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Leituras Bíblicas: 2 Crônicas 22:11-24:25; 2 Reis 11:2-12:21; 
Joel 1:1-3:21

Objetivo da lição: Demonstrar que Deus nunca muda.
O que seus alunos devem saber: Deus honra aqueles que 

O honram; Ele disciplina aqueles que se afastam dEle.
O que seus alunos devem sentir: Um desejo de permane-

cerem fiéis a Deus.
O que seus alunos devem fazer: Confessar e abandonar 

todo pecado conhecido.
Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-

sor):
 1. Deus lembra-se dos Seus (2 Crônicas 22:11-12; 2 Reis 

11:2-3).
 2. Deus honra os Seus (2 Crônicas 23:1-21; 2 Reis 11:4-21).
 3. Deus usa os Seus (2 Crônicas 24:4-14; 2 Reis 12:4-15)
 4. Deus disciplina os Seus (2 Crônicas 24:2, 17-27; Joel 1:1-

3:21).
Versículo a ser memorizado

E convertei-vos ao Senhor vosso Deus: porque Ele é miseri-
cordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em 
beneficência. (Joel 2:13)

A LICÃO
1. DEUS LEMBRA-SE DOS SEUS

2 Crônicas 22:11-12; 2 Reis 11:2-3

Joás, com um ano de idade, foi escondido no grande templo 
em Jerusalém. Apenas algumas poucas pessoas sabiam que 
ele lá se encontrava. O tio de Joás (Joiada) e sua tia (Josebate) 
cuidaram dele. O tio Joiada era o sumo-sacerdote. Porque 
amava e servia a Deus, ele ensinou Joás a amar a Deus também.

Mostre a Ilustração #1
Alguns anos mais tarde, o tio Joiada 

surpreendeu o jovem Joás. Ele lhe disse: 
“Joás, você é o único sobrevivente da 
família do Rei Davi. Há muito tempo, 
Deus fez esta promessa ao Rei Davi: ‘A 
tua casa e o teu reino serão firmados para 
sempre.’ (Veja 2 Samuel 7:16.) Sua avó 
(Atalia) é, atualmente, a rainha. Mas ela 
não pertence à família do Rei Davi. Como 
ela ambicionava ser a rainha, fez algo 

muito perverso. Ela começou a assassinar todos os seus netos. 
E ela crê que você também tenha sido assassinado. Você, Joás, 
era apenas um bebezinho e sua querida tia, milagrosamente, 

Licão 1
DEUS NÃO MUDA

NOTA AO PROFESSOR
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NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que 

mostrado pela figura.

As quarto licões deste volume enfatizam importantíssimas 
características do Senhor Deus. Ele, o Criador do universo, 
está acima de todos. Nós, Seu povo, devemos adorá-lO. Que 
sua reverência pessoal para com Deus sirva de exemplo a seus 
alunos.

Incluídas nesta série sobre Reis e Crônicas estão algumas 
profecias de cinco Profetas Menores. O Sr. Ivan Allbutt (um 
dos membros de nosso muito estimado Corpo Editorial) 
escreve:

“Os últimos 12 livros do Antigo Testamento são, algumas 
vezes, chamados de Profetas Menores. Estes livros são tão 
importantes, e certamente, tão inspirados por Deus, como 
os demais livros proféticos. Todos falam do julgamento de 
Deus sobre (1) Israel e Judá. (2) Seus vizinhos, e (3) toda a 
terra. Todos mostram a misericórdia de Deus em meio ao Seu 
julgamento. E todos eles, em diferentes graus, apontam para 

o retorno do Senhor Jesus Cristo a esta terra. Eles também 
tratam do estabelecimento de Seu reino, tendo Jerusalém 
como a capital do mundo. E eles falam de uma maravilhosa 
nova ordem mundial no porvir. Cada profeta traz sua própria 
mensagem especial de Deus. Juntos, apresentam-nos relances 
de misericórdia reluzindo através dos julgamentos.”

Urgimos-lhe a estudar atentamente os livros proféticos. 
Neste texto, a palavra profeta e os nomes dos profetas estão 
impressos em letras maiúsculas para auxiliar na localização 
das profecias.

Não será necessário citar os nomes de todos os que estão 
envolvidos nestas lições. Os nomes entre parênteses ( ) são 
para seu auxílio, Professor. Seus alunos não têm necessidade 
de conhecê-los.

O mapa encontra-se na última capa interna. Não deixe de 
mostrar a seus alunos os lugares mencionados nas lições.


