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LIÇÃO 1: OSÉIAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual é o Tema central deste livro? _______________________________________________. 

Complete os CINCO Pontos- Chave do livro de Oséias: 

1) A GRAÇA___________: a condição de Israel era de____________________ (Os. 5:4). 

2) O___________: O pecado sempre será tão poderoso quanto eu o deixo ser. 

3) O difícil ___________ O ARREPENDIMENTO: Quando a Bíblia promete arrependimento, o faz 
mediante a ação do Espírito Santo..., e só aceita quem quer. 
4) O verdadeiro ____________ DE DEUS: Este conhecimento implica em comunhão com Deus.  

Complete o versículo de Oséias 4:2 e 6: “...O meu povo está _____________porque lhe falta 
o _______________,...porque Me________________ e assim Eu também_______________.” 

5)________ e restauração: Oséias ilustra o princípio da RESTAURAÇÃO: ler (Os. 2: 2: 14 a 23): 

 
” ...Eis que Eu a levarei para o deserto e ali lhe falarei ao coração..., e ela me chamará: MEU 
MARIDO e Eu, tirarei de sua boca os nomes dos deuses falsos...! Me casarei contigo, para 
sempre, em justiça, em retidão, em benignidade, em misericórdias, em fidelidade, e tu conhecerás 
o Senhor”.  
 
A seguir, leia os textos e responda o nome dos filhos e seu significado: 
Os. 1:4, relata o 1º filho: Jezreel: significado:_________________________________________. 

Os. 1:6, relata o nascimento da filha: Lo Ruama:  Significado: ___________________________.  

Os.1:9, relata o nascimento do 2º filho:  Lo Ami: Significado:” ____________________________. 

Em Os. 2: 15 a 23, Deus troca o nome dos filhos de Oséias com a prostituta Gômer,  

de “DESFAVORECIDA”, para _______________________________________:(Os.2:23). 

de “NÃO MEU POVO”, para ________________________________________:(Os.2: 23). 

do “VALE de ACOR” para ______________________________________:(Os.2:15 e 22). 

 
Quando Oséias fala a mensagem que Deus lhe deu para falar, ele o faz mediante a demonstração 
do relacionamento MARIDO-ESPOSA.  
 
Quando Deus manda Oséias buscar sua esposa, como ela estava, segundo o relato de Oséias 3: 
1 a 4? ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
  
“Os céus deram o MELHOR, para me resgatar”. Não importa quão longe você 
tenha_________________ em uma estrada para longe de Deus...! Mesmo ali, Deus colocou uma 
placa indicando um “RETORNO”. 
 
O que seria de mim, se Deus me tratasse, segundo os meus pecados?  
Onde eu estaria AGORA, sem a proteção, direção, orientação, livramento de Deus? Os.14:1 a7.  
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LIÇÃO 2: JOEL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O livro apresenta QUATRO MENSAGENS: 

 
1) A ESPANTOSA DESTRUIÇÃO feita pelos _________________: eram símbolos da ira e do 
juízo divinos. Este desastre aconteceu por causa do PECADO.  
Tal juízo requer arrependimento: Joel 2:13 a 17.  

 
2) A frutificação renovada DA TERRA, MEDIANTE O ARREPENDIMENTO:  
Joel 1: 9 a 12; Joel 2: 21 a 27. A grande praga dos gafanhotos poderia ser evitada? Pelo que? 
_____________________________________________________________________________. 
 
 Mas isso não aconteceu: NÃO HOUVE arrependimento. O profeta chama o povo ao jejum.  
O que vem a ser JEJUM? _______________________________________________________. 
 
3) QUEM NECESSITA VOLTAR PARA O SENHOR, segundo o texto de Joel 2:16 e 17? 
_____________________________________________________________________________.  
 
4) QUAL A BÊNÇÃO EM VOLTAR PARA O SENHOR? Joel 2:18 a 27.  
____________________________:(vs.18 e 19); 
____________________________:(vs.20); 
____________________________:(vs.21 a 24);  
____________________________:(vs.25);  
Presença de__________________:(vs.26 e 27).  
 
Quando a presença de Deus é buscada, acontece o mover de Deus e o derramar de Deus, como 
diz Joel 2:28 a 32.  
Complete o versículo de Efésios 3:19:”...e CONHECER O AMOR DE CRISTO, que________, 
para que sejais tomados de______________________________________________________”.  
 
Há um vazio no coração do ser humano, que é exatamente do tamanho de Deus.   Somente Deus 
pode preencher este vazio e, enquanto Ele não o fizer, o homem estará incompleto e infeliz.   

“O AMOR   DE   DEUS CABE   ONDE   NÃO   TEM CABIMENTO”. 
 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar dia e hora 
da segunda chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a segunda chamada o 
aluno ficará com zero na prova. 
- A nota final do aluno será postada no site na pasta do SENIB. Média para aprovação no SENIB: 6,0. 
 
- Valor do teste desta matéria: 6,0 
- Leitura dos 12 Profetas Menores: 3,0 
- Apostilas preenchidas: 1,0 
- NOTA FINAL DO ALUNO: ..................... 

 
      

 


