PANORAMA BÍBLICO – SEMANA # 4
Deuteronômio 6.4

MEMORIZAÇÃO DA SEMANA
I Samuel 16.7b 1 Samuel 15.22b
Eclesiastes 4.9-10

SEGUNDA-FEIRA

Ouça, ó Israel:
O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
(Deuteronômio 6:4)

João 14.6

As autoridades de Israel acreditaram que o plano deles era
melhor que o plano de Deus. Dessa forma, agiram com
______________________________.
Leia as referências e julgue as afirmações como verdadeiras
(V) ou falsas (F):

Leia o versículo de hoje em outras versões da Bíblia:
MSG - Atenção, Israel! O Eterno, o nosso Deus, é um e
único!
O Livro - Ouve, Israel: Só Jeová é o nosso Deus, Jeová
apenas.
Os israelitas não queriam ser governados por Deus, queriam
um rei.Leia sobre isso em I Samuel 8.1-8 e responda.
Como eram os filhos de Samuel, líderes de Israel?
_________________________________________________
_________________________________________________
De acordo com verso 5, os israelitas queriam ser iguais a
quem? ___________________________________________
Samuel não gostou da reivindicação do povo. Assim, como
ele reagiu? ________________________________________

I Sm 10.1

( )

Samuel foi o primeiro rei de Israel.

I Sm
15.11

( )

Saul segue exatamente tudo o que o
Senhor ordena.

I Sm
15.11

( )

Saul deixa de ser rei devido sua
rebeldia.

I Sm
15.22

( )

Obedecer é melhor do que sacrificar.

TERÇA-FEIRA

O Senhor não vê como o homem: o homem vê a
aparência, mas o Senhor vê o coração".
(1 Samuel 16.7b)
Leia o versículo de hoje e reescreva-o, como se estivesse

Qual foi a resposta de Deus à oração de Samuel?
_________________________________________________

explicando para uma criança: __________________________

Quem os israelitas de fato rejeitaram ao clamar por um rei?
_________________________________________________

_________________________________________________

Agora, consulte Dt 6.4 e explique porque os israelitas não
precisavam de rei:

Complete o texto com as palavras do quadro:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Israel – Tribos – Reino unido

Preencha a o quadro com os conceitos:
Monoteísmo

Politeísmo

__________________________________________________
_________________________________________________

Golias – Rei – Samuel – Deus
O povo de _____________ amava Davi. Desde a morte de
___________ ele ganhou muitas outras batalhas. Já tinha sido
ungido ________, agora ele é coroado. Ele faz o povo buscar
a _______.Ele uniu as 12__________ em uma só nação. Por
isso que este período se chama: _______________________.
Leia os versículos e escreva os motivos pelos quais Davi era
bem sucedido em tudo o que fazia:

Rebeldia

I Sm 18.5:_________________________________________
_________________________________________________
I Sm 18.11:________________________________________
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_________________________________________________

QUARTA-FEIRA

I Sm 18.14:________________________________________

A obediência é melhor do que o sacrifício, e a
submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
(1 Samuel 15:22b)

_________________________________________________
Complete:
I Rs 2.12: Após Davi, quem reinou em Israel foi___________
I Rs 3.9: Deus concedeu _____________ a Salomão.
I Rs 6.14: _____________ constriui o templo do Senhor.
I Rs 11.1: A atitude de Salomão desagradou a Deus, por isso,

A rebeldia foi evidente na vida de Saul quando ele ignorou o
que Deus falou e fez do seu jeito. Esse pecado continuou
permeando o povo de Israel durante séculos. Mesmo em
cativeiro eles não deram ouvidos aos profetas que chamavam
incansavelmente o povo a voltar a obedecer ao Senhor.

inicia o período chamado reino _______________________.
Davi foi chamado “homem segundo o coração de Deus”. Leia
as referências e relacione as colunas com as características
que lhe deram esse título:
(1) I Sm 17.20
(2) I Sm 17.36
(3) I Sm 17.45
(4) I Sm 18.5
(5) I Sm 23.1-4
(
(
(
(
(

) Confiança em Deus
) Coragem
) Responsabilidade
) Consultava a Deus
) Diligência

Nota

O reino do Norte foi invadido pelos ___________________.
Os sobreviventes foram levados cativos. Cento e vinte e cinco
anos mais tarde o reino do sul foi invadido pelos
___________________ . Eles queimaram o templo e
derrubaram as muralhas de Jerusalém.
Dentre os cativos levados pelo rei da Babilônia, estavam
quatro homens, chamados:___________________________,
_________________________, ______________________ e
_________________________. (Dn 1.6)

Avalie-se. Atribua uma nota de 0 a 10 para cada uma das
características e tome decisões relacionadas às que teve
nota menor que 7:
Característica

Leia Jeremias 11.7 e 11. Algumas das consequências trágicas
da desobediência foram: (complete)

Decisão

Confiança em
Deus
Coragem

Leia o capítulo 6 de Daniel e numere os fatos de acordo
com a ordem cronológica:
( 1 ) Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os
sátrapas por suas grandes qualidades.
(

) Deus livra Daniel dos leões.

