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 PARA QUE O TEMAM 



INTRODUÇÃO 

1   Povo meu, escute o meu ensino; 
incline os ouvidos para o que eu 

tenho a dizer. 

2 Em parábolas abrirei a minha 
boca, proferirei enigmas do 

passado; 

Sl 78 

PARA QUE O TEMAM 



Elementos importantes no 
processo de construção e 

desenvolvimento do nosso 
relacionamento com o 

senhor. 



 

 

 

 PARA QUE O TEMAM 

Elemento 1 

O ENSINO 



O ENSINO  
Constatação do ensino 

 

3 o que ouvimos e 
aprendemos, o que nossos 

pais nos contaram. 
Sl 78 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

4 Não os esconderemos dos 
nossos filhos; contaremos à 

próxima geração os louváveis 
feitos do Senhor, o seu poder e as 

maravilhas que fez. 

Sl 78 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

8  Tenho grande alegria em fazer a tua 
vontade, ó meu Deus; a tua lei está no fundo 

do meu coração. 

10  Não oculto no coração a tua justiça; falo 
da tua fidelidade e da tua salvação. Não 

escondo da grande assembléia a tua 
fidelidade e a tua verdade. 

Sl 40 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

 

5 Ele decretou estatutos para Jacó, e 
em Israel estabeleceu a lei, e 

ordenou aos nossos antepassados 
que a ensinassem aos seus filhos, 

Sl 78 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

 

7  Ensine-as com persistência a seus 
filhos. Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, quando estiver 
andando pelo caminho, quando se deitar 

e quando se levantar. 
Dt 6 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

 

8  Amarre-as como um sinal nos 
braços e prenda-as na testa. 

9  Escreva-as nos batentes das portas 
de sua casa e em seus portões. 

Dt 6 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

5  Ame o Senhor, o seu Deus, de 
todo o seu coração, de toda a sua 

alma e de todas as suas forças. 

6  Que todas estas palavras que hoje 
lhe ordeno estejam em seu coração. 

Dt 6 



O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 

6 de modo que a geração seguinte 
a conhecesse, e também os filhos 
que ainda nasceriam, e eles, por 

sua vez, contassem aos seus 
próprios filhos. 

Sl 78 



Guardar 

Contar 

Ensinar 

O ENSINO  
Exortação quanto ao ensino 



O ENSINO  
Objetivo do ensino 

7  Então eles porão a confiança 
em Deus; não esquecerão os seus 

feitos e obedecerão aos seus 
mandamentos. 

Sl 78 



O ENSINO  
Objetivo do ensino 

10  foi também congregada a seus pais toda 
aquela geração; e outra geração após eles se 
levantou, que não conhecia o SENHOR, nem 

tampouco as obras que fizera a Israel. 

11  então, fizeram os filhos de Israel o que era 
mau perante o SENHOR; pois serviram aos 

baalins. 

Jz 2 



O ENSINO  
Objetivo do ensino 

 

7  Então eles porão a confiança 
em Deus; não esquecerão os seus 

feitos e obedecerão aos seus 
mandamentos. 

Sl 78 



O ENSINO  
Objetivo do ensino 

 

7  Então eles porão a confiança 
em Deus; não esquecerão os seus 

feitos e obedecerão aos seus 
mandamentos. 

Sl 78 



O ENSINO  
Objetivo do ensino 

22 Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o 
Senhor tanto prazer em holocaustos e em 

sacrifícios quanto em que se obedeça à sua 
palavra? A obediência é melhor do que o 

sacrifício, e a submissão é melhor do que a 
gordura de carneiros. 

1Sm 15 



O ENSINO  
Objetivo do ensino 

 

8  Eles não serão como os seus 
antepassados, obstinados e 

rebeldes, povo de coração desleal 
para com Deus, gente de espírito 

infiel. 

Sl 78 



O ENSINO  
Exortação e Objetivo 

Guardar 

Contar 

Ensinar 

Memórias sobre os Seus feitos 

Confiança em Deus 

Obediência 

Livramento  



 

 

 

 PARA QUE O TEMAM 

Elemento 2 

A ATITUDE HUMANA 



A ATITUDE HUMANA 
Um exemplo negativo 

 

8  Eles não serão como os seus 
antepassados, obstinados e 

rebeldes, povo de coração desleal 
para com Deus, gente de espírito 

infiel. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Um exemplo negativo 

 

8  Eles não serão como os seus 
antepassados, obstinados e 

rebeldes, povo de coração desleal 
para com Deus, gente de espírito 

infiel. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Obstinados 

 

17  Mas contra ele continuaram a 
pecar, revoltando-se no deserto 

contra o Altíssimo. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Obstinados 

 

32  A despeito disso tudo, 
continuaram pecando; não creram 

nos seus prodígios. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Obstinados 

16  Mas os nossos antepassados tornaram-se 
arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos 

teus mandamentos. 

