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Centro-Leste Indiana 
2.595 

987.901 
111.490.349

N
ordeste Indiana  

218  
53.429  

44.294.444
N

orte-Indiana 
468  

182.399  
849.685.362

Centro-Sul Indiana  
255  

78.032  
68.155.847

Sudeste Indiana  
459  

133.158  
78.166.665

Sudoeste Indiana  
238  

37.533  
35.106.432

Indiana Ocidental  
257  

124.853  
184.034.499

Andam
ã e N

icobar  
1  

303  
411.404

Leste do Him
alaia  

12  
762  

817.000
Him

alaia  
26  

9.349  
29.718.000

M
aldivas  

0  
0  

428.000
TOTAL  

4.529  
1.607.719  1.402.308.000
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1
   Igreja em

 Am
ritsar, estado de Punjab.

2
   Segunda fase de um

 prédio escolar 
na Faculdade Adventista de Roorkee, 
estado de U

ttarakhand.
3

   Dorm
itório no Colégio Adventista 

de Varanasi, estado de U
ttar Pradesh.

4
   Igreja em

 Ranchi, estado de Jharkhand.
5

   Prédio escolar na U
niversidade 

Adventista Spicer, Aundh, Pune, 
estado de M

aharashtra.
6

   Duas salas de aula na Escola Adventista 
de Inglês em

 Azam
 N

agar, estado 
de Karnataka.

7
   Dorm

itório para rapazes no Colégio 
Adventista Garm

ar, em
 Rajanagaram

, 
estado de Andhra Pradesh.

8
   Cinco salas de aula na Faculdade 
Adventista Flaiz, em

 Rustum
bada, 

estado de Andhra Pradesh.
9

   N
ovos edifícios para as igrejas do centro 

de Kannada e de Savanagar Tam
il, 

no estado de Karnataka.
10

   Dorm
itórios para rapazes no Colégio 

M
em

orial E.D. Thom
as, em

 Thanjavur, 
estado de Tam

il N
adu.

11
   Laboratórios e biblioteca no 
Colégio Adventista Thirum

ala, em
 

Thiruvananthapuram
, estado de Kerala.
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Lição  28 de novembro a 5 de dezembro de 2020  28 de novembro a 5 de dezembro de 202010

“Leram o Livro da Lei de 
Deus, interpretando-o e 
explicando-o, a fi m de que 
o povo entendesse o que 
estava sendo lido” 
(Neemias 8:8).

rgBtUt



Estudando e Aplicando a História
Na história desta semana você vai saber 

como aconteceu a grande reunião em que 
o povo recebeu as orientações religiosas e 
também como foi a comemoração desse 
evento. Leia em sua Bíblia o texto que se en-
contra em Neemias 8:2-15. Depois, respon-
da às perguntas a seguir:

Quantas vezes aparecem frases que se re-
ferem aos mestres ou aos ouvintes ali pre-
sentes sendo capazes de compreender o que 
estava sendo lido? Circule a palavra “enten-
der” todas as vezes em que ela aparecer na 
passagem. Por que você acha que há tanta 
ênfase na frase “entendesse o que era lido”?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Como você descreveria os adoradores reu-
nidos nessa cerimônia de culto sagrado?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Qual foi a atitude demonstrada pelo povo 
diante da Palavra de Deus? Quanto tempo 
durou o culto?
____________________________________
____________________________________

Em sua opinião, qual é o verso mais im-
portante para se entender o que está acon-
tecendo na história?
____________________________________
____________________________________

De que outras histórias ou eventos bíbli-
cos você se lembra ao ler essa passagem?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Lei ao povo. Mas a Lei não foi simplesmente 
“lida”, foi também explicada. Por não esta-
rem familiarizados com a Lei de Deus e Sua 
vontade para com eles, a multidão se reuniu 
faminta por conhecimento. O conhecimen-
to que tinham a respeito de Deus era pouco 
e estavam sedentos por ouvir e saber mais.
Em pé, ouviram e responderam com voz en-
fática: “Amém, amém!”

