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A graça de Deus alcança a todos

A graça de Deus é ilimitada, sempre poderosa para nos encontrar, perdoar, libertar e conceder 
tudo de que precisamos para viver maravilhosa e plenamente, servindo e adorando a Deus.

Como usar este guia de estudo da Bíblia
Estas lições são destinadas a relembrar o que você estudou sobre a Bíblia, na Escola Sabatina, no 

sábado anterior. Elas incluem sugestões para você pôr em prática, na vida diária, o que aprendeu. 
Também há aqui ideias que ajudarão você a comunicar-se com Deus através da oração, estudo da 
Bíblia e reflexão sobre o que leu. Esta é a maneira de aperfeiçoar seu relacionamento com Jesus.

As histórias e atividades apresentadas aqui não são como as lições da escola que você estu-
da com antecedência para uma prova. Na verdade, grande parte da Lição da Escola Sabatina é 
o estudo que você faz da Bíblia e as considerações entre você e o professor na Escola Sabatina.

Pode ser que você não tenha uma classe de Escola Sabatina que estude a lição. Ou, talvez, 
você deseje conhecer a história bíblica antes de ir à Escola Sabatina. Se assim for, por que não 
ler por si mesmo os textos bíblicos e referências que aparecem no início de cada história? Me-
lhor ainda, leia-os com um adulto no culto de pôr do sol na sexta-feira. Você pode até pensar 
em algumas perguntas à medida que lê. Certifique-se de anotar essas perguntas e esclarecê-las 
com seu professor, no sábado de manhã.

O mais importante, porém, é que você tome tempo para ler, orar e, todos os dias, meditar sobre 
Jesus. Peça-Lhe que o ajude a aplicar na vida real aquilo que você estudou. Não é o que você sabe 
mentalmente, mas o que faz de coração, que o ajuda a se tornar um cristão cada vez mais firme.

Tenha um feliz crescimento em Jesus!
 Os editores

Salvo outra indicação, a versão bíblica utilizada é a Nova Versão Internacional (NVI). 
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Miqueias admirava bastante Esdras. Mesmo havendo muito trabalho a ser feito, 
Esdras estava sempre calmo e alegre.

Certa manhã, um grupo de chefes de família foi ao templo. 
Miqueias correu para encontrar Esdras. Uma visita, àquela hora do dia, queria di-

zer que o assunto dos visitantes era realmente importante.
Um dos homens falava pelo grupo:
– O povo de Israel não tem sido fiel a Deus. Muitos, inclusive sacerdotes e 

levitas, têm participado de atividades e cultos praticados por nossos inimigos. 

LI
Ç
Ã

O
 8

Verso para memorizar
“Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona 

encontra misericórdia.” Provérbios 28:13.

Mensagem central
Adorar a Deus também envolve confessar nossos pecados a Ele e louvá-Lo por Seu perdão.

Perdoando sempre
Deus está sempre pronto a nos perdoar  
quando nos arrependemos
Referências: Esdras 9–10:17
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levitas, têm participado de atividades e cultos praticados por nossos inimigos. 

23 de maio de 2020

Esdras começou a rasgar suas roupas 
e puxar os cabelos e a barba. Miqueias 
ficou paralisado ao ver aquela cena. 

De repente, Esdras se sentou e ficou 
olhando para frente, com o olhar dis-
tante.

O líder do grupo disse a Miqueias:
– Esdras está aborrecido com os pe-

cados que o nosso povo tem cometido 
contra Deus. Acho que deveríamos 
deixá-lo aqui sozinho por algum 
tempo.

À medida que passavam as horas, 
muitas pessoas fiéis a Deus se junta-
vam a Esdras. Ele ainda continuava 
sentado, com o olhar distante.

Chegando a hora do sacrifício, 
Esdras se levantou e rasgou mais 
ainda as suas roupas. Então, caiu de 
joelhos com as mãos erguidas para 
o céu e começou a orar.

