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LEITURA BÍBLICA EM CLASSE

Deuteronômio 6.4-9; Lucas 1.1-4

4 - Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.

5 - Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu 

coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças.

6 - E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu 

coração;



7 - E as intimarás a teus filhos e delas falarás 

assentado em tua casa, e andando pelo 

caminho, e deitando-te e levantando-te.

8 - Também as atarás por sinal na tua mão, e te 

serão por frontais entre os teus olhos.

9 - E as escreverás nos umbrais de tua casa e 

nas tuas portas.



Lucas 1:1-4

1 - Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a 

narração dos fatos que entre nós se cumpriram,

2 - Segundo nos transmitiram os mesmos que os 

presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra,

3 - Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a 

ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já 

informado minuciosamente de tudo desde o princípio;

4 - Para que conheças a certeza das coisas de que já estás 

informado.



TEXTO AUREO – Deuteronómio 6:4

Ouve, Israel, o Senhor nosso 

Deus é o único Senhor.

Deuteronómio 6:4



VERDADE PRÁTICA

A Lei não salva, mas esboça o 

plano da redenção em Cristo 

confirmado nos Evangelhos.



INTRODUÇÃO

O Tema Principal da Bíblia é a Pessoa 
Bendita de Jesus Cristo



O Antigo Testamento descreve a Redenção em Cristo

O Pentateuco e os Evangelhos têm 
relação profunda na revelação da pessoa 

de Jesus Cristo. 



A Lei é o Antigo Testamento, e os Evangelhos 

pertencem ao Novo Testamento

Entendemos o Antigo Testamento ao Ler o Novo 

Testamento, porque ele é a base de toda Escritura



I – O PENTATEUCO: A LEI 
DE DEUS

1. Os cinco 

livros da 

Lei.



No hebraico a lei são os cinco 

primeiros livros da Bíblia, no 

grego é chamado de 

Pentateuco

Pentateuco é uma palavra 

que deriva de dois termos 

gregos, penta e teuchos, que 

significa “cinco volumes”.

Gênesis, Êxodo, Levítico, 

Números e Deuteronômio. 



2. A grandeza da 
Lei. Estuda-se a 

Lei sob três
aspectos:



a)morais, que possuem validade 

permanente para todos os povos; 

b) cerimoniais, que tratam da liturgia 

religiosa dos judeus; e,

c) civis, que dizem respeito à 

responsabilidade do israelita como 

cidadão.



Nossa Declaração de Fé ensina que “a Lei de 

Moisés é o mais importante código de leis da 

antiguidade por sua santidade, por seu caráter 

espiritual e por sua autoridade divina: 

‘a lei é santa; e o mandamento, santo, justo e 

bom [...] a lei é espiritual’ (Rm 7.12,14)” (p.151).

Esse documento doutrinário enfaiza a grandeza da lei, e vai mais 

alem quando diz que; “O Plano da Redenção em Cristo Está 

Descrito Nestes 5 Livros

A obra de Cristo nos resgatou da maldição da Lei, e nos deu vida 

mediante o Evangelho.”



3. A Lei e a 
fé cristã.



A Lei era transitória (Hb 10.1). 

Ela foi dada para revelar o 

pecado e demonstrar a 

necessidade da graça (Gl 3.19),



Ninguém é salvo da condenação 

eterna pelas obras da lei

Jesus Cristo Cumpriu a lei e nos livrou 

de sua maldição

Todos que se decidem seguir a Cristo 

vivem debaixo de sua graça



II – OS 
EVANGELHOS: A 
MENSAGEM DE 

CRISTO



1. O conceito de 
Evangelho.

O termo “evangelho” tem origem no grego 

euangelion com o significado de “boas 

novas”. Refere-se à mensagem do Reino 

de Deus e da salvação por meio de Cristo 

(At 15.7; 20.24). 





Seus autores são chamados de evangelistas, 

que significa “portadores de boas-novas”. 

Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, 

são chamados de “sinóticos” porque são 

semelhantes entre si. 

Os sinóticos registram, especialmente, o 

ministério de Jesus na Galileia. 

