filhos por meio de profetas. Amós 3 relata
o que Amós disse sobre o Senhor e os profetas. Procure seus
ensinamentos sobre os profetas bem como o que o Senhor disse
que aconteceria a Israel se eles não dessem ouvidos a seus
profetas.

Compreensão das Escrituras

Amós 3

Amós 3:7—O Senhor Sempre Chama Profetas para
Transmitir Sua Palavra
Amós 3:7 contém uma verdade muito importante para a
mensagem da Restauração: Deus sempre trabalha por intermédio
de profetas para estabelecer Sua palavra e Sua obra entre os
homens. Depois de citar Amós 3:7, o Élder LeGrand Richards
disse: “Devemos compreender que ninguém pode procurar uma
obra aqui na Terra que não seja liderada por um profeta. O Senhor
jamais fez uma obra por Ele reconhecida sem um profeta que a
liderasse”. (Conference Report, outubro de 1975, p. 75; ou Ensign,
novembro de 1975, p. 50.)

Estudo das Escrituras

Conhecimento de Escritura—Amós 3:7

1. Em Amós 3:3–6, Amós fez várias perguntas, cujas respostas são
obviamente “não”. Ele fez essas perguntas para salientar um
ponto no versículo 7 que ele considerava muito seguro. O que
Amós disse que “certamente” aconteceria? (Ver também 1 Nefi
22:2.)

2. Dê um exemplo de um “segredo” que o Senhor revelou em
nossos dias e como ele abençoou a vida daqueles que deram
ouvidos e obedeceram a ele.

Quais São as Conseqüências?

Leia Amós 3:11–15; Doutrina e Convênios 1:11–16 e escreva o que o
Senhor disse que aconteceria com os que se recusassem a dar
ouvidos e a obedecer aos profetas?

Amós 4

“Eu Procurei Ajudar-Te”

Você já fez algo fora do comum para ser gentil com alguém e
depois viu essa pessoa rejeitar o que você lhe ofereceu? Israel
rejeitou o Deus que os libertara do cativeiro egípcio e lhes dera
uma terra prometida. (Ver Amós 2:9–10.) Amós 4 relata o que
o Senhor disse que faria para que Israel se “convertesse” a Ele.
Procure o que ele disse ao ler este capítulo.

Compreensão das Escrituras

Amós 4

Vacas de Basã (v. 1)—Vacas de
uma região muito rica em
vegetação; simbolizam
mulheres ricas que só cuidam
de si mesmas
Betel, Gilgal (v. 4)—Locais de
adoração que tinham-se
corrompido
Levedo (v. 5)—Fermento (A
oferta de pão fermentado com o
holocausto era proibida.)

Apregoai as ofertas
voluntárias, publicai-as (v. 5)—
Comentário sobre a retidão de
Israel, uma vez que gostavam
da manifestação externa da
religião, mas não queriam ser
obedientes aos mandamentos
de Deus
Limpeza de dentes, falta de
pão (v. 6)—Fome

B

A

Laço (vv. 5)—Armadilha
Alvoroço (v. 9)—Barulho e
confusão
As pontas do altar serão
cortadas (v. 14)—Sua adoração
a Deus se tornou impotente e
vazia. (As pontas são um
símbolo de poder.)

Casa de inverno, casa de verão
(v. 15)—Casas dos ricos que
ignoraram Deus e Seus
profetas.
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Amós 4:2—Como o Senhor Levaria Seu Povo com
“Ganchos” e “Anzóis”?
Os assírios eram famosos por colocar ganchos nos lábios, nariz, ou
bochechas de seus inimigos e prendê-los uns aos outros por meio
de uma corrente. Isso facilitava o trabalho dos guardas de
conduzir seus prisioneiros ao cativeiro.

Estudo das Escrituras

Como Isso Funcionaria?

1. Em Amós 4:6–11, o Senhor explicou o que tinha feito para
persuadir Israel a voltar para Ele. Faça uma lista do que Ele disse.

2. Como você acha que os julgamentos do Senhor poderiam
influenciar Israel a voltar a Ele? (Ver Alma 32:13; Helamã 12:2–6.)

3. Leia Doutrina e Convênios 122:7–8 e pense em algumas
dificuldades por que passou. Como uma provação pode tornar-
se uma bênção?

Amós 5

Buscai o Senhor para que
Vivais

Amós 5 relata como os israelitas foram novamente
incentivados a buscar o Senhor e arrepender-se de suas
maldades. Em especial, o Senhor condenou sua avareza e
idolatria. Ele disse que se eles “buscassem o Senhor”
“viveriam” (ver vv. 3–6, 14–15), mas se não o fizessem,
seriam levados para o cativeiro.

Estudo das Escrituras

O Que Você Acha?

Leia Amós 5:4–6, 14–15. Como todos morreremos algum dia ou de
alguma forma, explique como você acha que aqueles que
buscarem o Senhor “viverão”.

Amós 6

Ai dos que Vivem Sossegados

Existem pessoas na Igreja atualmente que parecem pensar que
serão salvas simplesmente por serem membros da Igreja
mesmo que não amem e sirvam realmente o Senhor? Os
israelitas freqüentemente cometeram o erro de achar que o
Senhor nunca deixaria que fossem destruídos, mesmo que não
fossem justos, porque eles eram o povo escolhido de Deus. (Ver
Deuteronômio 7:6.)

Em Amós 6, o Senhor condenou-os porque davam mais
importância a suas riquezas e conforto do que à justiça,
misericórdia ou seu Deus. (Ver também 2 Néfi 28:21–24.)
Devido a essas atitudes, o Senhor disse que Israel seria levada
cativa por seus inimigos.

Amós 7–9

Cinco Visões de Amós

Amós 7–9 relata cinco visões que Amós recebeu do Senhor.
Cada visão mostrava que o Senhor pretendia destruir
completamente o reino de Israel se as pessoas não se
arrependessem. As primeiras duas visões mostravam
destruições que foram evitadas porque Israel se arrependera.
(Ver Amós 7:1–6.) As três visões seguintes revelavam maneiras
pelas quais Israel não tinha-se arrependido. (Ver Amós 7:7–9;
8:1–3; 9:1–4.) O resultado desses pecados seria que o reino
setentrional de Israel seria conquistado e levado cativo. Deus,
porém, não permitiria que Israel fosse completamente destruída.
No capítulo 9, o Senhor prometeu-lhes que embora fossem
dispersos entre todas as nações, nos últimos dias eles seriam
novamente coligados em sua terra da promissão.

