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As Escrituras n° 02 - A Antiga Aliança 

Teologia Bíblica do Pentateuco 
 

 

 
A revista 02 segue os estudos à partirdo Êxodo ao longo de treze estudos 
que, se ministrados semanalmente, serão completados em um trimestre. 
O trecho bíblico correspondente são os livros de Êxodo, Levítico, 
Números, Deuteronômio e Josué. Deve-se observar que o Pentateuco 
inclui o Gênesis, enquanto Josué é contado entre os livros históricos. Há 
biblistas que adotam o conceito do Hexateuco, somando Josué aos 
cinco livros atribuídos a Moisés, mas tal conceito é meramente 
acadêmico e de pouco uso popular. Os alunos precisarão ser bastante 
motivados a ler todo o trecho bíblico, pois há conteúdos cansativos 
como as contagens em Números e os rituais de sacrifício no Levítico, 
mas eles precisam ser visitados pelo leitor da Bíblia.  

 

 

I - Objetivo Geral da revista 

Compreensão da revelação de Deus e seu plano redentor a partir da 
criação do povo de Israel em seu período mais primitivo. Percepção de 
Israel como meio da manifestação da graça e dos juízos de Deus às 
nações. 

 

II – Glossário e conceituações do autor 

bênção da primogenitura: legado do pai ao filho mais velho ou 
preferido. Materialmente consiste em porção dobrada em relação aos 
irmãos; socialmente na transmissão da autoridade sobre a família. 

êxtase: visão ou visitação espiritual, arrebatamento 

 

 

 

III – Subsídios para os planos de aula: 
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Lição 1 – Um sonho de liberdade 
Objetivo específico da lição: demonstrar através do episódio da 
libertação dos israelitas o poder, a soberania e a fidelidade de 
Yahweh. 
Idéia central: Deus é o grande resgatador de seu povo e fiel cumpridor 
de suas promessas. 
Pontos salientes: 

1. O chamado de Moisés e a suficiente capacitação dada para o 
cumprimento da tarefa proposta; 

2. O juízo severo e prenunciado sobre o Egito na verdade foi uma 
manifestação do poder soberano de Yahweh e a nulidade dos 
falsos deuses; 

3. O rito de passagem da travessia do Mar Vermelho tornou-se um 
marco simbólico da liberdade que Yahweh oferece ao seu povo 
em qualquer época ou circunstância. 

Aplicações possíveis:  
1. Yahweh determina o tempo e o modo dos grandes fatos da 

história. Seu senhorio é incontestável; 
2. Considerar que os períodos de dificuldade também estão sob o 

controle de Deus; a seu tempo ele socorre os seus e os livra com 
mão forte; 

3. Deus é o grande juiz de toda a terra. Exalta e abate a quem quer 
e como quer.  

 

 
Lição 2 – Maná, sombra e água fresca 

Objetivo específico da lição: evidenciar o poder provedor e 
sustentador de Yahweh. 
Idéia central: no deserto, Deus deu provas cabais de seu amor e poder 
suprindo as necessidades básicas dos israelitas, apesar da ingratidão 
deles. 
Pontos salientes: 

1. Destacar o maná como porção diária de suprimento; 
2. Considerar que mesmo no deserto, Deus não permitiu que 

faltasse água para seu povo, operando milagres ocasionais; 
3. A presença de Deus se evidenciava na visibilidade da nuvem e 

da coluna de fogo; o conforto era físico e espiritual. 
Aplicações possíveis:  

1. Apresentar Jesus como o pão vivo que desceu do céu, suficiente 
provisão para todos e para toda a vida (Jo 6); 

2. Apresentar o Espírito Santo como fonte de água que brota para 
a vida eterna (Jo 7); 

3. Destacar a constante proteção oferecida por deus a quem 
caminha com Ele em humildade e submissão.  
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Lição 3 – O decálogo 

