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Leituras Bíblicas: Deuteronômio 1:1-4:43
Objetivos da lição: Mostrar que o fiel Deus abençoa aqueles 

que obedecem.
O que os seus alunos devem saber: Que Deus corrige seus 

filhos para lhes mostrar seu amor.
O que os seus alunos devem sentir: Desejo de obedecer a 

Deus e honrá-Lo.
O que os seus alunos devem fazer: Determinar em sua 

vida obediência a Deus para honrá-Lo. 
Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-

sor):
 1. Os mandamentos de Deus e seu plano (Deuteronômio 1:1-

18).
 2. A lição da desobediência e disciplina (Deuteronômio 

1:19-2:29).
 3. A lição sobre obediência e vitória (Deuteronômio 2:30-

3:22).
 4. A lição aprendida pela desobediência (Deuteronômio 

3:23–4:24).

Versículo para decorar: 
O Senhor teu é que é Deus, o Deus fiel. (Deuteronômio 7:9)

A LIÇÃO
Você já esteve num acampamento, caminhado com outras 

pessoas? Onde você foi? Quanto tempo você caminhou? Todos 
os acampantes eram da mesma idade? Quem era o líder? 
(Professor: encoraje discurso) Você gostaria de acampar com 
milhares de parentes, crianças, bebês, cabras, ovelhas e gados? 
(Professor: Veja Êxodo 12:37-38.) Suponha que a viagem dure 
mais de 2.000 semanas (quarenta anos).

Deuteronômio, o livro da Bíblia que estaremos estudando 
nesta série, registra a caminhada dos israelitas pelo deserto 
(uma espécie de acampamento). Quarenta anos antes de 
Deuteronômio relatar este acontecimento, as pessoas de Israel 
tinham estado no Egito. Lá eles viveram mais de 400 anos. 
(Professor: Veja Êxodo 12:40-41.) Mas Deus tinha escolhido 
os israelitas para Ele (Deuteronômio 14:2) e também escolhido 
a terra de Canaã como a pátria própria de Israel (Êxodo 6:4).
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Lição 1
LIÇÕES SOBRE OBEDIÊNCIA

NOTA AO PROFESSOR
Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Nele 

é mostrada a preparação de Israel para entrar em Canaã. 
Deuteronômio é chamado também de “O livro da revisão”, 
pois (1) recapitula o passado da História do povo de Israel 
(Capítulos 1-4); e (2) as leis de Deus dada ao mesmo povo 
(Capítulos 5-26) é adicionado à revelação sobre o futuro de 
Israel (Capítulo 27-28) e isto inclui um grande ensinamento 
para o povo de Deus hoje. (Professor:Veja 1 Coríntios 10:11.)

Sem cessar Moisés implorou ao povo para que “ouvisse 
a palavra de Deus “Guardasse-a” para “praticá-la”, só com 
plena obediência à palavra de Deus o povo poderia obter 
sucesso no seu novo lar, a terra de Canaã, pois Deus os amava.

Moisés dera essas instruções um pouco antes de morrer, 
aos 120 anos de idade como o povo esteve na margem de 
Canaã por um longo tempo, Moisés viveu ali com muita força 
ainda e com uma boa visão (Professor:Veja Deuteronômio 
34:7.) Aqueles que tinham 20 anos de idade ou mais (Exceto 
Josué e Calebe), os mesmo que saíram da terra do Egito 
tiveram que morrer no deserto por causa da murmuração 
contra Deus. (Professor:Veja Números 14:29.) Os jovens 

precisaram de instruções para entrar na nova terra e saber 
o que havia acontecido anteriormente. (Professor:Veja 
Deuteronômio 1:1-4:43; 5:15; 6:12; 8:2, 11, 18; 9:7; 24:9; 
25:17.) relembrando da fidelidade de Deus que exigia que 
eles O amasse e obedecesse, caso contrário teriam sobre suas 
vidas disciplina.

Na lição que precede esta (Morte: o resultado do pecado; 
Volume 14), aprendemos que o grande líder Moisés foi 
punido por sua desobediência, pois Deus não permitira que 
ele entrasse na maravilhosa terra de Canaã. Desobediência 
é um negócio sério! O livro de Deuteronômio nos alerta a 
respeito deste assunto.

Como você se lembra, fechamos a última lição narrando 
a morte de Moisés, contudo o estudo de Deuteronômio conta 
a História do último mês da vida de Moisés. Ensine está 
lição explicando isto ao seu aluno de forma clara.”Vocês têm 
morado por um longo tempo no Egito. . . tome sua jornada 
e volte a Canaã para tomar posse desta terra que o Senhor 
prometera a vocês”. (Professor:Veja Deuteronômio 1:6-8; 
compare com Êxodo 3:18.)

NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