Esta história nos lembra de nossa jorna-
da espiritual e da comemoração da graça 
de Deus como a fonte de nosso crescimen-
to espiritual.

Aplique esse conhecimento à sua vida.

Introdução
A lição desta semana aborda o dia de ado-

ração em que o povo se reuniu para ouvir a 
leitura da Lei de Deus e procurou entender 
seu signifi cado. As muralhas haviam sido re-
construídas e os portões restaurados, mas a 
maior parte da cidade ainda estava em ruí-
nas. O trabalho de restauração feito por Ne-
emias e pelo povo representou um símbolo 
visual da renovação que estava tomando lu-
gar na vida do povo judeu – bons progressos 
e muito trabalho ainda a ser feito.

Assim que o povo se reuniu em Jerusa-
lém, Esdras, o idoso escriba, fez a leitura da 

Introdução
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DOMINGO – 29 DE NOVEMBRO

SÁBADO – 28 DE NOVEMBRO

“Leram o Livro da Lei de 
Deus, interpretando-o e 
explicando-o, a fi m de que 
o povo entendesse o que 
estava sendo lido” 
(Neemias 8:8).
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Leia o Texto-Chave desta semana, que 
se encontra em Neemias 8:8. Tente ima-
ginar como foi essa reunião. Quem sabe, 
Esdras, já idoso, tenha limpado a garganta 
para chamar a atenção do povo, enquanto 
abria o Livro da Lei. O povo aguardava em 
expectativa. Então, o sacerdote e escriba 
deu início à leitura e explicou a parte lida. 
Em seguida, os levitas continuaram e expli-
caram o signifi cado do que estava no livro.

Como você reagiu quando ouviu uma 
grande notícia? Talvez uma notícia que po-
deria mudar sua vida? Pode ser que, para 
muitos ali, a leitura e a explicação da lei do 
Senhor tenha representado uma oportuni-
dade para mudança de costumes, de con-
ceitos, de hábitos, de direção; enfi m, de vida!

De acordo com o Comentário Bíblico Ad-
ventista (v. 3, p. 469), “a porção lida deve ter 

impressionado profundamente a multidão. 
As leituras da Escritura consistiam em de-
terminadas seções de Deuteronômio junto 
a outras partes da Torah, selecionadas para 
convencer o povo de seu pecado em trans-
gredir os mandamentos de Deus e para lem-
brá-lo das punições que poderia sofrer. Eles 
fi caram tão comovidos que prantearam e 
choraram. Isto levou Neemias, Esdras e os 
levitas a encorajá-los e confortá-los.”

Qual a sua reação diante da lei de Deus? 
Ela o assusta ou lhe dá alegria? Obedecer à 
lei de Deus se torna muito mais fácil quan-
do entendemos que ela é como uma cerca 
de proteção. Dentro dos seus limites, esta-
mos seguros.

Deus nos diz: “Se voltarem para Mim e fi -
carem calmos, vocês serão salvos; fi quem 
tranquilos e confi em em Mim, e Eu lhes da-
rei a vitória” (Isaías 30:15, NTLH).

SEGUNDA – 30 DE NOVEMBRO
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impressionado profundamente a multidão. 
As leituras da Escritura consistiam em de-
terminadas seções de Deuteronômio junto 
a outras partes da Torah, selecionadas para 
convencer o povo de seu pecado em trans-
gredir os mandamentos de Deus e para lem-
brá-lo das punições que poderia sofrer. Eles 
fi caram tão comovidos que prantearam e 
choraram. Isto levou Neemias, Esdras e os 
levitas a encorajá-los e confortá-los.”

Qual a sua reação diante da lei de Deus? 
Ela o assusta ou lhe dá alegria? Obedecer à 
lei de Deus se torna muito mais fácil quan-
do entendemos que ela é como uma cerca 
de proteção. Dentro dos seus limites, esta-
mos seguros.