Objetivo específico da lição: facilitar a memorização e a compreensão 
e aplicação dos dez mandamentos segundo a doutrina cristã 
Idéia central: Os dez mandamentos são princípios gerais com 
aplicabilidade para os dias de hoje. 
Pontos salientes: 

1. O caráter distintivo dos dez mandamentos dentro do ampo 
conjunto de regras e mandamentos enunciados na Lei de 
Moisés; 

2. Os primeiros mandamentos regem o padrão de relacionamento 
com Deus; 

3. Os demais tratam do padrão de relacionamento interpessoal 
pretendido por Yahweh para seu povo. 

Aplicações possíveis:  
1. A atualidade dos princípios enunciados no decálogo, aplicados 

com maior rigos por Jesus, segundo Mateus 5 e 6.; 
2. A importância da santificação e da fidelidade exclusiva no culto 

ao Deus único e verdadeiro; 
3. A importância de estabelecer relacionamentos interpessoais 

segundo os padrões requeridos pelo Criador para desfrutar da 
verdadeira bênção.  

 
Lição 4 – Aspectos da lei mosaica 

Objetivo específico da lição: apresentar em blocos mandamentos da 
lei mosaica que nortearam a vida dos israelitas e verificar sua 
aplicabilidade na fé cristã. 
Idéia central: a lei de Deus foi dada para o bem e a felicidade do seu 
povo; observar os mandamentos e os princípios deles apreendidos 
produz um estado de graça e bênção. 
Pontos salientes: 

1. A igualdade do valor da pessoa humana e a preferência pela 
liberdade; 

2. A lei da retribuição como fator de inibição para a prática do mal 
e estabelecimento da justiça reparadora; 

3. O direito à propriedade e o conseqüente respeito ao que é do 
outro; 

4. A santidade do corpo segundo como instrumento de culto; a 
distinção da fé judaico-cristã frente à baixa moralidade pagã; 

5. A justiça social, o cuidado com os excluídos, como uma 
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manifestação da vontade de Yahweh. 
Aplicações possíveis:  

1. O valor da lei mosaica para a fé cristã consiste basicamente na 
aplicação dos seus princípios morais; 

2. A importância que Yahweh dá a pessoa humana inspira seu 
povo a construir um ambiente social que promova a dignidade e 
respeito ao próximo; 

3. O elevado padrão de justiça proposto por Yahweh obriga seu 
povo a se distinguir dos demais na conduta moral e na ética 
social.  

 

 
Lição 5 – Simbologias do tabernáculo 

Objetivo específico da lição: apresentar o tabernáculo  e as 
simbologias espirituais nele contidas. 
Idéia central: o tabernáculo, mais do que um local de culto, 
representava a presença de Deus, a unidade do povo da promessa e 
era prenuncio da pessoa de Jesus e sua morte vicária. 
Pontos salientes: 

1. A liberalidade do povo com as doações do material para a 
construção do tabernáculo e a habilidade dada por Deus aos 
artífices; 

2. O tabernáculo indicava a presença de Yahweh no meio do seu 
povo, o que inspirava segurança; todavia a santidade devia ser 
observada com zelo. 

3. Todos os utensílios possuíam valor espiritual simbólico que 
remetem ao ministério de Jesus. 

Aplicações possíveis:  
1. Os recursos para executar uma ordem de Deus ou para o 

cumprimento de uma missão específica sempre estarão 
disponíveis; 

2. O sacrifício de Jesus substituiu tudo que era meramente simbólico 
por uma nova realidade espiritual, onde a comunhão com deus 
pode ser plena; 

3. Como templo vivo, somos hoje tabernáculo de Deus, devendo 
andar em santidade.  

 

 
Lição 6 – Simbologias do lugar santíssimo 

Objetivo específico da lição: apresentar o santo dos santos e as 
simbologias espirituais nele contidas. 
Idéia central: o lugar santíssimo representava a santidade de Deus e a 
necessidade de propiciação para que os homens pudessem manter-se 
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em comunhão com Ele. 
Pontos salientes: 

1 A separação representada pelo véu como indicativo da 
santidade perfeita de Yahweh; 

2 A arca e seu conteúdo como representação da presença de 
Yahweh. 

3 A arca e seu conteúdo como tipologia do sacrifício e do 
sacerdócio perfeito de Jesus. 

Aplicações possíveis:  
1 A necessidade de mediação em Cristo para ser aceito na 

presença de Deus; 
2 A superioridade de Jesus sobre a lei e os ritos e símbolos que ela 

ensinava; 
3 A importância do arrependimento, confissão, propiciação para 

viver em santidade, de modo a agradar a Deus.  