Estudo das Escrituras

Atividade Opcional—O Que Significa?

1. Amós 8:11–12 descreve uma apostasia. Descubra o significado
da palavra apostasia e explique por que esses versículos de
Amós são uma boa descrição de uma apostasia geral da Terra.

2. Usando os mesmos símbolos usados para o evangelho que
Amós usou em Amós 8:11–12, faça um anúncio convidando as
pessoas a pesquisarem a verdade. Você pode simplesmente
escrever os dizeres do anúncio ou desenhar o que você
colocaria num cartaz.

A

A

A

Queimadura, ferrugem (v. 9)—
Doenças que destroem as
colheitas

Peste (v. 10)—Epidemia, praga
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Uma Mensagem de Justiça
Alguém já se aproveitou de você quando estava numa situação
difícil? Obadias condenou a nação de Edom por aproveitar-se de
Jerusalém. Quando uma potência estrangeira atacava Jerusalém, os
edomitas ajudavam a derrotar os judeus e roubavam suas
propriedades. Obadias profetizou a destruição de Edom por causa
de sua crueldade para com Judá e a salvação final de Israel sobre o
monte Sião.

Breves Fundamentos Históricos de um Livro Curto
O nome Obadias
significa “servo (ou
adorador) de Jeová”.
Seu livro foi
provavelmente escrito
por volta de 586 a. C.,
pouco depois da
destruição de
Jerusalém, e é o mais
curto de todos os
livros do Velho
Testamento. Para mais
informações, ver Guia
para Estudo das
Escrituras, “Obadias”.

Obadias

Redenção dos Mortos

Compreensão das Escrituras

Obadias 1:21—”Salvadores no Monte Sião”
Os profetas modernos indicaram Obadias 1:21 como uma profecia
sobre o trabalho do templo nos últimos dias realizado em favor
daqueles que morreram sem ouvir o evangelho e receber suas
ordenanças. O Profeta Joseph Smith disse: “Mas como se tornarão
salvadores em Monte Sião? Edificando seus templos, erigindo suas
pias batismais e indo receber todas as ordenanças, batismos,
confirmações, abluções, unções, ordenações e poder de selamento em
benefício de todos os seus progenitores mortos, a fim de redimi-los,
para que possam levantar-se na primeira ressurreicão e ser elevados
com eles em tronos de glória; e nisso consiste o elo que unirá os
corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e isso cumpre a
missão de Elias”. (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 322.)

Judá

Moabe

Edom
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O Livro de Jonas
Um Profeta e Livro Incomuns
O livro de Jonas é o único livro da seção de Profetas do Velho
Testamento que relata principalmente o que aconteceu com o
profeta, em vez de registrar suas revelações e profecias. Jonas
provavelmente viveu na época em que Jeroboão II era rei de Israel.
(Aproximadamente em 793–753 a. C.) Ao ler o livro de Jonas,
pondere o que ele ensina sobre o amor de Deus. Observe também
que embora o livro seja curto, Jesus referiu-Se a duas partes
diferentes dele durante Seu ministério mortal. (Ver Mateus
12:39–41; Lucas 11:29–32.) Para mais informações sobre o livro de
Jonas, ver Guia para Estudo das Escrituras, “Jonas”. 

Jonas 1–2

Podemos Fugir do Senhor?

O que você diria ou como se sentiria se seus líderes o
designassem a ir (sozinho) compartilhar o evangelho para a
pessoa mais iníqua e cruel que você conhece? Jonas 1–2 conta
como Jonas foi chamado a ir até Nínive, a capital da Assíria, e
advertir os assírios a se arrependerem. Os assírios eram

conhecidos por sua grande iniqüidade e crueldade, e já tinham
conquistado a Síria (ver mapa 1 no Guia para Estudo das
Escrituras) e ameaçava conquistar Israel.

Compreensão das Escrituras

Jonas 1

Jonas 2

Perdição (v. 6)—Morte Os que observam as falsas
vaidades deixam a sua
misericórdia (v. 8)—Aqueles
que confiam em ídolos perdem
a ajuda do Senhor

Clama contra ela (v. 2)—
Adverte seu povo a arrepender-
se
Lançar sortes (v. 7)—Maneira
pela qual as pessoas
acreditavam que poderiam
saber a vontade de Deus
(semelhante a jogar palitinho ou
tirar cara ou coroa)

Ocupação (v. 8)—Trabalho,
missão



Jonas 1:2–3—Nínive e Társis
Nínive e Társis representam os dois extremos opostos do mundo
do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Quando Jonas partiu para
Társis, aparentemente estava procurando afastar-se o máximo
possível de Nínive.

Estudo das Escrituras

Procure Detalhes

1. Por que os marinheiros acordaram Jonas?

2. De quem foi a idéia de jogar Jonas ao mar?

3. O que o Senhor deixou preparado para engolir Jonas?

O Que Você Acha?

Escreva por que uma pessoa pode sentir vontade de fugir do que
Deus espera que ela faça ou de recusar chamados na Igreja. O que
podemos aprender com o que Jonas passou em Jonas 1 ao tentar
fugir do Senhor? (Ver Moisés 4:12–16.)

Uma Representação do Salvador

Por quanto tempo Jonas ficou na barriga do peixe? Leia também
Mateus 12:38–41 e escreva como a experiência de Jonas se
assemelha com o que aconteceu com o Salvador.

Jonas 3–4

Jonas em Nínive

Nínive, a capital da Assíria, era uma cidade muito grande
para aquela época. Tinha cerca de 96 quilômetros de extensão e
uma população de aproximadamente 120.000. (Ver Jonas
4:11.) Nínive era conhecida como uma cidade muito iníqua.
Jonas 3–4 relata o que as pessoas fizeram quando Jonas lhes
disse que seriam destruídas por causa de sua iniqüidade, e
como Jonas reagiu à resposta deles. Observe o que eles fizeram
e o que Jonas aprendeu com sua missão também.

Compreensão das Escrituras

Jonas 3

Jonas 4

Jonas 3:9–10—Deus Precisa Arrepender-se?
Observe a Tradução de Joseph Smith de Jonas 3:9–10 no Guia para
Estudo das Escrituras, TJS Amós 7:3.