Deus nos diz: “Se voltarem para Mim e fi -
carem calmos, vocês serão salvos; fi quem 
tranquilos e confi em em Mim, e Eu lhes da-
rei a vitória” (Isaías 30:15, NTLH).

TERÇA – 1O DE DEZEMBRO

6161

“Bendiga o Senhor a minha alma! 

Não esqueça nenhuma de Suas bênçãos! 

É Ele que perdoa todos os 

seus pecados e cura 
todas as suas doenças 
[...] que enche de bens 
a sua existência, 
de  modo que a sua juventude se renova como a águia” 
(Sl 103:2-5).

de Babilônia, 13 anos antes, e que se tornou 
um hábito na Judeia a reunião em Jerusa-
lém no início do ano civil para instrução e 
celebração das três grandes festas daque-
le mês: a Festa das Trombetas, o Dia da Ex-
piação e a Festa dos Tabernáculos” (CBA, 
v. 3, p. 467, 468). 

• A instrução na lei de Deus durou cinco 
ou seis horas. A leitura era intercalada com 
a explicação – o que tornou a ocasião sole-
ne e especial.

• As cerimônias e rituais judaicos eram 
detalhados e solenes, mas eram realiza-
dos com espírito de alegria e contentamen-
to. Eram festas em que se comemorava a 
bondade de Deus e Lhe prestavam louvores.

Você Sabia?
• A lei de Deus quase foi perdida no pro-

cesso de tradução. Os judeus tinham se casa-
do com estrangeiros e se tornaram tão mis-
turados com outras nações que eles quase 
perderam sua conexão com a linguagem da 
lei de Deus. Por isso, foi necessário estarem 
presentes pessoas que ajudassem o povo na 
compreensão.

• A reunião aconteceu no primeiro dia do 
sétimo mês e correspondia ao ano-novo do 
calendário civil. “É possível que Esdras tenha 
instituído esses encontros após seu retorno 
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Atos 3:19
Eclesiastes 5:1, 2
Deuteronômio 30:15, 16

Algo semelhante ocorrerá antes da volta 
de Jesus. Veja o que Ellen White diz a respei-
to: “No tempo do fi m, todos os princípios di-
vinos serão restaurados. A brecha aberta na 
lei, quando simples mortais tentaram mudar 
o sábado, será reparada. O povo remanescen-
te de Deus mostrará que Sua lei é a base de 
toda reforma verdadeira. De maneira clara e 
distinta apresentarão a necessidade de obe-
decer a todos os Dez Mandamentos. Encoraja-
dos pelo amor de Cristo, cooperarão com Ele 
na reconstrução da brecha. Eles serão repa-
radores de muros, restauradores de ruas e 
moradias” (Os Ungidos, p. 291).

E então, você está preparado para co-
meçar essa grande obra? Que ferramentas 
você quer usar para restaurar a lei de Deus 
entre as pessoas de seu círculo de convi-
vência? Uma dica: vale usar as redes so-
ciais. Seja criativo e mãos à obra!

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto da lição desta semana. Observe que 
eles representam uma sucessão de temas 
nesta história. Arrependimento, adoração e 
consagração são alguns dos exemplos que 
você pode perceber nos textos dados.

Qual texto fala pessoalmente a você?
____________________________________
____________________________________

 Que texto expressa a essência do servi-
ço de adoração que tomou lugar na história 
desta semana? 
____________________________________
____________________________________

Quando, em sua vida, uma experiência de 
adoração teve uma marca inesquecível em 
seu crescimento espiritual? De que partes 
principais do culto você se recorda mais? 
Por quê?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

QUARTA – 2 DE DEZEMBRO

Talvez você não tivesse ideia de quão inte-
ressante é a história de Esdras e Neemias. 
Leia os capítulos 56 e 57 do livro Os Ungidos e 
preste atenção nos detalhes descritos do que 
ocorreu com os judeus depois que o Livro da 
Lei foi lido.

“Quando os pecadores 
cedem à infl uência do Es-

pírito Santo, eles se veem 
como transgressores. [...] 