 

 
Lição 7 – O sacerdócio e seus valores 

Objetivo específico da lição: através da análise do ofício sacerdotal da 
casa de Levi e da casa de Arão observar o sacerdócio de Jesus e o 
sacerdócio universal dos crentes. 
Idéia central: o serviço a Deus é uma oportunidade dada por ele 
(vocação) e requer santidade.  
Pontos salientes: 

1. A escolha de Levi como tribo sacerdotal foi um ato soberano de 
Deus em recompensa pela fidelidade deles; 

2. A casa de Arão igualmente foi eleita por Yahweh para ser a 
mediação entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Isso 
é sacerdócio; 

3. A santidade requerida é proporcional à vocação e ao chamado 
divino. 

Aplicações possíveis:  
1. Deus sempre reserva para si um povo para seu serviço; 
2. Deus é quem determina os caminhos para acesso a Ele. Arão 

prenunciava o perfeito sacerdócio de Jesus, a verdadeira 
reconciliação. 

3. Todo e qualquer cristão exerce um papel de levita e de 
sacerdote. 

 

 
Lição 8 – Oportunidade perdida 

Objetivo específico da lição: demonstrar a responsabilidade humana 
por suas escolhas e ressaltar o valor da confiança plena em Deus. 
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Idéia central:  
Pontos salientes: 

1. A incredulidade e o medo são facilmente difundidos entre as 
pessoas, mas não ficam impunes. 

2. A resposta de fé de Josué e Calebe mostram que há sempre 
recompensa para quem confia em Deus. 

3. Por conta da falta de fé muitas oportunidades são perdidas, 
como no caso dos israelitas que foram impedidos de entrar em 
Canaã e pereceram no deserto. 

Aplicações possíveis:  
1. Deve-se tomar cuidado com pessoas movidas pelo desânimo e 

incredulidade. 
2. Deus é poderoso para honrar o que promete. Confiar nele é 

garantia de bênção. 
3. As pessoas devem assumir a responsabilidade por suas escolhas e 

compreender que suas atitudes mudam o rumo de suas vidas. 

 

 
Lição 9 – A peregrinação e suas lições 

Objetivo específico da lição: considerando os quarenta anos de 
caminhada no deserto, extrair ensinos para a caminhada diária. 
Idéia central: a peregrinação de Israel, embora originada numa 
punição, tornou-se uma oportunidade de aprendizado sobre o caráter 
de Yahweh. 
Pontos salientes: 

1. Yahweh é o Deus provedor, capaz de suprir as necessidades do 
seu povo.  

2. Yahweh é o único que deve ser adorado. Espera gratidão e ouve 
orações. 

3. Yahweh escolhe líderes para representá-lo, capacita-os e 
encoraja-os. 

Aplicações possíveis:  
1. Deve-se aprender a confiar na suficiência de Deus e não andar 

ansioso pela satisfação das necessidades básicas. 
2. Deus não aceita dividir adoração. A idolatria o ofende, a 

ingratidão provoca-lhe ira, mas orações movem seu coração.  
3. Liderança é uma necessidade de qualquer grupo humano. Deus 

capacita aqueles a quem escolhe e não permite que sucumbam 
ante as dificuldades. 