Estudo das Escrituras

Escreva uma Proclamação

Jonas 3:5–8 relata que quando o
rei ouviu a mensagem de Jonas,
ele fez uma proclamação ao
povo. Baseado no que você leu
em Jonas 3, escreva o que você
acha que a proclamação
poderia ter declarado e o que
você sabe sobre o povo de
Nínive.

Em Que Ele Estava Pensando?

Descreva como Jonas pode ter-se sentido sobre o que Deus fez em
Jonas 3:10 e por que você acha que ele se sentiu assim.

Qual É a Questão?

Explique qual, na sua opinião, é a mensagem do livro de Jonas.
(Você pode escolher mais de uma.)

C

B

Uma Proclamação para o 
Povo de Nínive

A

Não foi esta minha palavra (v.
2)—Acaso não foi isso que eu
disse que Tu farias
Compassivo, misericordioso (v.
2)—Disposto a perdoar, pelo
poder da Expiação

Livrar o seu enfado (v. 6)—
Fazê-lo sentir-se melhor
Que não sabem discernir entre
a sua mão direita e a sua mão
esquerda (v. 11)—Não sabem a
diferença entre o certo e o
errado

Três dias de caminho (v. 3)—
Exigiam-se três dias de
caminhada para atravessá-la
Saco (vv. 5, 6, 8)—Roupa rústica
usada para mostrar humildade
ou tristeza

Sentar-se sobre a cinza (v. 6)—
Sinal de humildade ou tristeza

C

B

A

Viagem Pretendida para Társis

Társis
EUROPA

Nínive
ÁSIA

ÁFRICA
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Uma Profecia Messiânica
O nome Miquéias significa “aquele que se assemelha a Jeová”.
Miquéias nasceu numa pequena cidade do sul de Judá (ver Miquéias
1:1) e profetizou aproximadamente entre 740–697 a. C. durante os
reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Miquéias profetizou
na mesma época que Isaías. A mensagem de Miquéias era tanto para
Israel quanto para Judá e continha palavras sombrias de julgamento
bem como de esperança e a promessa de uma futura restauração do
povo do Senhor. Miquéias é mais conhecido por sua notável profecia
acerca do nascimento do Messias. (Ver Miquéias 5:2.)

Miquéias 1–2

Tanto Israel Quanto Judá
Cairão

Miquéias 1–2 contém as profecias de Miquéias de que o
Senhor faria cair Seus julgamentos tanto sobre Israel quanto
sobre Judá por causa de seus pecados. Ele mencionou
especificamente os pecados da idolatria e da ganância por
riquezas, que seriam conseguidas por meio de violência e
desonestidade. Miquéias, contudo, não deixou Israel e Judá
totalmente sem esperanças. Ele profetizou que depois dos
julgamentos, Israel seria coligada novamente.

Miquéias 3

Repreensão aos Líderes
Iníquos

Que tipo de pessoas Deus escolhe para serem Seus servos?
Miquéias 3 relata o que Miquéias disse haver de errado com
aqueles que deveriam ser líderes de Israel e servos de Deus.
Procure o que ele disse ao ler este capítulo.

Compreensão das Escrituras

Miquéias 3

Estudo das Escrituras

Voltar

1. Aliste o que Miquéias 3 declara que os líderes do povo estavam
fazendo de errado.

2. Escreva sobre um líder da Igreja que você conheça ou use um
exemplo das escrituras e descreva suas qualidades de
obediência ao Senhor e de liderança.

Miquéias 4

O Senhor Reinará em Sião

Seguindo o padrão das profecias de Miquéias, Miquéias 4
apresenta “boas novas” depois das “más novas” de Miquéias
3. Os primeiros três versículos são muito semelhantes à
profecia de Isaías sobre o monte do Senhor no cume das
montanhas. (Ver Isaías 2:1–4.) A maior parte do restante do
capítulo 4 fala sobre o que Sião pode tornar-se quando
buscarmos o Senhor e Sua Sião.

Miquéias 5

A Vinda do Messias

Miquéias 5 relata que Miquéias previu a primeira vinda do
Salvador e que nos últimos dias os filhos de Israel seriam
libertados de seus inimigos e se tornariam justos.

Estudo das Escrituras

Como Foi Cumprida?A

A

Adivinhação (vv. 6, 11)—
Predizer o futuro usando meios
não aprovados por Deus
Haverá o sol sobre os profetas,
os videntes se envergonharão,
os adivinhadores se
confundirão (6–7)—Frases que
significam que os profetas serão
silenciados

Abominar o juízo, perverter
tudo o que é direito (v. 9)—
Odiar a justiça e distorcer o
certo
Com sangue, com iniqüidade
(v. 10)—Por meio de assassinato
e maldades
O monte desta casa como os
altos de um bosque (v. 12)—O
templo se tornará um monte
coberto de árvores e arbustos.

Saber o juízo (v. 1)—Ser capaz
de julgar com justiça
Arrancar a pele, comer a carne
do meu povo, arrancar a pele,
esmiuçar os ossos repartir
como para a panela (vv. 2, 3)—
Frases usadas para descrever a
crueldade dos líderes de Israel e
Judá. Os líderes na verdade não
comiam a carne do povo. Eles
usavam sua autoridade para

tornarem-se ricos tomando a
comida, as roupas e as
propriedades do povo.
Errar (v. 5)—Pecar
Morder com os seus dentes,
(…) preparar a guerra (v. 5)—
Os falsos profetas dizem “paz”
aos que os alimentam mas
combatem aqueles que não o
fazem.
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O Livro de Naum

O Livro de Habacuque

A profecia de Miquéias 5:2 foi dada aproximadamente em 700 a. C.
Leia Mateus 2:1–6; Lucas 2:1–7. Quem cumpriu a profecia de
Miquéias? O nome adicional Efrata em Miquéias 5:2 foi
provavelmente usado para indicar a Belém da Judéia, em oposição
à Belém em Zebulom.

Miquéias 6–7

Os Pecados de Israel e a
Misericórdia do Senhor

Miquéias 6 relata que o Senhor condenou Israel por sua
desonestidade e avareza, sua violência e idolatria. Miquéias 7
declara a promessa do Senhor de que nos últimos dias, quando
Israel se arrepender e voltar ao Senhor, Ele terá misericórdia deles.