É a glória de Deus envol-
ver os seres humanos arre-

pendidos nos braços do Seu 
amor, curar suas feridas, pu-
rifi cá-los do pecado e vesti-los 
com as vestes da salvação” 
(Os Ungidos, p. 286).

FLASH
QUINTA – 3 DE DEZEMBRO
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Algo semelhante ocorrerá antes da volta 
de Jesus. Veja o que Ellen White diz a respei-
to: “No tempo do fi m, todos os princípios di-
vinos serão restaurados. A brecha aberta na 
lei, quando simples mortais tentaram mudar 
o sábado, será reparada. O povo remanescen-
te de Deus mostrará que Sua lei é a base de 
toda reforma verdadeira. De maneira clara e 
distinta apresentarão a necessidade de obe-
decer a todos os Dez Mandamentos. Encoraja-
dos pelo amor de Cristo, cooperarão com Ele 
na reconstrução da brecha. Eles serão repa-
radores de muros, restauradores de ruas e 
moradias” (Os Ungidos, p. 291).

E então, você está preparado para co-
meçar essa grande obra? Que ferramentas 
você quer usar para restaurar a lei de Deus 
entre as pessoas de seu círculo de convi-
vência? Uma dica: vale usar as redes so-
ciais. Seja criativo e mãos à obra!

Quando, em sua vida, uma experiência de 
adoração teve uma marca inesquecível em 
seu crescimento espiritual? De que partes 
principais do culto você se recorda mais? 
Por quê?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

SEXTA – 4 DE DEZEMBRO Falta bem pouco para vermos cumprida a 
promessa da volta de Jesus. É um privilégio 
fazer parte deste momento histórico. Então, 
tenha coragem, levante a cabeça e se dispo-
nha a brilhar neste mundo de trevas. Mos-
tre a importância da lei de Deus e a mudança 
que ela produz quando colocada em prática 
na vida. Você se surpreenderá com os resul-
tados. Vamos lá!

Leitura da Semana 
•   Os Ungidos,

capítulos 56, 57

Esta história é uma demonstração clara de 
como nossa sede por aprender mais e cres-
cer aumenta quando descobrimos a miseri-
córdia de Deus e Seu plano maravilhoso para 
nossa vida. Somos profundamente tocados 
pelo que Deus fez e faz por nós e, assim, sen-
timos o desejo de conhecer cada vez mais.

A beleza da mensagem desta história é 
que, mesmo sendo falhos e pecadores, po-
demos encontrar a alegria, a confi ança, a 
paz e a segurança ao conhecermos a Cris-
to. Que cena maravilhosa é esta: ver pesso-
as sofridas em meio a construções novas 
fi carem tão felizes com a possibilidade de 
um novo começo.

Talvez, seja por isso que Paulo escre-
veu: “Pois estou certo de que Deus, que 
começou esse bom trabalho na vida de 
vocês, vai continuá-lo até que ele este-
ja completo no dia de Cristo Jesus” (Fi-
lipenses 1:6, NTLH).

“O culto perfeito seria aquele que nós nem 
notássemos; nossa atenção teria estado 

em Deus.” – C. S. Lewis

“Que maior calamidade pode cair sobre uma 
nação do que perder a capacidade 

de adoração?” 
– Ralph Waldo Emerson

COM

 OLHOS
OUTROS

ALÉM DO ESTUDO

“A reforma realizada por Zorobabel, Esdras e Neemias representa a obra de restauração 
espiritual que ocorrerá nos últimos dias da história da Terra” (Os Ungidos, p. 290). Olhando 
para o mundo hoje, o que você acha que precisa acontecer para que as pessoas se conscien-
tizem do pecado e tomem uma decisão pelo que é certo? Que impressão a lei de Deus cau-
sa em sua vida? Lembre-se de que ela envolve muito mais do que dez ordens simples. E, no 
fi m das contas, será o diferencial entre dois grupos.
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