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“GERIR EM FAVOR DO MESTRE – até que Ele 

venha” Lição 2 |  A 
ALIANÇA DE 

DEUS 
CONNOSCO 

Verso Áureo 
“E será que, se 

ouvires a voz do 
Senhor, teu Deus, 
tendo cuidado de 

guardar todos os seus 
mandamentos que eu 

te ordeno hoje, o 
Senhor, teu Deus, te 

exaltará, sobre todas 
as nações da terra. E 
todas estas bênçãos 

virão sore ti e te 
alcançarão quando 

ouvires a voz do 
Senhor, teu Deus”. 

(Deuteronómio 28:1-
2) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
O que espera de um bom amigo/amiga? 
 

APROXIMAR: 
 
A profissão de fé de Israel ressoa por todo o livro de Deuteronómio 6:5: «Amarás o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. 
Estas palavras estarão no teu coração.» O texto de hoje convida-nos a viver de modo 
concreto, a aliança de Deus, a sua promessa de felicidade. 
 
 

OBSERVAR:  
 
Versos 1 e 2 – Como é que se pode viver uma obediência sã para com Deus? A 
palavra bênção  significa em hebraico ‘articulação’. Entre o verbo criar (bara) e o 
verbo abençoar (Barak), existe apenas uma letra que é diferente. O K (kaph), que 
evoca a multiplicação. 
 
Observe a maneira de viver dentro da aliança com Deus: 
 

1. Versos 3-5. Cidade e campo introduzem o restante texto. Porque é isto 
essencial? 

2. Verso 6 – O que é que este verso enigmático evoca na vida das pessoas? 
3. Verso 7 – A que necessidade se refere este texto? 
4. Verso 8 – É-se abençoado quando se compreende que a terra é um dom de 

Deus. Este verso esclarece os versos 9 e 10. 
5. Verso 9 – Três verbos nesse verso dão uma imagem precisa de Deus. Quais 

são as qualidades de Deus aqui mencionadas? 
6. Verso 10 – O nome de Deus é invocado sob Israel. O que podem ver e 

compreender os povos da terra? 
7. Versos 11-12. Como se manifestam as bênçãos de Deus? Uma palavra 

designa esse fervilhar pelo amor de Deus. Qual é? 
8. Versos 13-14. Por que razão Israel não deveria servir a outros deuses? 

 
 

ADERIR:  
As bênçãos divinas não são um fim em si mesmas para o nosso bem. Elas conduzem-
nos a ouvir e a amar a Deus de todo o nosso coração (Deut.6:4-6).  

• Como manter vivas as bênçãos divinas nas nossas relações sociais e 
eclesiásticas? 

 
A bênção induz a uma proteção diante de uma ameaça (verso 7). A segurança é um 
direito do homem. 

• De que maneira se pode defender e mesmo manter essa segurança? 
 
No verso 8, menciona-se o dom da terra.  

• Qual é a importância da palavra «terra» e «lugar de vida», na sua dimensão 
social e eclesiástica? 

 
Deus fez de Israel um povo santo, posto de parte para o seu serviço. Pedro faz um 
paralelo com os crentes em Jesus Cristo: «Mas vós sois a geração eleita, o 
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido…» (1 Pedro 2:9). 

Deuteronómio 30:19 -   
“Escolhe, pois, a vida, 
para que vivas, tu e a 

tua semente.” 
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• Como é que se pode viver este dom de Deus nos dias de hoje? 
 
O verso 10 diz que os povos da terra verão que o nome do Senhor é invocado pelo 
seu povo.  

• Qual é o efeito das orações que fazemos a Deus nas nossas vidas? 
• Que testemunho rendemos na nossa vida diária? 
• Como vivemos nas nossas igrejas? 
• Conduzimos amigos e familiares para Deus? 
• Que imagem de Deus estamos a refletir? Leia Zacarias 8:23: «Iremos 

convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.» 
 
Versos 11-14: 

• Qual é o lugar da guarda dos mandamentos de Deus e dos seus 
maravilhosos dons na nossa vida? 

• Porque motivo é que guarda os mandamentos do Senhor? 
• O que significa ‘ouvir a voz do Senhor’? 

 
O final do verso 14 pode surpreender-nos.  

• Porque é que existe uma oposição entre os mandamentos de Deus e o 
serviço a outros deuses  

• Como compreender este conflito hoje, em 2023? 
 
 

ORAR:   
Bênção de Pedro (1 Pedro 3:9): «…não retribuindo mal por mal, ou injúria por 
injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; porque para isso fostes chamados, para 
herdardes uma bênção».  
Senhor, em teu nome abençoo as famílias em sofrimento devido aos dramas que 
elas atravessam. Abençoo as crianças e os seus pais.  
Que aonde existir divisão, exista harmonia! Abençoo os lares para que as situações 
de conflito, de violência, de abuso, cessem. Abençoo a todos aqueles que estão 
revoltados contra ti, para que sejam tocados pela tua graça. Abençoo os 
governantes a fim de que possam agir com sabedoria e inteligência a favor das 
nações onde nós vivemos.  Amém. (Paul Calzada) 
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