Estudo das Escrituras

O Que É Exigido?

1. De acordo com Miquéias 6:7–8, o que é exigido para sermos
“bons” à vista do Senhor?

2. Miquéias 6:7–8 foi escrito por pessoas que viveram há muitos
anos. Reescreva o versículo 7 usando exemplos do que as
pessoas poderiam dar hoje em dia que não é “bom” a menos
que seja acompanhado das qualidades semelhantes às de Cristo
citadas no versículo 8.

A

Uma Mensagem de Consolo
Naum significa “consolo” em hebraico. Como o curto livro de
Naum é uma profecia dos julgamentos de Deus que recairiam
sobre Nínive, a capital da Assíria, sua mensagem deve ter
consolado os israelitas que sofriam nas mãos dos assírios.

Fundamentos Históricos
Tal como alguns dos profetas do Velho Testamento, pouco sabemos
acerca de Naum. O conteúdo de seu livro leva-nos a crer que ele
tenha escrito suas profecias aproximadamente entre 663–612 a. C.,
época em que a Assíria era a nação mais poderosa no Oriente Médio.

As profecias de Naum sobre a destruição da Assíria também se
aplicam ao mundo pouco antes e durante a Segunda Vinda.

As Perguntas de um Profeta e as Respostas
de Deus
Habacuque aparentemente viveu numa época em que Judá se
tornava cada vez mais iníqua, a despeito do empenho dos profetas
em mudar a condição espiritual da nação. O breve livro de
Habacuque contém duas perguntas que ele fez ao Senhor, as
respostas do Senhor, e uma oração que ele proferiu para
reconhecer a perfeita sabedoria do Senhor no modo como Ele lida
com Seus filhos. Para mais informações sobre o livro de
Habacuque e seus escritos no Velho Testamento, ver Guia para
Estudo das Escrituras, “Habacuque”.

Habacuque 1–2

Perguntas e Respostas

Habacuque 1:2–4 relata o que Habacuque perguntou ao Senhor
sobre a iniqüidade dos judeus e o motivo pelo qual Ele permitia
tamanha iniqüidade em meio a Seu povo. O Senhor respondeu
em Habacuque 1:5–11, explicando que devido à iniqüidade dos
judeus, os babilônios em breve os conquistariam. Em
Habacuque 1:12–17, Habacuque perguntou ao Senhor por que
Ele usaria os babilônios, um povo mais iníquo do que os
judeus, para destruir Seu povo do convênio que se tornara
iníquo. Em Habacuque 2:2–20, o Senhor responde dizendo que
os babilônios também seriam destruídos por sua iniqüidade,
embora parecessem prosperar por algum tempo.

Habacuque 3

A Oração de Habacuque

Habacuque 3 contém uma oração, escrita em estilo poético
hebraico, na qual Habacuque presta testemunho do poder e
bondade de Deus, e seu compromisso pessoal de seguir o Senhor,
mesmo nos momentos difíceis enfrentados por seu povo.

“Até Quando
Clamarei Eu, E

Tu Não Me
Escutarás?”

188



O Livro de Sofonias

Estudo das Escrituras

Com Suas Próprias Palavras

Leia Habacuque 3:17–18 onde
Habacuque expressou seu
compromisso de seguir o
Senhor, mesmo nos momentos
de dificuldade. Escreva sua
própria declaração expressando
seu compromisso de seguir o
Senhor.

Meu Compromisso de 
Seguir o Senhor

A

Sofonias profetizou que o Dia do Senhor viria com grande poder
sobre os iníquos mas proporcionaria um futuro maravilhoso e cheio
de esperança para aqueles que buscam o Senhor e vivem em
retidão.

Um Profeta Real
O primeiro versículo de Sofonias identifica-o como descendente do
rei Ezequias, um rei justo de Judá que viveu aproximadamente
cem anos antes da época em que esse livro foi escrito. Sofonias
profetizou nos dias do rei Josias, outro rei justo de Judá, o que
significa que ele viveu na mesma época que Habacuque, Miquéias
e o jovem Jeremias.

Preparação para o Estudo de Sofonias
O livro de Sofonias contém duas idéias principais:

1. O Dia do Senhor. O Senhor virá para julgar as pessoas
envolvidas em pecado e hipocrisia. Essa verdade se aplica à
nação de Judá, na época de Sofonias, bem como aos iníquos de
todas as eras, especialmente aqueles que estiverem vivendo na
época da Segunda Vinda.

2. Restauração e purificação. Deus chamará para Si e purificará as
pessoas que se humilharem em meio a Seus julgamentos.

Sofonias 1–2

O Dia do Juízo

Sofonias 1 relata a profecia de Sofonias sobre o que aconteceria
ao povo de Judá por causa de seus pecados, que incluíam
adorar ídolos, fazer mal uns contra os outros e pensar que
eram justos enquanto agiam de modo iníquo.

Sofonias 2 relata que Sofonias profetizou que não apenas os
babilônios destruiriam os judeus, mas também todos os
iníquos que moravam ao redor de Judá, inclusive os filisteus
(ver vv. 4–7), os moabitas e amonitas (ver vv. 8–11), os etíopes
(ver v. 12) e os assírios (ver vv. 13–15).

Sofonias 3

Palavras de Encorajamento

Uma pessoa que pecou pode ser tentada a desistir de si mesma
e pensar que não há como “voltar”. Devido a esses
sentimentos de desânimo, é importante não apenas falar
claramente sobre o que o pecador fez de errado, mas também
deixar palavras de esperança para que o pecador seja
incentivado a arrepender-se e ansiar por um futuro melhor.
Sofonias 3 contém as palavras de encorajamento do Senhor
dirigidas ao povo de Judá.

Compreensão das Escrituras

Sofonias 3

Estudo das Escrituras

Descreva o que o Impressionou

Sofonias 3:8–20 descreve os últimos dias e o modo maravilhoso
como o Senhor trará Seu povo do convênio de volta a Ele depois
de terem sido dispersos e levados cativos por causa de seus
pecados. Ao ler esses versículos, pense em como eles se aplicam às
pessoas de nossos dias que precisam voltar ao Senhor ou que estão
preocupadas e temerosas em relação aos últimos dias. Escreva pelo
menos duas verdades que o Senhor disse nesse capítulo que mais
o impressionaram, e explique o motivo.