( ) Os supervisores não encontraram motivos para acusar
Daniel.

Responsabilidade

( )O rei escreve um decreto impedindo que orem a qualquer

Consultava a
Deus

( ) O rei Dario deu ordens para que jogassem Daniel na cova

Diligência
Deus conhecia todas as características de Davi. Por isso o
escolheu. Faça um esquema/desenho que irá ajudá-lo a
decorar o versículo de hoje:

deus que não seja o próprio rei.
dos leões.
(

) Daniel não abandona seu hábito de orar três vezes ao

dia.
Daniel não deixou de orar mesmo diante do decreto real. Leia
Atos 5.29 e tire lições com base na atitude de Daniel:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Refletindo sobre a vida de oração de Daniel podemos tirar

( )

umas lições. Marque a(s) que você quer adotar:

( ) Tinha boa reputação. O rei estava a seu favor.

_____ Orar em um horário marcado, regular.

( ) Neemias era sensível diante das dificuldades de seu

_____ Orar mais de uma vez por dia.
_____ Orar independente de quem estiver olhando ou o que
podem pensar.
_____ Ter certeza que Deus está ouvindo minhas orações
mesmo que eu viva / trabalhe com pessoas que não
acreditam nele.
_____ Orar em postura corporal mais proposital.
_____ Orar mais organizado, com lista ou caderno.
_____ Outro: _____________________________________
Aproveite uma das atitudes acima e ore agora.
Qual das atitudes praticou? ___________________________
_________________________________________________

Mostrou-se disponível a Deus

povo.
( ) Era um homem de oração.
Leia os versículos e responda:
Neemias 2.11-12: Neemias estava sozinho?______________
I Sm 23.16-17: Para que servem os amigos?______________
_________________________________________________
Leia Eclesiastes 4.9-10: Qual a relação desse versículo com o
que aprendemos hoje com a estratégia de ação de Neemias?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Decore o versículo de hoje. Agora reflita:

QUINTA-FEIRA

É melhor ter companhia do que estar sozinho,
porque maior é a recompensa do trabalho de duas
pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a
levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem
quem o ajude a levantar-se!
(Eclesiastes 4.9,10)

Seus amigos aproximam você de Deus? Eles têm as mesmas
convicções que você? Cobram seu crescimento espiritual?
Fortalecem você? Escolha bem suas amizades.
Decida:
( ) Vou me afastar de certas pessoas, pois suas amizades
não me edificam.
( ) Irei me aproximar de_____________________ , pois me

Depois de 70 anos em cativeiro o novo rei persa permitiu que
judeus voltassem a Jerusalém. Esdras e Neemias lideraram
esse grupo que foi em duas levas. Esdras ficou responsável
para reconstruir uma versão mais simples do templo
enquanto Neemias foi escolhido por Deus para reconstruir as
muralhas de Jerusalém. Vamos explorar esse capítulo do
evento chamado de "Retorno."

Deus o escolheu Neemias por vários motivos. Relacione
as colunas e descubra alguns deles:
(1) Neemias 1.1

ajuda a estar mais perto de Deus.
SEXTA-FEIRA

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
(João 14:6)
Complete de acordo com a sequência da história do mundo,
os povos que dominaram o contexto mundial afetando a
trajetória do povo de Deus:

Gregos

(2) Neemias 1.4
(3) Neemias 2.7-8
(4) Neemias 5.16

Assírios
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Responda:
Miquéias 5.2: Onde nasceria o salvador? _______________.
Lucas 2.1. O que colaborou para que se cumprisse a profecia
de Miquéias? _____________________________________.
Agora, complete: Para isso, foi fundamental o domínio do
Império _____________ na época de Jesus.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A respeito do versículo de hoje, responda:
Qual o caminho que nos leva até Deus?_______________.
Existe outro caminho para chegar a Deus?_____________.

Marque as alternativas corretas:
_____ O Velho Testamento nos mostra que precisamos de
um Salvador.
_____ O Velho Testamento é apenas um livro da história de
Israel.
_____ Podemos ver Jesus no Antigo Testamento, mesmo
sem seu nome ser mencionado.
_____ O Velho Testamento aponta para a vinda do Salvador.

Agora, revise os eventos estudados até aqui e escreva
cada um sem consultar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

