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Série: Visões de Deus:

Introdução

3 “Se vocês seguirem os meus 
decretos e obedecerem aos meus 

mandamentos, e os colocarem 
em prática, 4 eu lhes mandarei 

chuva na estação certa, e a terra 
dará a sua colheita e as árvores 

do campo darão o seu fruto
Lv 26



A debulha prosseguirá até a 
colheita das uvas, e a colheita 

das uvas prosseguirá até a 
época da plantação, e vocês 

comerão até ficarem 
satisfeitos e viverão em 
segurança em sua terra.

Lv 26.5

“Estabelecerei paz na terra, 
e vocês se deitarão, e 

ninguém os amedrontará. 
Farei desaparecer da terra 
os animais selvagens, e a 
espada não passará pela 

sua terra. Lv 26.6

7 Vocês perseguirão os seus 
inimigos, e estes cairão à

espada diante de vocês. 9 “Eu 
me voltarei para vocês e os 

farei prolíferos; e os 
multiplicarei e guardarei a 

minha aliança com vocês. 
Lv 26



Vocês ainda estarão 
comendo da colheita 
armazenada no ano 

anterior, quando terão que 
se livrar dela para dar 

espaço para a nova 
colheita. Lv 26.10

11 Estabelecerei a minha 
habitação entre vocês e 

não os rejeitarei. 
12 Andarei entre vocês e 
serei o seu Deus, e vocês 

serão o meu povo. 
Lv 26

“Mas, se vocês não me 
ouvirem e não 

colocarem em prática 
todos esses 

mandamentos, 
Lv 26.14



e desprezarem os meus 
decretos, rejeitarem as 

minhas ordenanças, 
deixarem de colocar em 
prática todos os meus 

mandamentos e forem infiéis 
à minha aliança,

Lv 26.15

16 então assim os tratarei: eu lhes 
trarei pavor repentino, doenças e 

febre que lhes tirarão a visão e 
lhes definharão a vida. 18 “Se 

depois disso tudo vocês não me 
ouvirem, eu os castigarei sete 

vezes mais pelos seus pecados.
Lv 26

21 “Se continuarem se opondo a 
mim e recusarem ouvir-me, eu 
os castigarei sete vezes mais, 
conforme os seus pecados.

23 “Se apesar disso vocês não 
aceitarem a minha disciplina, 
mas continuarem a opor-se a 

mim         Lv 26



27 “Se apesar disso tudo 
vocês ainda não me 

ouvirem, mas continuarem a 
opor-se a mim, 32 Desolarei a 

terra ao ponto de ficarem 
perplexos os seus inimigos 

que vierem ocupá-la.
Lv 26

Espalharei vocês entre as 
nações e empunharei a 

espada contra vocês. Sua 
terra ficará desolada, e 

as suas cidades, em 
ruínas.

Lv 26.33

I 
Deus que define o que é

certo 



Este é o conteúdo da carta que o 
profeta Jeremias enviou de 

Jerusalém aos líderes, que ainda 
restavam entre os exilados, aos 

sacerdotes, aos profetas e a todo 
o povo que Nabucodonosor

deportara de Jerusalém para a 
Babilônia.

Jr 29.1

Porque assim diz o SENHOR 
dos Exércitos, o Deus de Israel: 
‘Não deixem que os profetas e 
adivinhos que há no meio de 
vocês os enganem. Não dêem 
atenção aos sonhos que vocês 

os encorajam a terem.
Jr 29.8

Eles estão 
profetizando mentiras 
em meu nome. Eu não 

os enviei’, declara o 
SENHOR. 

Jr 29.9



"Assim diz o SENHOR: 
‘Quando se completarem 

os setenta anos da 
Babilônia, eu cumprirei a 

minha promessa em favor 
de vocês, de trazê-los de 

volta para este lugar.
Jr 29.10

Porque eles não deram 
atenção às minhas palavras’, 
declara o SENHOR, ‘palavras 
que lhes enviei pelos meus 
servos, os profetas. E vocês 

também não deram atenção!’, 
diz o SENHOR.

Jr 29.19

“E agora, ó Israel, ouça os 
decretos e as leis que lhes 

estou ensinando a cumprir, 
para que vivam e tomem posse 

da terra, que o SENHOR, o 
Deus dos seus antepassados, 

dá a vocês.
Dt 4.1



II
Deus estabelece 

consequências para o pecado 
de seu povo

“Mas, se vocês não 
me ouvirem e não 

colocarem em 
prática todos esses 

mandamentos,
Lv 26.14

e desprezarem os meus 
decretos, rejeitarem as 

minhas ordenanças, 
deixarem de colocar em 
prática todos os meus 
mandamentos e forem 
infiéis à minha aliança,