A

Levianos (v. 4)—Não são sérios
ao pensar em seus deveres ou
ao cumpri-los
Aleivosos (v. 4)—Deixar de
cumprir promessas feitas a
outras pessoas
Corromperam todas as suas
obras (v. 7)—Pecaram em tudo
o que fizeram

Levantar para o despojo (v. 8)—
Punir ou destruir os inimigos
Um mesmo consenso (v. 9)—
Em união
Dispersos (v. 10)—Espalhados
Soberba (v. 11)—Orgulho
Juízos (v. 15)—Castigos
Opróbrio (v. 18)—Vergonha
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O Livro de Ageu
Incentivo para a Construção do Templo
Em 538 a. C. , o rei Ciro da Pérsia (também mencionado no livro de
Esdras) decretou que os judeus poderiam retornar a Jerusalém para
reconstruir seu templo, que os babilônios tinham destruído. A
princípio, os judeus ficaram muito entusiasmados com essa
oportunidade, mas a dificuldade e as despesas da tarefa, a
oposição de seus inimigos e a falta de apoio dos reis que
sucederam Ciro fizeram com que os judeus se sentissem
desanimados. Por dezesseis anos, quase nenhuma obra foi feita no
templo. Ageu profetizou em 520 a. C., ensinando o povo a fazer do
templo uma prioridade em sua vida e incentivando-os a continuar
reconstruindo o templo, a despeito dessas dificuldades.

Preparação para o Estudo de Ageu
Ageu forneceu uma data específica para cada parte de seu breve
livro. Os meses são chamados por nomes diferentes no Velho
Testamento, mas foram mudados para nomes recentes de modo a
ajudar nosso entendimento.

Ageu 1:1–15 29 de agosto de 520 a. C.

Ageu 2:1–9 17 de outubro de 520 a. C.

Ageu 2:20–23 18 de dezembro de 520 a. C.

A história do retorno dos judeus a Jerusalém e a contrução do templo
encontram-se nos livros de Esdras e Neemias. Para mais informações
sobre Ageu, ver Guia para Estudo das Escrituras, “Ageu”.

Ageu 1

Terminar o Templo

O Élder Cláudio R. M. Costa contou a seguinte história sobre
um homem que ele conheceu no Brasil:

"Depois de ser batizado com sua família, esperava ansiosamente
cumprir um ano como membro da Igreja para poder levar a
esposa e os filhos ao templo. O Templo de São Paulo Brasil é
muito longe da Amazônia. Usualmente, leva-se quatro dias de
barco e mais quatro dias de ônibus para chegar ao templo —
cerca de uma semana de viagem. Esse homem era marceneiro.
Como poderia ele economizar dinheiro suficiente para pagar
suas despesas, da esposa e dos filhos? Apesar de trabalhar
arduamente por vários meses, o que conseguiu era insuficiente.

Quando chegou a hora de ir ao templo, ele vendeu todos os
móveis da sua casa e os eletrodomésticos. Vendeu também sua
serra elétrica e até seu único meio de transporte, uma pequena

motocicleta. Vendeu tudo o que tinha e foi ao templo com a
esposa e os filhos. Isso significou viajar oito dias para chegar a
São Paulo. Depois de passar quatro dias gloriosos no Templo,
fazendo o trabalho do Senhor, a família teve que viajar mais
sete dias para voltar para casa. Mas eles voltaram para casa
felizes. Suas dificuldades e desafios não eram nada comparados
à grande felicidade e às bênçãos que tinham recebido na Casa
do Senhor”. (A Liahona, janeiro de 1995, pp. 27–28.)

A história dessa família brasileira representa o espírito da
mensagem de Ageu no capítulo 1. Em sua leitura, procure o
que Ageu disse sobre a importância do templo e o que as
pessoas estavam fazendo para mostrar que davam valor ao
templo como deviam fazer.

Compreensão das Escrituras

Ageu 1

Estudo das Escrituras

A Importância do Templo

1. Quais Ageu disse serem as conseqüências do atraso na
construção do templo? (Ver Ageu 1:6, 9–11.) Pondere o efeito
dos convênios, ordenanças e bênçãos do templo em cada parte
de nossa vida. O que você acha que significa colocar seu salário
“num saco furado”?

2. O que Ageu 1:4–6 declara sobre a prioridade do templo na vida
das pessoas?

A Resposta do Povo

1. O que o povo fez por causa da mensagem de Ageu? (Ver Ageu
1:12–15.)

2. Tal como Ageu, o Presidente Howard W. Hunter disse aos
membros da Igreja que “[considerassem] o templo do Senhor
como o grande símbolo de sua condição de membros da Igreja”.
(Conference Report, outubro de 1994, p. 8; ou Ensign, novembro
de 1994, p. 8.) Explique como está fazendo do templo o símbolo
de sua condição de membro da Igreja e como o templo afeta o
modo como você vive atualmente.

Ageu 2

Continuar a Construir!

Ageu 2 foi escrito quando o povo já havia começado a
reconstruir o templo. Entre aqueles que estavam reconstruindo o
templo havia judeus que tinham visto o templo anterior e
sabiam quão belo e glorioso ele era. O templo que eles estavam
reconstruindo não era tão grande nem belo quanto o que fora
destruído. Esse fato desanimou muitos judeus. Ageu encorajou-

B

A

Reter o orvalho (v. 10)—Não
produzir orvalho
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O Livro de Zacarias

os com duas idéias principais. Primeiro, ele ordenou-lhes que
continuassem construindo e lhes prometeu que nos últimos
dias, o Senhor faria um templo maior e mais glorioso do que
aquele que fora construído por Salomão, que era o templo do
qual eles se lembravam. Segundo, Ageu lembrou o povo de que

a partir do momento em que começaram a reconstruir o templo,
eles passaram a prosperar. Portanto, mesmo que o templo não
fosse tão glorioso quanto o de Salomão, ele ainda proporcionava
as mesmas bênçãos do Senhor.

