Treinamento
Bíblico Oral
Manual do Professor
Volume 2

1

Todos os direitos reservados pelo Ambassador Institute.
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer
forma ou por meio eletrônico, mecânico, inclusive
por meio de processos xerográficos, sem permissão expressa
do editor (Lei n◦ 9.610, de 19.02.98).
Primeira edição – 2011
Impresso no Brasil
Tradução e Edição
Anilton Oliveira da Silva
Equipe do Ambassador Institute

Contatos:
Brasil:
vemsemear@gmail.com
Estados Unidos:
www.ambassadorinstitute.org
ambassador@aflc.org

Todas as passagens Bíblicas
foram extraídas daVersão
traduzida por João Ferreira de Almeida.
Revista e Atualizada no Brasil. 2 ed.
Barueri – SP: Sociedade Bíblica do Brasil,
1993. RA®.

2

INSTITUTO EMBAIXADOR

Treinamento
Bíblico Oral
Manual do Professor
Volume 2

3

O QUE É UM TREINAMENTO BÍBLICO ORAL?
1. É uma ênfase no uso da Bíblia como ela foi
escrita:
a) A Bíblia é compota de 75% de narrativas.
b) Jesus usou parábolas e perguntas.
c) É uma reprodução precisa do texto escrito.
d) É uma ênfase na memorização e meditação nas
Escrituras.

2. É um estilo de aprendizagem multisensorial:
a) Você ouve a história.
b) O que você visualiza a história.
c) O que você sente quando está envolvido na
história.
d) Como você
rapidamente.

relembra

a

história

mais

e) Permite que você crie músicas, dramatize ou
desenhe a história.

3. É um ensino interativo e um processo de
descobertas:
a) Dirigido por perguntas e respostas.
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b) O estudante relembra algo em que ele está
envolvido.
c) O estudante é guiado para descobrir os
tesouros da Palavra de Deus.
d) O Espírito Santo é aquele que revela a verdade.

4. É uma ênfase na aplicação:
a) As lições da Bíblia são para ser obedecidas.
b) As histórias bíblicas são relacionadas ao dia-adia.
c) Aplicações individuais vêm especificamente do
Espírito Santo.

5. É uma ferramenta poderosa de comunicação:
a) A Palavra de Deus é mais cortante do que
espada de dois gumes.
b) A Bíblia cruza culturas e está além do tempo.
c) Envolve emoção e experiências pessoais.
d) A Bíblia está traduzida para muitas línguas e
pode facilmente ser usada como livro texto.
e) Fazer perguntas
pensarem.

permite

aos

estudantes
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6. Permite o aprendizado por meio diferente ao
convencional, nos Estados Unidos 85% das
pessoas são consideradas funcionalmente
iletradas1:
a) 4% Iletradas.
b) 29% Funcionalmente Iletradas.
c) 44% Preferem aprender oralmente.
d) 13% são altamente letradas
aprender por meio da leitura.

e

preferem

1

O Brasil tem atualmente cerca de 16 milhões de analfabetos. Cada
vez mais, no mundo, adota-se o conceito de analfabeto funcional, 30
milhões de brasileiros, considerando a população de 15 anos ou mais.
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COMO DIRIGIR UMA CLASSE DE TREINAMENTO
BÍBLICO ORAL

A baixo estão presentes algumas suguestões que
ajudarão os professores a dirigirem sua classe de
Treinamento Bíblico Oral, São aspectos que estimularão a
discussão do grupo e uma ampliação da visão sobre a
história bíblica estudada.