Lv 26.15



então assim os tratarei: 
eu lhes trarei pavor 

repentino, doenças e 
febre que lhes tirarão a 
visão e lhes definharão 

a vida.     Lv 26.16

18 “Se depois disso tudo vocês 
não me ouvirem, eu os castigarei 

sete vezes mais pelos seus 
pecados. 21 “Se continuarem se 

opondo a mim e recusarem 
ouvir-me, eu os castigarei sete 
vezes mais, conforme os seus 

pecados. 
Lv 26

23 “Se apesar disso vocês não 
aceitarem a minha disciplina, 
mas continuarem a opor-se 
a mim 27 “Se apesar disso 
tudo vocês ainda não me 

ouvirem, mas continuarem a 
opor-se a mim,         Lv 26



32 Desolarei a terra ao ponto de 
ficarem perplexos os seus 

inimigos que vierem ocupá-la. 33

Espalharei vocês entre as nações 
e empunharei a espada contra 

vocês. Sua terra ficará desolada, 
e as suas cidades, em ruínas.

Lv 26

Se afirmarmos que 
temos comunhão com 
ele, mas andarmos em 

trevas, mentimos e 
não praticamos a 
verdade.      1Jo 1.6 

Vocês se esqueceram da 
palavra de ânimo que ele 
lhes dirige como a filhos: 

“Filho meu, não despreze a 
disciplina do Senhor e não 
se desanime quando ele o 

repreender
Hb 12.5



porque o Senhor 
disciplina a quem 

ama e castiga a todo 
aquele a quem 

aceita como filho”.
Hb 12.6

III 
Deus espera a confissão 
de pecados de seu povo

“Mas, se confessarem 
os seus pecados e os 

pecados dos seus 
antepassados, sua 

infidelidade e oposição 
a mim, Lv 26.40



que me levaram a opor-me 
a eles e a enviá-los para a 
terra dos seus inimigos; se 
o seu coração obstinado se 
humilhar, e eles aceitarem 
o castigo do seu pecado,

Lv 26.41

eu me lembrarei da 
minha aliança com Jacó, 

da minha aliança com 
Isaque, e da minha 

aliança com Abraão, e 
também me lembrarei da 

terra,      Lv 26.42

que por eles será abandonada e 
desfrutará os seus sábados 

enquanto permanecer 
desolada. Receberão o castigo 

pelos seus pecados porque 
desprezaram as minhas 

ordenanças e rejeitaram os 
meus decretos.

Lv 26.43



Quem esconde os 
seus pecados não 

prospera, mas quem 
os confessa e os 

abandona encontra 
misericórdia.   Pv 28.13

A tristeza segundo Deus 
produz um 

arrependimento que leva 
à salvação e não produz 
remorso, mas a tristeza 

segundo o mundo produz 
morte. 2Co 7.10

Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é

fiel e justo para 
perdoar os nossos 

pecados e nos purificar 
de toda injustiça. 1Jo 1.9



Conclusão:

Deus que restaura

“Mas, se confessarem 
os seus pecados e os 

pecados dos seus 
antepassados, sua 

infidelidade e oposição 
a mim, Lv 26.40

que me levaram a opor-me 
a eles e a enviá-los para a 
terra dos seus inimigos; se 
o seu coração obstinado se 
humilhar, e eles aceitarem 
o castigo do seu pecado,

Lv 26.41



eu me lembrarei da 
minha aliança com Jacó, 

da minha aliança com 
Isaque, e da minha 

aliança com Abraão, e 
também me lembrarei da 

terra,      Lv 26.42

que por eles será abandonada e 
desfrutará os seus sábados 

enquanto permanecer 
desolada. Receberão o castigo 

pelos seus pecados porque 
desprezaram as minhas 

ordenanças e rejeitaram os 
meus decretos.

Lv 26.43

Apesar disso, quando 
estiverem na terra do inimigo, 

não os desprezarei, nem os 
rejeitarei, para destruí-los 
totalmente, quebrando a 

minha aliança com eles, pois 
eu sou o SENHOR, o Deus 

deles.         Lv 26.44



11 Por elas (Palavra de Deus) 
o teu servo é advertido; há

grande recompensa em 
obedecer-lhes. 12 Quem 

pode discernir os próprios 
erros? Absolve-me dos que 

desconheço!
Sl 19

23 Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece as 

minhas inquietações. 24 Vê
se em minha conduta algo te 

ofende, e dirige-me pelo 
caminho eterno.

Sl 139

Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é

fiel e justo para 
perdoar os nossos 

pecados e nos purificar 
de toda injustiça. 

1Jo 1.9



8 Faze-me ouvir de novo 
júbilo e alegria, e os ossos 
que esmagaste exultarão. 

9 Esconde o rosto dos 
meus pecados e apaga 

todas as minhas 
iniqüidades. Sl 51