Ele Viu Além de Sua Época
Zacarias era de uma família de sacerdotes da tribo de Levi. Nasceu
na Babilônia e retornou para Jerusalém aproximadamente em 538
a. C. com os judeus que receberam permissão de voltar do
cativeiro na Babilônia. Ele foi chamado para ser profeta por volta
de 520 a. C. (ver Zacarias 1:1), o que significa que viveu na mesma
época que Ageu, o profeta, e Esdras, o sacerdote. Tal como Ageu,
Zacarias incentivou o povo a continuar a reconstruir o templo.
Mas ele também desafiou o povo a reconstruir sua vida espiritual.
Zacarias também era um grande visionário. Suas visões eram
sobre o Messias (falavam sobre a Segunda Vinda do Salvador) e
apocalípticas (falavam sobre os últimos dias). As profecias de
Zacarias sobre Jesus Cristo nos capítulos 9–14 são mais citadas nos
quatro evangelhos do Novo Testamento do que as de qualquer
outro profeta do Velho Testamento.

Zacarias 1–6

Oito Visões de Zacarias

Zacarias 1–6 relata oito visões concedidas pelo Senhor a
Zacarias sobre a casa de Israel:

• Uma visão de cavalos (ver Zacarias 1:7–17), que ensina sobre
o modo misericordioso com que o Senhor lidará com Jerusalém

• Uma visão de quatro chifes e quatro carpinteiros (ver
Zacarias 1:18–21), que fala sobre as potências (chifres) que
espalharam Judá e o que acontecerá com essas potências

• A visão de um homem com um cordel de medir (um
agrimensor; ver Zacarias 2), que presta testemunho do
poder protetor do Senhor sobre Seu povo.

• Uma visão do sumo sacerdote (ver Zacarias 3), que simboliza
como Judá poderá vencer Satanás e ser purificada por
intermédio do poder de Jesus Cristo (“o Renovo” do v. 8)

• Uma visão de um castiçal e oliveiras (ver Zacarias 4), que
simboliza como o Senhor dará poder a Seu povo por
intermédio de Seu Santo Espírito

• Uma visão de um rolo volante (ver Zacarias 5:1–4), que ensina
que aqueles que foram desonestos na terra serão condenados

• Uma visão de uma mulher dentro de um cesto (ver Zacarias
5:5–11), que testifica que a iniqüidade seria removida do
meio do povo.

• Uma visão de quatro carros (ver Zacarias 6:1–8) que
simboliza a divulgação do poder do Senhor por toda a Terra.

• Zacarias 6 conclui com a ordenação de um homem chamado
Josué que seria sumo sacerdote como símbolo do Salvador
que ministrava a Seu povo.

Zacarias 7–8

Jerusalém no Presente e
no Futuro

Zacarias 7 relata que o Senhor condenou o povo de Jerusalém
da época de Zacarias por fingir ser justo por meio de jejum e
outras ordenanças externas, sem ser educado, justo ou
caridoso com os outros. Zacarias 8 contém as profecias de
Zacarias referentes ao futuro de Jerusalém. Ele disse que
quando as pessoas se arrependessem e fossem coligadas em
justiça naquela cidade santa, o Senhor estaria com eles e os
abençoaria do mesmo modo que tinha feito no passado.

Zacarias 9

A Vinda do Rei

O profeta Jacó do Livro de Mórmon disse que todos os profetas
antigos prestaram testemunho de Jesus Cristo. (Ver Jacó 7:11.)
Algumas dessas profecias podem estar faltando na Bíblia (ver
1 Néfi 13:24–28), mas aqui em Zacarias encontramos algo que
nos foi preservado.

Estudo das Escrituras

Uma Profecia Cumprida

Compare Zacarias 9:9 com Mateus 21:1–11 e escreva como a
profecia de Zacarias foi cumprida.

Zacarias 10

Promessas para os
Últimos Dias

A
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O povo de Israel e Judá foi espalhado devido a sua
desobediência aos mandamentos do Senhor. Zacarias 10 relata
o que o Senhor prometeu fazer por eles nos últimos dias.
Procure essas coisas durante sua leitura.

Compreensão das Escrituras

Zacarias 10

Estudo das Escrituras

A Coligação de Israel

A coligação de Israel será espiritual e física. As pessoas são coligadas
primeiro espiritualmente, quando são convertidas ao evangelho e
abandonam os caminhos do mundo. Os santos também serão
coligados fisicamente a suas terras prometidas, quando os profetas
assim lhes ordenarem. (Ver Alma 5:57; D&C 133:12–15.) Leia
Zacarias 10:6–12; D&C 29:7–11; 101:63–68; 115:5–6 e escreva o que
aprendeu sobre a coligação de Israel e por que ela é tão importante.

Zacarias 11–13

Os Judeus e o Salvador

Zacarias 11–13 relata profecias sobre o futuro dos judeus. No
capítulo 11, Zacarias previu o que aconteceria aos judeus
devido a sua iniqüidade na época de Jesus Cristo. Zacarias
12–13 contém profecias sobre a Segunda Vinda de Jesus Cristo
e o que Ele fará pelos judeus nos últimos dias.

Estudo das Escrituras

Como Foram Cumpridas?

1. Leia Zacarias 11:12–13; Mateus 26:14–16; 27:1–10 e explique
como a profecia de Zacarias foi cumprida.

2. Leia Zacarias 12:10; 13:6; Doutrina e Convênios 45:47–53.
Quando e como a profecia de Zacarias será cumprida?

Zacarias 14

A Segunda Vinda de
Jesus Cristo

Quando você pensa na Segunda Vinda do Salvador, você fica
emocionado, atemorizado ou um pouco de cada? Zacarias 14
descreve alguns dos eventos que acontecerão na época da
Segunda Vinda. Ao ler, procure versículos que poderiam
ajudar uma pessoa a preocupar-se menos com a Segunda
Vinda de Jesus Cristo, lembrando que “se estiverdes
preparados, não temereis” (D&C 38:30)

Compreensão das Escrituras

Zacarias 14

Zacarias 14:6–7—Ao Cair da Tarde Haverá Luz
Compare Zacarias 14:6–7 com 3 Néfi 1:8, 15–17.

Estudo das Escrituras

Eventos que Acontecerão antes da
Segunda Vinda

1. De acordo com Zacarias 14:1–7, que grande milagre o Senhor
realizará para os judeus na Segunda Vinda? (Ver também D&C
45:47–53.)