Explorando o Texto Bíblico
Algum evento importante aconteceu antes da passagem
Biblica em estudo, que possa me ajudar a entender
melhor o conteúdo da história?
Circunstâncias:
Descreva a situação. Como posso me inserir nessa
história me sentir o que os personagens sentiram,
vivenciar a situação?
Observe:
Observe cada cena do texto Bíblico, observe o que é dito
ou feito, as informações espirituais sobre as pessoas
envolvidas na passagem ... ou sobre Deus.
Observe também seus alunos: O que as respostas em
cada seção mostram sobre a vida espiritual de seus
alunos, como confiança, raiva, dúvida, etc.
Escolhas:
A maioria das passagens mostram escolhas feitas por
alguém. Você vê nesta passagem escolhas feitas por
Deus
por
outras
pessoas?
Examine essas escolhas. Será que as decisões
manifestam
sentimentos
como
orgulho,
perdão,
humildade, ódio, bondade, medo ou respeito?
Você pode pensar em outras escolhas (boas ou más) que
poderiam ter sido tomadas.
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Resultados:
Quais são os resultados que você vê em cada escolha
feita?
Impacto:
Quem foi influenciado, direta ou indiretamente, por cada
escolha e como?
Deus:
Quais são as características de Deus que você vê, tais
como a paciência, a misericórdia, a raiva, poder, amor ou
interesse? Será que o Senhor encorajou, advertiu ou
ensinou algo? Como é que Deus responde às pessoas?
Como as pessoas podem responder a Deus?

Aplicando à Vida dos Alunos
(Questões para Discussões)

Revisão:
Reveja as observações que você fez durante a exploração
do texto. Para cada observação feita, pense em como
poderá aplicá-las ao dias atuais.
Circunstâncias:
Pergunte a si mesmo, será que eu, ou alguém que eu
conheça, caso estivesse em uma situação semelhante,
agiria da mesma forma?
O que estou fazendo ou dizendo que é similar (ou
diferente) a reação das pessoas nesta passagem das
Escrituras?
Sou eu um crente ou incrédulo? Estou em paz ou
confuso? Estou buscando a Deus? O que posso aprender
com os gestos e as palavras que eu vi nesta passagem?
Escolhas:
Quais escolhas eu fiz sobre esse aspecto do texto antes
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de entendê-lo? Quais escolhas estou fazendo agora?
Existem melhores escolhas que poderiam ser feitas?
Resultado / Impacto:
Quais foram (ou poderiam ter sido) as conseqüências de
minhas escolhas? Quem foi (pode ser) afetado por elas?
Deus:
Eu vejo Deus trabalhando em minha vida? O que eu
poderia aprender com essa história sobre Deus e Seu
caráter? O que nesta história pode me ajudar a crescer
espiritualmente?

Para acompanhamento pedagógico entre em contato com
o SETELL.