 

 
Lição 10 – Bênção e maldição 

Objetivo específico da lição: refletir sobre bênção e maldição 



 

Direitos autorais reservados pela: LERBAN – Livraria Editora Renovação Batista Nacional. 
SDS Ed. Venâncio Júnior, Bloco M, Entrada 14, Brasília - DF / 70394-900 

lerban@cbn.org.br, (61) 3321 8557 

Autor: Pr. José Carlos da Silva 

 

considerando as condicionais divinas e a responsabilidade humana. 
Idéia central: Yahweh anuncia tanto a bênção quanto a maldição. O 
que determina uma ou outra é a obediência aos seus mandamentos. 
Pontos salientes: 

1. As bênçãos enunciadas são de natureza terrena, ou seja, estão 
associadas ao estabelecimento do povo na terra de Canaã e 
seu progresso como nação. 

2. As maldições decorrem da ausência da bênção, ou seja, sem a 
proteção de Yahweh, Israel estaria por conta própria, a mercê 
do acaso e de seus inimigos. 

3. Uma ou outra ocorrem sob a condição de obediência à Yahweh, 
portanto, embora Deus avise de antemão, o homem traça seu 
caminho. 

Aplicações possíveis:  
1. Deus deseja abençoar, mas impõe condições; 
2. Maldições ocorrem quando alguém sai da proteção divina por 

conta de seus pecados; 
3. Deve-se considerar a lei da semeadura quando se trata de 

bênção e maldição. 

 

 
Lição 11 – Transferência de autoridade 

Objetivo específico da lição: apresentar características do líder 
qualificado por Deus 
Idéia central: tendo como exemplo de Josué, apresentar o caminho 
para a formação de um líder segundo Deus. 
Pontos salientes: 

1. Josué se mostrou fiel como servo de Moisés e como; 
2. Moisés delegou tarefas importantes a Josué, indicando ao povo 

que ele merecia confiança; 
3. A transferência de autoridade se consolida com o 

reconhecimento dos liderados. 
Aplicações possíveis:  
O verdadeiro líder é primeiramente um servo; 
A necessidade de treinamento para o exercício prático da liderança; 
O princípio da delegação como parte integrante da formação do líder 
A transferência de autoridade deve ser feita sob orientação de Deus e 
num processo gradual e planejado. 

 

 
Lição 12 – As batalhas de Josué 

Objetivo específico da lição: possibilitar a compreensão de como se 
deu a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, conforme 
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prometido por Yahweh. 
Idéia central: As batalhas de Josué ilustram princípios válidos para os 
desafios da vida cristã. 
Pontos salientes: 

1. Jericó – um milagre para despertar a fé e encorajar o povo; 
2. Ai – o pecado como motivo de fracassos e ausência da bênção 

de Deus; 
3. Gibeon – o perigo de se enlaçar com coisas da terra; 
4. Confederações de reis do sul e do norte – Deus ajuda nas 

grandes batalhas e transforma o maior perigo em maior 
livramento. 

Aplicações possíveis:  
1. É preciso aprender a lutar segundo a orientação de Deus; 
2. Pecado encoberto pode ser impedimento na caminhada do 

povo de Deus; 
3. O Senhor dos exércitos peleja com seu povo. Deus não está 

alheio aos grandes desafios da vida. 

 

 
Lição 13 – Partilha e legado 

Objetivo específico da lição: considerando a partilha da terra de 
Canaã, observar os fatores espirituais que influenciam a história do 
povo de Deus. 
Idéia central:  
Pontos salientes: 

1. Deus cumpriu a promessa de dar Canaã aos filhos de Jacó e 
respeitou a forma como ele abençoou seus filhos; 

2. A fidelidade de Calebe foi recompensada não só com a terra, 
mas com o vigor para conquistá-la e desfrutar dela; 

3. A aliança reafirmada por Josué  desperta a consciência do 
compromisso de santidade do povo de Deus. 

Aplicações possíveis:  
1. A importância do legado de bênção deixado pelos pais; 
2. A importância da fé nos momentos decisivos e a recompensa por 

ela; 
3. A importância da fidelidade para conservar a bênção e o que se 

cnoquistou com ela. 

 