2. De acordo com Zacarias 14:20–21, como a situação da Terra será
diferente quando o Senhor vier?

3. Que eventos relacionados com a profecia de Zacarias sobre a
Segunda Vinda o ajudam a ansiar pela volta do Salvador? Leia
também Isaías 11:4–9; Doutrina e Convênios 29:7–13; 133:17–35
para detalhes adicionais dos eventos profetizados em Zacarias.

4. Leia Doutrina e Convênios 106:4–5 e identifique o que você
pode fazer para estar preparado para a Segunda Vinda, se vier
em sua época, de modo que seja um dia glorioso para você e
não um dia terrível.

A

Despojos (v. 1)—Riqueza
Águas vivas (v. 8)—Pode
significar literalmente água
potável, mas simbolicamente
pode significar conhecimento
do céu
Mar oriental, mar ocidental (v.
8)—Mar Morto e Mar
Mediterrâneo

Será exaltada, e habitada no
seu lugar (v. 10)—Jerusalém
será elevada, mas não será
movida de seu lugar.
Perturbação (v. 13)—Confusão
ou pânico
Festa dos tabernáculos (vv. 16,
18–19)—Dia santo para lembrar
como o Senhor fez prosperar os
filhos de Israel na terra de Canaã
depois que os conduziu até ali

A

A

Chuva serôdia (v. 1)—Chuvas de
primavera necessárias para fazer
maturar a plantação de trigo
Ídolos, adivinhos, com vaidade
consolam (v. 2)—Falsos deuses
e falsos profetas não podem
abençoar o povo e torná-lo feliz
Fará como o seu majestoso
cavalo na peleja (v. 3)—Fará
que sejam como o cavalo
montado pelo líder (geralmente
o melhor cavalo)
A pedra de esquina, a estaca, o
arco de guerra (v. 4)—
Referências ao Salvador. Essa
profecia indica que o mais
importante de Israel viria da
tribo de Judá. (Você pode
escrever “Jesus Cristo virá da
tribo de Judá” na margem de

suas escrituras ao lado desse
versículo.)
Confundir (v. 5)—Derrotar
Assobiarei (v. 8)—Chamarei
Remir (v. 8)—Salvar, tirar do
cativeiro ou escravidão
Ele passará pelo mar da
angústia (v. 11)—Efraim
retornará passando por muitas
dificuldades.
Ferirá as ondas do mar, as
profundezas do Nilo se secarão
(v. 11)—Frases que indicam que
Deus ajudará Seu povo a ser
coligado
Andarão no seu nome (v. 12)—
Obedecerão aos mandamentos
de Deus em tudo o que fizerem
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O livro de Malaquias do Velho Testamento foi historicamente o
último a ser escrito. Malaquias (cujo nome em hebraico significa
“meu mensageiro”) provavelmente escreveu essas profecias por
volta de 430 a. C., quase cem anos depois que os judeus
começaram a voltar da Babilônia para a terra de Israel. Os judeus
do Velho Testamento não tiveram profetas depois de Malaquias,
dos quais tenhamos conhecimento, mas os descendentes do pai
Leí, no hemisfério ocidental (nefitas), tiveram muitos profetas até o
nascimento de Jesus Cristo, conforme está registrado no Livro de
Mórmon.

A Mensagem do Último Profeta Conhecido do
Velho Testamento
Na época em que Malaquias profetizou, muitos judeus esperavam
que Deus mostrasse o Seu poder de modo mais dramático,
libertando-os do domínio persa e permitindo que reconquistassem
seu reino. Cem anos depois da época em que retornaram à sua terra
natal, os judeus ainda estavam sob domínio persa. Muitos judeus
começaram a ficar desanimados e não se esforçavam muito para
viver uma vida religiosa, acreditando que Deus os havia esquecido
ou abandonado, de modo que a retidão não importava muito para
eles. A mensagem de Malaquias abordava essa situação. Os
princípios ensinados por Malaquias, porém, podem ser aplicados a
quase qualquer época da história, uma vez que as pessoas de todas
as épocas são tentadas a serem “mornas” em sua religião.

A Mensagem de Malaquias
Malaquias falou em nome do Senhor, respondendo às perguntas
que as pessoas faziam na sua época. Os seguintes problemas,
pecados e dificuldades são algumas das coisas que ele identificou:

• Como as pessoas desprezavam e profanavam o nome de
Deus? (Ver Malaquias 1:6.)

• Por que o Senhor não aceitava as ofertas e orações do povo?
(Ver Malaquias 2:13–14.)

• Como as pessoas estavam cansadas do Senhor? (Ver
Malaquias 2:17.)

• Como as pessoas deviam voltar ao Senhor? (Ver Malaquias 3:7.)

• Como um homem pode roubar a Deus? (Ver Malaquias 3:8.)

• Como as pessoas tinham falado contra o Senhor? (Ver
Malaquias 3:14–15.)

Malaquias é um dos profetas mais freqüentemente citados do
Velho Testamento. Os autores do Novo Testamento citaram os
escritos de Malaquias, o Salvador ressuscitado citou alguns dos
ensinamentos de Malaquias aos nefitas para que eles fossem
incluídos em seus registros, o anjo Morôni citou parte de
Malaquias ao jovem Profeta Joseph Smith, dizendo que as
profecias de Malaquias seriam cumpridas nos últimos dias.

Para mais informações sobre Malaquias, ver Guia para Estudo das
Escrituras, “Malaquias”.

Malaquias 1

Adoração Não Sincera

Durante Seu ministério mortal, Jesus condenou os líderes
judeus porque eles tentavam parecer externamente justos, mas
na verdade viviam de modo iníquo. O livro de Malaquias ajuda-
nos a compreender que esse problema existiu por pelo menos
quatrocentos anos. Malaquias 1 relata que os líderes judeus
eram obedientes ao mandamento do Senhor de sacrificarem, mas
em vez de sacrificar o melhor de seu rebanho, ofereciam animais
feridos ou doentes. (Ver Malaquias 1:7–8, 12–14.) Essa
hipocrisia demonstrava sua falta de respeito pelo Senhor e a
pouca importância que davam à religião em sua vida.

Malaquias 2

Os Sacerdotes São Chamados ao
Arrependimento

Malaquias 2 descreve a instrução do Senhor aos descendentes
de Aarão, que eram sacerdotes para o povo no templo. O
Senhor disse que eles não davam um exemplo justo para o
povo nem os ajudavam a caminhar pelos caminhos corretos.
Em vez disso, os sacerdotes quebravam os convênios do
sacerdócio, que o Senhor comparou aos convênios entre marido
e mulher. O Senhor disse que eles seriam punidos por sua
desobediência.