Pr. Anilton Oliveira da Silva
Diretor Acadêmico Setell
vemsemear@gmail.com
www.vemsemear.com.br
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15. Os Doze Espiões
Números 13-14
Números 13
1 Disse o SENHOR a Moisés: 2 Envia homens que espiem a
terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de cada
tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe
entre eles. 3 Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o
mandado do SENHOR; todos aqueles homens eram cabeças dos
filhos de Israel.
17 Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã; e disselhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. 18 Vede a
terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se
poucos ou muitos. 19 E qual é a terra em que habita, se boa ou
má; e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em
fortalezas. 20 Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela
há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram
aqueles dias os dias das primícias das uvas. 21 Assim, subiram e
espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de
Hamate. 23 Depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram
um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois
homens numa vara, como também romãs e figos. 25 Ao cabo de
quarenta dias, voltaram de espiar a terra,
26 Caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a
congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cades;
deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraramlhes o fruto da terra. 27 Relataram a Moisés e disseram: Fomos à
terra a que nos enviaste; e, verdadeiramente, mana leite e mel;
este é o fruto dela. 28 O povo, porém, que habita nessa terra é
poderoso, e as cidades, mui grandes e fortificadas; também
vimos ali os filhos de Anaque. 30 Então, Calebe fez calar o povo
perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra,
porque, certamente, prevaleceremos contra ela. 31 Porém os
homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos
subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32 E,
diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam
espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é
terra que devora os seus moradores; e todo o povo que vimos
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nela são homens de grande estatura. 33 Também vimos ali
gigantes (os filhos de Anaque são descendentes de gigantes), e
éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim
também o éramos aos seus olhos.
Números 14
1 Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta; e o
povo chorou aquela noite. 2 Todos os filhos de Israel
murmuraram contra Moisés e contra Arão; e toda a congregação
lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou
mesmo neste deserto! 3 E por que nos traz o SENHOR a esta
terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas
crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o
Egito? 4 E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e
voltemos para o Egito.
5 Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a
congregação dos filhos de Israel. 6 E Josué, filho de Num, e
Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram
as suas vestes 7 e falaram a toda a congregação dos filhos de
Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é
terra muitíssimo boa. 8 Se o SENHOR se agradar de nós, então,
nos fará entrar nessa terra e no-la dará, terra que mana leite e
mel. 9 Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não
temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos
devorar; retirou-se deles o seu amparo; o SENHOR é conosco;
não os temais. 10 Apesar disso, toda a congregação disse que os
apedrejassem; porém a glória do SENHOR apareceu na tenda da
congregação a todos os filhos de Israel. 11 Disse o SENHOR a
Moisés: Até quando me provocará este povo e até quando não
crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio
dele? 12 Com pestilência o ferirei e o deserdarei; e farei de ti
povo maior e mais forte do que este.
13 Respondeu Moisés ao SENHOR: Os egípcios não somente
ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio
deles, 14 mas também o disseram aos moradores desta terra;
ouviram que tu, ó SENHOR, estás no meio deste povo, que face
a face, ó SENHOR, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e
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vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e, numa coluna
de fogo, de noite. 15 Se matares este povo como a um só
homem, as gentes, pois, que, antes, ouviram a tua fama, dirão:
16 Não podendo o SENHOR fazer entrar este povo na terra que
lhe prometeu com juramento, os matou no deserto.
17 Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se
engrandeça, como tens falado, dizendo: 18 O SENHOR é
longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniqüidade e a
transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a
iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta gerações.
19 Perdoa, pois, a iniqüidade deste povo, segundo a grandeza da
tua misericórdia e como também tens perdoado a este povo
desde a terra do Egito até aqui.
20 Tornou-lhe o SENHOR: Segundo a tua palavra, eu lhe
perdoei. 21 Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra
se encherá da glória do SENHOR, 22 nenhum dos homens que,
tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no
deserto, todavia, me puseram à prova já dez vezes e não
obedeceram à minha voz, 23 nenhum deles verá a terra que, com
juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me
desprezaram a verá. 24 Porém o meu servo Calebe, visto que
nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei
entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá.
25 Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale; mudai,
amanhã, de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do
mar Vermelho.
36 Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que,
voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele,
infamando a terra, 38 Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho
de Jefoné, que eram dos homem que foram espiar a terra,
sobreviveram. 39 Falou Moisés estas palavras a todos os filhos
de Israel, e o povo se contristou muito.
Então os israelitas voltaram para o deserto por onde vagaram
durante 40 anos – um ano para cada dia, os espiões tinham
explorado Canaã e todos os vinte anos de idade morreu no
deserto.
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Questões para estudo: Os Doze Espiões
Números 13-14
Introdução:
Depois de terem saído do Egito, e atravessado o mar vermelho
pela provisão divina, os israelitas foram ao monte Sinai para
receber as leis de Deus. Após terem recebido as tábuas da lei, os
israelitas estavam agora, prontos para entrar em Canaã, a terra
que o Senhor havia prometido dar aos descendentes de Abraão.
Seguindo a liderança do Senhor ,através do seu servo Moisés e
enfrentando inúmeros desafios ao longo do caminho, os israelitas
finalmente chegaram ao seu destino: A terra prometida.
Objetivos:
Conhecer – Entender que o Senhor é digno de confiança
e fiél para nos liderar e guiar de acordo com as suas
promessas. Saber que o Senhor é perdoador e
misericordioso, contudo Ele irá punir aqueles que vivem
em iniqüidade.
Atitude – Acreditar que o Senhor é soberano sobre todos
e enquanto Ele está conosco não temos nada a temer.
Confiar que se o Senhor é por nós, nenhum homem
poderá se levantar contra nós.
Ações – Obedecer ao Senhor custe o que custar; liderar
fielmente de acordo com a palavra de Deus, apesar da
oposição alheia.
Versos para Memorizar:
Números 14:18 “O SENHOR é longânimo e grande em