17  Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se 
dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se 
obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder 

a fim de voltarem à sua escravidão... 

Ne 9 



A ATITUDE HUMANA 
Obstinados 

29  Tu os advertiste que voltassem à tua Lei, 
mas eles se tornaram arrogantes e 

desobedeceram aos teus mandamentos. 
Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas 
quais o homem vive se lhes obedece. Com 
teimosia te deram as costas, tornaram-se 

obstinados e recusaram-se a ouvir-te. 

Ne 9 



A ATITUDE HUMANA 
Um exemplo negativo 

 

8  Eles não serão como os seus 
antepassados, obstinados e 

rebeldes, povo de coração desleal 
para com Deus, gente de espírito 

infiel. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Rebeldes 

 

10  não guardaram a aliança de Deus 
e se recusaram a viver de acordo 

com a sua lei. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Rebeldes 

 

40 Quantas vezes mostraram-se 
rebeldes contra ele no deserto e o 

entristeceram na terra solitária! 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Rebeldes 

 

56  Mas eles puseram Deus à prova 
e foram rebeldes contra o Altíssimo; 

não obedeceram aos seus 
testemunhos. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Rebeldes 

1 Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o 
Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem 
nesta terra: A fidelidade e o amor desapareceram 

desta terra, como também o conhecimento de 
Deus. 2  Só se vêem maldição, mentira e 

assassinatos, roubo e mais roubo, adultério mais 
adultério; ultrapassam todos os limites! E o 

derramamento de sangue é constante. 

Os 4 



A ATITUDE HUMANA 
Rebeldes 

16  Os israelitas são rebeldes 
como bezerra indomável. Como 

pode o Senhor apascentá-los 
como cordeiros na campina? 

Os 4 



A ATITUDE HUMANA 
Um exemplo negativo 

 

8  Eles não serão como os seus 
antepassados, obstinados e rebeldes, 

povo de coração desleal para com 
Deus, gente de espírito infiel. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Inconstantes 

34  Sempre que Deus os castigava 
com a morte, eles o buscavam; 
com fervor se voltavam de novo 

para ele. 
Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Inconstantes 

35  Lembravam-se de que Deus 
era a sua Rocha, de que o Deus 
Altíssimo era o seu Redentor. 

36  Com a boca o adulavam, com 
a língua o enganavam; 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Inconstantes 

18  Sempre que o Senhor lhes levantava 
um juiz, ele estava com o juiz e os salvava 

das mãos de seus inimigos enquanto o 
juiz vivia; pois o Senhor tinha misericórdia 

por causa dos gemidos deles diante 
daqueles que os oprimiam e os afligiam. 

Jz 2 



A ATITUDE HUMANA 
Inconstantes 

19  Mas, quando o juiz morria, o povo 
voltava a caminhos ainda piores do que os 
caminhos dos seus antepassados, seguindo 

outros deuses, prestando-lhes culto e 
adorando-os. Recusavam-se a abandonar 
suas práticas e seu caminho obstinado. 

Jz 2 



A ATITUDE HUMANA 
Inconstantes 

13 O senhor disse: visto que este povo se 
aproxima de mim e com a sua boca e com 

os seus lábios me honra, mas o seu 
coração está longe de mim, e o seu temor 

para comigo consiste só em 
mandamentos de homens... 

Is 29 



A ATITUDE HUMANA 
Um exemplo negativo 

 

8  Eles não serão como os seus 
antepassados, obstinados e rebeldes, 

povo de coração desleal para com 
Deus, gente de espírito infiel. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Infiéis 

 

37  o coração deles não era 
sincero; não foram fiéis à sua 

aliança. 
Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Infiéis 

57  Foram desleais e infiéis, como os 
seus antepassados, confiáveis como um 

arco defeituoso. 

58  Eles o irritaram com os altares 
idólatras; com os seus ídolos lhe 

provocaram ciúmes. 

Sl 78 



A ATITUDE HUMANA 
Infiéis 

1 Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, 
porque o Senhor tem uma acusação 

contra vocês que vivem nesta terra: A 
fidelidade e o amor desapareceram 

desta terra, como também o 
conhecimento de Deus.  

Os 4 



A ATITUDE HUMANA 
Infiéis 

14 Agora temam o Senhor e sirvam-no 
com integridade e fidelidade. Joguem 

fora os deuses que os seus antepassados 
adoraram além do Eufrates e no Egito, e 

sirvam ao Senhor. 