– Ó, Deus, estou envergonhado de 
vir à Tua presença neste momento. 
Temos feito muitas coisas erradas. 

Domingo, 24 de maio

.  Leia a história Perdoando Sempre.

.  Pense: Depois de tudo o que Deus fez 
pelos israelitas, por que você acha que 
eles se desviaram tanto Dele? 

.  Sinta, enquanto estiver embaixo do chu-
veiro, como se fosse o povo diante do 
templo com toda aquela chuva. 

.  Ore pedindo a Deus que o ajude a com-
preender o perdão que Ele nos concede 
cada dia.

.  Ano Bíblico: Neemias 5.

Verso para memorizar
“Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona 

encontra misericórdia.” Provérbios 28:13.

Mensagem central
Adorar a Deus também envolve confessar nossos pecados a Ele e louvá-Lo por Seu perdão.

Sábado, 23 de maio

.  Faça a atividade desta semana 
Perdão.

.  Estude Caminho a Cristo, p. 23-36 
e 49; Mensagens aos Jovens, p. 67; 
Parábolas de Jesus, p. 243-251.

.  Ano Bíblico: Neemias 4.

Segunda, 25 de maio

.  Comece a aprender o verso para memorizar. Escreva-o em um pedaço de 
papel e coloque num lugar em que possa vê-lo.

.  Pense em como você poderia esconder seus pecados. Converse com um 
adulto a respeito dos problemas que estão envolvidos em ocultar um peca-
do e as consequências a que isso pode levar.

.  Procure a palavra “renunciar” em um dicionário. De que maneira você 
pode renunciar a seus pecados? 

.  Ore pedindo que Deus ajude você a reconhecer seus pecados, confessá-los 
e, então, deixá-los para sempre.

.  Ano Bíblico: Neemias 6.

Perdoando sempre
Deus está sempre pronto a nos perdoar  
quando nos arrependemos
Referências: Esdras 9–10:17
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Temos pecado e isso tem trazido 
muitos problemas. Viramos as costas 
para o Senhor e assim nos tornamos 
escravos de nossos inimigos. Ainda 
assim, o Senhor permitiu que nos 
tornássemos novamente livres, efe-
tuando um milagre no coração do 
rei que não crê em Ti, e possibilitan-
do que construíssemos Teu Templo. 
Contudo, novamente pecamos con-
tra o Teu nome.

Uma vez mais estamos diante de 
Ti para pedir perdão por nossos pe-
cados. Por favor, olha para nós com 
misericórdia e perdoa o mal que te-
mos feito. Trabalha em nosso cora-
ção para sabermos como desejas que vivamos. 

Quando Esdras terminou, Secanias, um dos chefes de família, falou: 
– Nós temos errado. Precisamos renovar nosso concerto com Deus. Leve-nos de 

volta para Deus e para o caminho em que Ele quer que andemos. 
– Gostaria muito de poder fazer isso agora, mas antes, os sacerdotes, os levitas e os 

líderes têm que fazer um juramento de que todos irão cumprir a vontade de Deus. 
– Nós faremos – ele concordou.
– Já é tarde, agora – Esdras falou. – Amanhã todos os líderes devem me encontrar 

e decidiremos o que deverá ser feito.
Na manhã seguinte, Miqueias foi ao templo o mais rápido que pôde. 

Depois que todos chega-
ram, Esdras começou a falar 
com os líderes, dizendo que 
todos em Israel deveriam se 
arrepender. Eles concordaram 
em enviar um comunicado 
com a mensagem de que os 
judeus deveriam ir a Jerusa-
lém em três dias. Se não fos-
sem, perderiam sua terra e 
não poderiam mais fazer par-
te do grupo de exilados que 
havia retornado.

Terça, 26 de maio

.  Leia Esdras 9:1-9. O que o povo fez para 
ficar tão distante de Deus? 