misericórdia, que perdoa a iniqüidade e a transgressão, ainda que
não inocenta o culpado, e visita a iniqüidade dos pais nos filhos
até à terceira e quarta gerações.”
Textos para Estudo:
Êxodo 23:2; Hebreus 11:6
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Explorando o Texto:
1. Ao comando de quem os espiões foram enviados para
explorar a terra de Canaã? (Números 13:1-3. Moisés os
enviou segundo a ordem do Senhor.)
2. De onde os espiões haviam sido escolhidos e quem eles
representavam? (Números 13:2.Os espiões pertenciam a
cada tribo ancestral de Israel.)
3. O que os espiões deveriam fazer em Canaã? (Números
13:17-20. Eles deveriam descobrir informações a
respeito da terra e das pessoas que viviam nela.)
4. Quanto tempo os espies levaram para explorar a terra?
(Números 13:25. Eles espionaram a terra por 40 dias.)
5. Qual relatório foi dado pelos espiões quando retornaram
da terra? (Números 13:27-28. A terra é muito boa, mas
os homens são muito fortes e as cidades são fortalezas.)
6. Qual espião se levantou e silenciou a multidão? O que
ele disse? (Números 13:30. Calebe se levantou e
silenciou a multidão dizendo que eles deveriam ir e
tomar posse da terra,porquanto certamente poderiam
fazê-lo.)
7. Como o povo respondeu as notícias que os espiões
trouxeram? (Números 14:1-4. O povo levantou a voz em
murmuração contra Moisés e Arão. O povo acusou Deus
de tê-los liderado a essa terra apenas para deixá-los
morrer. Eles queriam voltar ao Egito.)
8. Como as notícias que Josué e Calebe trouxeram eram
diferentes das dos outros espiões? (Números 14:6-9.
Calebe e Josué informaram que a terra era extremamente
boa, e o Senhor poderia dá-la a eles,se Ele se agradasse
deles.)
9. Como o povo reagiu perante as afirmações de Josué e
Calebe? (Números 14:10. Toda a assembléia sugeriu
apedrejá-los.)
10. O que o Senhor disse a respeito do caráter dos israelitas?
(Números 14:11. Que eles recusavam-se a acreditar nEle
como seu Deus e trataram-no com descaso.)
11. O que o Senhor afirmou que faria para punir o povo?
(Números 14:12. O Senhor prometeu feri-los com uma
praga e destruí-los.)
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12. O que disse Moisés para que Deus mudasse de idéia?
(Números 14:13-16. Moisés pediu a Deus que perdoasse
seus pecados porque as notícias da destruição israelita
levariam desgraça ao Seu nome, perante o povo egípcio
que ouviria a respeito disso.)
13. O que Moisés falou a respeito do caráter do Senhor em
relação à ira e perdão? (Números 14:18. O Senhor é
tardio em irar-se, grande em amor e fidelidade e perdoa a
iniqüidade e rebelião.)
14. Deus os perdoou? (Números 14:20. O Senhor perdoou o
povo ,como Moisés pediu.)
15. Deus os puniu? (Números 14:21-23. O Senhor puniu
todos os que o O puseram a prova, não permitindo que
vissem a terra prometida.)
16. O que o Senhor observou em Calebe que o diferenciou
do restante do povo? (Números 14:24. Calebe seguiu a
Deus com integridade.)
17. O que aconteceu aos dez espiões? (Números 14:36. Eles
foram mortos por uma praga.)
Questões para Discussão:
1. Quem é a pessoa mais importante para se consultar
quando estamos enfrentando problemas e a nossa
situação parece sem esperança? [O Senhor é a pessoa
mais importante para se consultar em todo tempo, Ele é
Deus e está no controle de toda e qualquer
circunstância.]
2. Quem os israelitas decidiram não consultar quando os
espiões voltaram com problemas a respeito da terra?
(Números 14:1-4) [Os israelitas não consultaram ao
Senhor,preferindo levantar-se em murmuração a respeito
da sua situação.]
3. Por que os israelitas queriam escolher um novo líder e
retornar ao Egitot? (Números 14:4) [O povo queria um
novo líder para levá-los de volta ao Egito uma vez que
eles acreditavam que Moisés e Deus os haviam levado
ao deserto para morrer.]
4. Por que os israelitas discutiram a respeito de apedrejar
Josué e Calebe? (Números 14:10) [Eles acreditavam que
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iriam morrer e estavam irados com Josué e Calebe por
dizerem que eles deveriam confiar em Deus.]
5. Como nós respondemos quando enfrentamos frustação e
confusão?
6. Por que o Senhor mostrou-se pronto a destruir os
israelitas? (Números 14:11-12) [O senhor havia
realizado inúmeros milagras para salvá-los de poderosos
exércitos e ainda sim,o povo recusou-se a acreditar
nEle.]
7. O que significa “seguir a Deus com sinceridade” como
fez Calebe? (Números 14:24) [Seguir ao Senhor com
sinceridade significa segui-lo com todo seu ser,com tudo
que você é (ie. com o nível mais alto/com todo seu ser).]
8. O que fez o Senhor mudar de idéia e perdoar o povo ao
invés de destruí-los? O que isto nos ensina a respeito de
orar por outras pessoas? (Números 14:19-20) [O Senhor
escolhe perdoar o povo devido a intercessão de Moisés,
mostrando-nos a importância de interceder por outros.]
9. O que podemos aprender sobre o caráter do Senhor a
partir dessa história? [Aprendemos que o Senhor é fiél
em cumprir suas promessas.Ele perdoa nossos pecados e
ao mesmo tempo é justo.]
10. De que maneira podemos ser tomar uma posição para o
Senhor em nossas vidas como Calebe e Josué?
11. O que aprendemos sobre liderança nesta história? [Nós
aprendemos que a liderança pode ser facilmente
enganados pelo cônsul dos ímpios. No entanto, é
importante quando na liderança de olhar para o Senhor
eo Seu poder, em vez de homem e do aspecto exterior.]
12. Por que é importante para seguir o Senhor e não aos
homens como se vê nesta história? [É importante seguir
o Senhor e não aos homens, porque o Senhor é fiel para
aqueles que confiam n'Ele. O Senhor é consistente e no
controle, Ele é confiável acima do homem porque o
homem é instável e muitas vezes com medo.]
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16. Josué em Jericó
Josué 6
Josué 6
1 Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos
de Israel; ninguém saía, nem entrava.
2 Então, disse o SENHOR a Josué: Olha, entreguei na tua mão
Jericó, o seu rei e os seus valentes. 3 Vós, pois, todos os homens
de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez; assim fareis
por seis dias. 4 Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre
de carneiro adiante da arca; no sétimo dia, rodeareis a cidade sete
vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. 5 E será que,
tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo
vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita; o muro
da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente
de si.
6 Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes:
Levai a arca da Aliança; e sete sacerdotes levem sete trombetas
de chifre de carneiro adiante da arca do SENHOR. 7 E disse ao
povo: Passai e rodeai a cidade; e quem estiver armado passe
adiante da arca do SENHOR. 8 Assim foi que, como Josué
dissera ao povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de
chifre de carneiro diante do SENHOR, passaram e tocaram as
trombetas; e a arca da Aliança do SENHOR os seguia. 9 Os
homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as
trombetas; a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas
soavam continuamente. 10 Porém ao povo ordenara Josué,
dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá
palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga:
gritai! Então, gritareis. 11 Assim, a arca do SENHOR rodeou a
cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali
pernoitaram.
12 Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram,
de novo, a arca do SENHOR. 13 Os sete sacerdotes que levavam
as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do
SENHOR iam tocando continuamente; os homens armados iam
18

adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do SENHOR,
enquanto as trombetas soavam continuamente. 14 No segundo
dia, rodearam, outra vez, a cidade e tornaram para o arraial; e
assim fizeram por seis dias.
15 No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma
sorte, rodearam a cidade sete vezes; somente naquele dia
rodearam a cidade sete vezes. 16 E sucedeu que, na sétima vez,
quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo:
Gritai, porque o SENHOR vos entregou a cidade!17 Porém a
cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver; somente
viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em
casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18 Tãosomente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as
vós condenado, não as tomeis; e assim torneis maldito o arraial
de Israel e o confundais. 19 Porém toda prata, e ouro, e utensílios
de bronze e de ferro são consagrados ao SENHOR; irão para o
seu tesouro.
20 Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas.
Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande
grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em
frente de si, e a tomaram. 21 Tudo quanto na cidade havia
destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como
mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e
jumentos.
22 Então, disse Josué aos dois homens que espiaram a terra:
Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo
quanto tiver, como lhe jurastes. 23 Então, entraram os jovens, os
espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e
tudo quanto tinha; tiraram também toda a sua parentela e os
acamparam fora do arraial de Israel.
24 Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no; tãosomente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro
deram para o tesouro da Casa do SENHOR. 25 Mas Josué
conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e
tudo quanto tinha; e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje,
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porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar
Jericó.
26 Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante
do SENHOR seja o homem que se levantar e reedificar esta
cidade de Jericó; com a perda do seu primogênito lhe porá os
fundamentos e, à custa do mais novo, as portas.
27 Assim, era o SENHOR com Josué; e corria a sua fama por
toda a terra.