Js 24 



A ATITUDE HUMANA 
Infiéis 

15  Se, porém, não lhes agrada servir ao 
Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se 

aos deuses que os seus antepassados 
serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. 

Mas, eu e a minha família serviremos ao 
Senhor. 

Js 24 



 

 

 

 PARA QUE O TEMAM 

Elemento 3 

A AÇÃO DIVINA 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que cuida 

12  Ele fez milagres diante dos seus 
antepassados... 

13  Dividiu o mar para que pudessem passar... 

14  Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz 
do fogo de noite. 

 15  Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes 
tanta água como a que flui das profundezas 

Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que cuida 

23  Contudo, ele deu ordens às nuvens e 
abriu as portas dos céus; 

24  fez chover maná para que o povo 
comesse, deu-lhe o pão dos céus. 

25  Os homens comeram o pão dos 
anjos; enviou-lhes comida à vontade. 

Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que cuida 

52  Mas tirou o seu povo como 
ovelhas e o conduziu como a um 

rebanho pelo deserto. 

53  Ele os guiou em segurança, e não 
tiveram medo... 

Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que cuida 

21  Durante quarenta anos tu os 
sustentaste no deserto; nada lhes 

faltou, as roupas deles não se 
gastaram nem os seus pés ficaram 

inchados. 
Ne 9 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que ama 

38  Contudo, ele foi 
misericordioso; perdoou-lhes as 
maldades e não os destruiu. Vez 
após vez conteve a sua ira, sem 

despertá-la totalmente. 
Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que ama 

 

15  Será que uma mãe pode esquecer do 
seu bebê que ainda mama e não ter 

compaixão do filho que gerou? Embora 
ela possa se esquecer, eu não me 

esquecerei de você! 

Is 49 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que ama 

 

13  Como um pai tem compaixão 
de seus filhos, assim o Senhor 

tem compaixão dos que o temem 
Sl 103 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que ama 

17  ...Mas tu és um Deus 
perdoador, um Deus bondoso e 

misericordioso, muito paciente e 
cheio de amor. Por isso não os 

abandonaste, 
Ne 9 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que ama 

19  Foi por tua grande 
compaixão que não os 

abandonaste no deserto.... 
Ne 9 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que age 

21  O Senhor os ouviu e 
enfureceu-se; atacou Jacó com 

fogo, e sua ira levantou-se contra 
Israel, 

Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que age 

31  acendeu-se contra eles a ira 
de Deus; e ele feriu de morte os 
mais fortes dentre eles, matando 

os jovens de Israel. 
Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que age 

34  Sempre que Deus os castigava 
com a morte, eles o buscavam; 
com fervor se voltavam de novo 

para ele. 
Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que age 

 

5  e estais esquecidos da exortação que, 
como a filhos, discorre convosco: filho 
meu, não menosprezes a correção que 
vem do senhor, nem desmaies quando 

por ele és reprovado; 
Hb 12 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que age 

 

6  porque o senhor corrige a quem ama 
e açoita a todo filho a quem recebe. 

7  É para disciplina que perseverais (Deus 
vos trata como filhos); pois que filho há 

que o pai não corrige? 
Hb 12 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que restaura 

65  Então o Senhor despertou 
como que de um sono, como 
um guerreiro exaltado pelo 

vinho. 
Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que restaura 

66  Fez retroceder a golpes os seus 
adversários e os entregou a permanente 

humilhação. 

67  Também rejeitou as tendas de José, e 
não escolheu a tribo de Efraim; 

68  ao contrário, escolheu a tribo de Judá 

Sl 78 



A AÇÃO DIVINA 
Um Deus que restaura 

70  Escolheu o seu servo Davi e o tirou do 
aprisco das ovelhas, 

71  do pastoreio de ovelhas para ser o pastor 
de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. 

 72  E de coração íntegro Davi os pastoreou, 
com mãos experientes os conduziu. 

Sl 78 



 

 

 

 PARA QUE O TEMAM 

CONCLUSÃO 



1 No dia vinte e quatro do mês, os 
israelitas se reuniram, jejuaram, 

vestiram pano de saco e puseram 
terra sobre a cabeça. 

Ne 9 



2  Os que eram de ascendência israelita 
tinham se separado de todos os 

estrangeiros. Levantaram-se nos seus 
lugares, confessaram seus pecados e a 

maldade dos seus antepassados. 

Ne 9 



3  Ficaram onde estavam e leram o 
Livro da Lei do Senhor, do seu Deus, 

durante três horas, e passaram 
outras três horas confessando e 
adorando o Senhor, o seu Deus. 

Ne 9 



Ensina-me o teu caminho, Senhor, 
para que eu ande na tua verdade; 
dá-me um coração inteiramente 

fiel, para que eu tema o teu nome. 
 

Sl 86.11 