Malaquias 3–4

A Vinda do Senhor

Quando Morôni visitou Joseph Smith na noite de 21 de
setembro de 1823 e contou-lhe sobre o Livro de Mórmon, ele
também citou várias escrituras para ele, inclusive “parte do
terceiro capítulo de Malaquias; e (…) o quarto ou último
capítulo da mesma profecia”. (Joseph Smith—História 1:36)
Malaquias 3–4 é de grande importância nos últimos dias.

Malaquias 3–4 enfoca o “grande e terrível dia do Senhor”
(Malaquias 4:5), ou a Segunda Vinda. Malaquias testificou ao
povo de sua época e da nossa que o Dia do Senhor virá. Além
disso, embora os iníquos pareçam prosperar, o Dia do Senhor
será um dia de julgamento, no qual os justos serão
recompensados e os iníquos serão queimados.

Ao ler esses dois capítulos, procure o que precisamos fazer para
preparar-nos para a Segunda Vinda, o que pode ajudar-nos a
perseverar fielmente até aquele grande dia, e o que pode
incentivar-nos a ter fé que a Segunda Vinda acontecerá.
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Compreensão das Escrituras

Malaquias 3

Malaquias 4

Estudo das Escrituras
Faça três das cinco atividades a seguir (A–E) ao estudar Malaquias
3–4.

Mais de um Cumprimento

Leia Mateus 11:7–11; Doutrina e Convênios 45:9 e explique sobre
quem ou o que o mensageiro se refere em Malaquias 3:1. Também
seria correto dizer que o Profeta Joseph Smith foi um mensageiro
para preparar o caminho do Senhor restaurando a Igreja de Jesus
Cristo nestes últimos dias. (Ver TJS, Mateus 17:10–14; 2 Néfi 3.)

Um Cumprimento

Observe que em Malaquias 3:1 lemos sobre o “meu mensageiro” e
o “mensageiro da aliança”. Você identificou o “meu mensageiro”
na atividade A, acima. Quem você acha que é o “mensageiro da
aliança”? Por quê?

Conhecimento de Escritura—
Malaquias 3:8–10

1. Aliste as bênçãos contidas em Malaquias 3:8–10 para aqueles
que vivem a lei do dízimo. Leia os versículos 11–12 e acrescente
outras bênçãos à sua lista.

2. Como o não-pagamento do dízimo e das ofertas pode ser
considerado “roubar a Deus”?

3. Leia o que o Senhor disse sobre o dízimo em Doutrina e
Convênios 64:23. Como o que o Senhor disse se compara à
mensagem de Malaquias se você continuar lendo até Malaquias
4:1?

Com Suas Próprias Palavras

1. Com suas próprias palavras, escreva a reclamação do povo
encontrada em Malaquias 3:14–15.

2. Que promessas o Senhor deu em Malaquias 3:16–18 que
respondem à reclamação e podem ajudá-lo nos momentos em
que aparentemente você não esteja sendo abençoado por sua
retidão enquanto que aqueles que não guardam os
mandamentos parecem prosperar?

Conhecimento de Escritura—
Malaquias 4:5–6

1. É interessante saber que Malaquias 4:5–6 contém os únicos
versículos citados (embora não palavra por palavra) em todas
as quatro obras-padrão da Igreja. (Ver 3 Néfi 25:5–6; D&C 2;
128:17; Joseph Smith—História 1:36–39.) Das muitas escrituras
citadas por Morôni ao menino profeta em 1823, essa profecia
sobre a volta de Elias antes da Segunda Vinda do Salvador é a
única parte que foi colocada em Doutrina e Convênios. A volta
de Elias para restaurar chaves sagradas é de extrema
importância. Leia Doutrina e Convênios 110:13–16 e explique
quando e como essa profecia foi cumprida.

2. O Presidente Joseph Fielding Smith disse: “Pelo poder deste
sacerdócio conferido por Elias, marido e mulher podem ser
selados ou casados para a eternidade; os filhos podem ser
selados aos pais para a eternidade; assim, a família torna-se
eterna, e a morte não separa seus membros. Este é o grande
princípio que salvará o mundo da total destruição”. (Doutrinas
de Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., 2:117.) Sabendo
dessa verdade, explique quais “maldições” você acha que
recairão sobre a Terra e sobre as pessoas e famílias que
conhecem esses ensinamentos, mas não vivem de acordo com
as bênçãos e convênios restaurados por Elias. Em outras
palavras, como as chaves do sacerdócio que Elias restaurou
protegem a Terra dessas “maldições”? Por que é tão importante
que compartilhemos essas maravilhosas novas com as pessoas?
A seguinte citação de uma proclamação da Primeira Presidência
e do Quórum dos Doze Apóstolos pode ajudá-lo em sua
resposta:

“Advertimos que as pessoas que violam os convênios de
castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam
de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia
responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações.
Advertimos também que a desintegração da família fará recair
sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas
pelos profetas antigos e modernos." (“A Família: Proclamação
ao Mundo”, A Liahona, junho de 1996, pp. 10–11.)

3. Explique o que você acha que pode fazer para voltar seu
coração para “os pais” (seus antepassados) ou para seus filhos
de modo a abençoar a vida deles para sempre.

E

D

C

B

A

Horebe (v. 4)—Monte Sinai Estatutos (v. 4)—Leis

Suportar (v. 2)—Sobreviver
Ourives (v. 2)—Alguém que
separa o metal puro de todas as
outras substâncias
Lavandeiros (v. 2)—Pessoas que
lavam roupas como parte do
processo de confecção das
mesmas
Feiticeiros (v. 5)—Pessoas que
procuram usar mágica e maus
espíritos para influenciar outras
Diarista (v. 5)—Trabalhador,
pessoa contratada

Prova (v. 10)—Teste
Repreender (v. 11)—Evitar,
desviar
Devorador (v. 11)—Coisas que
destroem
Edificados (v. 15)—São
prósperos
Tentar a Deus v. 15)—Desafiar
os mandamentos de Deus
deixando de vivê-los para ver
se realmente há um castigo
Escapam (v. 15)—São poupados
do castigo
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