O quarto Evangelho, João, tem 

peculiaridades próprias e enfatiza o 

ministério de Cristo na Judeia. 



2. A 
mensagem 

do Reino de 
Deus.



• Os Evangelhos indicam
que as profecias 
messiânicas se cumpriram
em Cristo (Lc 4.18-21)

• Sua vinda inaugura o 
começo do Reino e requer
a conversão dos pecadores
(Jo 3.5).

Desde então começou 

Jesus a pregar, e a dizer: 

Arrependei-vos, porque é 

chegado o reino dos céus.

Mateus 4:17



3. A mensagem
da Salvação.



Os elementos dessa salvação 

incluem fé no sacrifício de 

Cristo, arrependimento de 

pecados e Novo Nascimento 

(Jo 3.3,15). 

Nesse sentido, Cristo 

declarou: “aquele que crê 

em mim tem a vida eterna” 

(Jo 6.47).



III – UMA MENSAGEM TRANSFORMADORA

1. A transformação do caráter.



O caráter é definido como “a maneira própria de 

cada pessoa agir e expressar-se”. 

Na Lei, o Decálogo, ou os Dez Mandamentos, 

apresenta as orientações básicas para o modo de 

viver dos israelitas (Êx 20.1-17). 

Esses princípios também são aplicados nos 

Evangelhos (Mc 10.19), exceto a guarda do sábado 

(Mt 12.2-4).

A lei não salva, somente o evangelho tem poder para salvar o 

homem da condenação eterna



2. A restauração da família.

Na Lei, a dissolução do casamento era permitida por 

qualquer motivo (Dt 24.1-4). 

Essa concessão banalizava a união conjugal, e provocava 

rupturas na família. 

Nos Evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino 

para o casamento é a união indissolúvel entre um 

homem e uma mulher (Gn 1.27; 2.24; Mt 19.4,5). 



3. A regeneração da sociedade.

Nossa Declaração de Fé afirma que a estrutura dos Dez 

Mandamentos, que fazem parte da Lei, diz respeito a Deus e à 

sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. 

O Senhor Jesus ensinou que 

todo o sistema mosaico – a Lei e 

os Profetas – está resumido em 

duas ações: amar o Senhor e 

amar o próximo (Mt 22.37-40).

DEUS DEMONSTROU O SEU AMOR 

PELA HUMANIDADE AO DAR SEU 

ÚNICO FILHO A SACRIFICIO PELOS 

PECADOS E JESUS DEMONSTROU 

SEU AMOR AO SE ENTREGAR A 

MORRER NA CRUZ



•A Igreja fiel e guiada
pelo Espírito, ao
pregar e viver o 

Evangelho, torna-se 
sal da terra e luz do 
mundo (Mt 5.13,14).



Qual o sentido dos cinco 

volumes denominados de Torá?

No texto hebraico, e pelos judeus 

ainda hoje, esses volumes são 

denominados de “Torá” com o sentido 

de “instrução, ensino, direção”.



Como a totalidade do 

Pentateuco é identificada?

A totalidade do Pentateuco é identificada, 

nas páginas da Bíblia Sagrada, como a 

“Lei” (Êx 24.12; Mt 5.17); a “Lei de 

Moisés” (Js 8.31,32; At 13.39); a “Lei de 

Deus” (Ne 8.8; Rm 7.22); e a “Lei do 

Senhor” (Ne 10.29; Lc 2.22,23).



Segundo a lição, qual a distinção 

marcada pela geografia entre os 

Evangelhos Sinóticos e o 

Evangelho de João?

Os sinóticos registram, especialmente, o 

ministério de Jesus na Galileia. O quarto 

Evangelho, João, tem peculiaridades próprias e 

enfatiza o ministério de Cristo na Judeia.



O que os Evangelhos indicam 

quanto às profecias messiânicas?

Os Evangelhos indicam que as 

profecias messiânicas se cumpriram 

em Cristo (Lc 4.18-21).



Em quais ações o sistema 

mosaico está resumido, segundo 

o ensinamento de Jesus?

O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema 

mosaico – a Lei e os Profetas – está 

resumido em duas ações: amar a Deus e 

amar o próximo (Mt 22.37-40).