.  Ore pedindo que Deus lhe mostre hoje 
tudo o que possa separá-lo Dele. 

.  Anote o que você pode fazer hoje para 
ficar mais próximo de Deus. Escreva em 
seu Diário de Estudo da Bíblia.

.  Lembre-se de que a adoração a Deus 
consiste em abrir o coração e confessar 
todos os pecados, louvando-O pelo per-
dão concedido através de Jesus Cristo.

.  Ano Bíblico: Neemias 8.

Quarta, 27 de maio

.  Leia Esdras 9:10-15. 

.  Olhe as notícias do jornal de sua cidade. Por 
quais pecados Esdras poderia orar hoje?

.  Ore, como Esdras, pelas pessoas que come-
teram os pecados que você acabou de ler. 
Ore também por alguém que lhe tenha feito 
algum mal e peça que Deus ajude você a per-
doar essa pessoa.

.  Ano Bíblico: Ester 1 e 2.
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– Nós faremos – ele concordou.
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e decidiremos o que deverá ser feito.
Na manhã seguinte, Miqueias foi ao templo o mais rápido que pôde. 

Depois que todos chega-
ram, Esdras começou a falar 
com os líderes, dizendo que 
todos em Israel deveriam se 
arrepender. Eles concordaram 
em enviar um comunicado 
com a mensagem de que os 
judeus deveriam ir a Jerusa-
lém em três dias. Se não fos-
sem, perderiam sua terra e 
não poderiam mais fazer par-
te do grupo de exilados que 
havia retornado.

Três dias depois, o 
povo estava reunido em 
frente ao templo, mesmo com a 
chuva forte que estava caindo. 

Esdras e os líderes dirigiram- se 
para o pátio e o grande líder levan-
tou a mão pedindo silêncio a todos.

– Neste dia viemos confessar nossos 
pecados e fazer uma promessa a Deus 
– Esdras começou. – Todos estão prontos 
para fazer isso agora? 

– Sim, estamos – todos gritaram mais 
forte que o som da chuva caindo.

Alguém, então, falou:
– Há muitos que precisam confessar e 

fazer algumas promessas. Aponte líderes 

Quinta, 28 de maio

.  Leia Esdras 10:1-8. Outra palavra para o que 
Esdras fez (verso 6) é jejuar. No entanto, as 
pessoas geralmente só deixavam de comer, 
mas não deixavam de beber. 

.  Pesquise sobre outras pessoas que jejuaram 
dessa maneira e por quê? Leia Êxodo 34:28 e 
Deuteronômio 9:16-18.

.  Pense: Estudantes da sua idade não devem 
jejuar abstendo-se de comida ou bebida, mas 
como você poderia fazer jejum? 

.  Ore pelos líderes da sua igreja e de seu país.

.  Ano Bíblico: Ester 3 e 4.
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em nossas cidades que possam ouvir essas promessas e nos ajudar a corrigir todos os 
nossos erros. Agora é época de muita chuva e vai ser difícil ficar acampado durante 
tanto tempo.

– Concordo – disse Esdras. – Escolherei líderes de cada cidade, hoje mesmo. Vocês 
terão três meses para acertar tudo. 

Depois que a multidão foi embora, Miqueias procurou Esdras para falar com ele. 
– Queria perguntar uma coisa – Miqueias falou. – Você acredita que Deus pode nos 

perdoar de novo? 
– Mas é claro, Miqueias. Esse é um dos traços mais maravilhosos do caráter de 

Deus. Quando cometemos erros e ficamos realmente arrependidos, podemos pedir 
que Deus nos perdoe. Nunca deixará de nos ouvir e sempre nos perdoará.

– Estou impressionado e muito feliz por Deus ser assim – disse Miqueias, com os 
olhos brilhando.

– Eu também – Esdras concordou, dando um grande sorriso.

Sexta, 29 de maio

.  Leia Esdras 10:9-17.

.  Pense: Como você acha que os israelitas se 
sentiram depois de confessarem seus pecados? 

.  Faça um desenho bem colorido ou alguma 
outra representação do sentimento de estar 
perdoado.

.  Cante um hino a respeito do perdão (“Em Deus 
Há Livre Perdão”, Hinário Adventista, nº 196).

.  Confesse hoje qualquer pecado que tenha co-
metido e agradeça a Deus Seu amor e perdão.

.  Ano Bíblico: Ester 5 e 6.

Um recado para você…
“Não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência 

para o fato de que, sem Cristo, não podemos ser perdoados. [...] Somos grandes pecadores, 

mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. [...] Quando virmos o comprimen-

to da corda que foi lançada até nós, quando compreendermos algo do infinito sacrifício 

que Cristo fez em nosso lugar, o coração se encherá de ternura e contrição” (Ellen G. White, 

Caminho a Cristo, p. 26, 36).
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em nossas cidades que possam ouvir essas promessas e nos ajudar a corrigir todos os 
nossos erros. Agora é época de muita chuva e vai ser difícil ficar acampado durante 
tanto tempo.

– Concordo – disse Esdras. – Escolherei líderes de cada cidade, hoje mesmo. Vocês 
terão três meses para acertar tudo. 

Depois que a multidão foi embora, Miqueias procurou Esdras para falar com ele. 
– Queria perguntar uma coisa – Miqueias falou. – Você acredita que Deus pode nos 

perdoar de novo? 
– Mas é claro, Miqueias. Esse é um dos traços mais maravilhosos do caráter de 

Deus. Quando cometemos erros e ficamos realmente arrependidos, podemos pedir 
que Deus nos perdoe. Nunca deixará de nos ouvir e sempre nos perdoará.

– Estou impressionado e muito feliz por Deus ser assim – disse Miqueias, com os 
olhos brilhando.

– Eu também – Esdras concordou, dando um grande sorriso.

PERDÃO

Deus permite que venhamos a Ele e confessemos nossos erros. Pedindo Seu perdão, 
temos condições de adorá-Lo com mais liberdade e alegria. Abaixo, estão relaciona-
das algumas pessoas da Bíblia que pediram perdão a Deus e outras que deveriam ter 
pedido, mas não o fizeram. De quem são estas desculpas?

Atividade da semana

Um recado para você…
“Não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência 

para o fato de que, sem Cristo, não podemos ser perdoados. [...] Somos grandes pecadores, 

mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. [...] Quando virmos o comprimen-

to da corda que foi lançada até nós, quando compreendermos algo do infinito sacrifício 

que Cristo fez em nosso lugar, o coração se encherá de ternura e contrição” (Ellen G. White, 

Caminho a Cristo, p. 26, 36).

1. Sen ti mos mui to por 
ter ven di do nos so ir
mão co mo es cra vo 

(Gênesis 37). 

4. Sen ti mos mui to 
por não ter mos  

en tra do na Ter ra  
Pro me ti da quan do 

nos foi di to  
(Números 14).

7. Sin to mui to por  
ter traí do San são 

(Juí zes 16).

5. Des cul peme por 
de so be de cer e olhar 

pa ra trás pa ra a  
ci da de de So do ma 

(Gênesis 19).

8. Sin to mui to por  
ter traí do Je sus 

(Mateus 26). 

6. Des cul peme  
por ter ras ga do  

o per ga mi nho de  
Je re mias e de pois  
têlo quei ma do  
    (Jeremias 36).

9. Es tou ar re pen di do 
por ter men ti do ao 

Es pí ri to San to 
(Atos 5).

2. Des cul peme por 
ter rou ba do o di rei to 
de pri mo ge ni tu ra de 

meu ir mão 
(Gênesis 25).

3. Es ta mos  
ar re pen di dos por  

ter co mi do do fru to 
proi bi do  

(Gênesis 3).
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