20

Questões para Estudo: Josué em Jericó
Josué 6
Introdução:
Quando os 40 anos de peregrinação no deserto foram mais, Deus
novamente conduziu os israelitas para Canaã, para entrar na
Terra Prometida, sob a liderança de um homem jovem chamado
Josué. Josué tinha servido sob Moisés e agora foi nomeado por
Deus como "o sucessor de Moisés. Quando eles se aproximaram
da Terra Prometida, o seu primeiro obstáculo foi o Rio Jordão.
Confiando na fidelidade do Senhor, os israelitas testemunharam
a mão de Deus como Ele se conteve as águas do Jordão e lhes
permitiu atravessar em terra seca. Enquanto em Jericó, eles
estavam sob a proteção de uma prostituta chamada Raabe, que
temia a Deus. Ela relatou que os espiões que of povo de Jericó
estava vivendo com medo dos israelitas e seu Deus, e que
acreditave que o Senhor tinha dado a cidade de Jericó nas mãos
dos israelitas. Ao ouvir esta notícia, Josué e seu exército
marcharam para a batalha, sabendo que o Senhor iria continuar a
estar com eles.
Objetivos:
Conhecer – Saber que Deus está pronto e capaz de nos
salvar, quando nós chamamos a ele.
Atitude – Para viver em submissão reverente a direção de
Deus.
Ações – Para estender a oferta de Deus de salvação para os
perdidos e incrédulos nações ao redor de nós. Para obedecer
à voz do Senhor e ir aonde Ele nos manda ir, agir e viver em
obediência em fazer exatamente o que o Senhor nos manda
fazer.
Versos para Memorizar:
Romanos 10:13 “Porque: Todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo.”
Textos para Estudo:
Josué 1:1-9; Mateus 1:5-6; João 6:37; Hebreus 11:30-31; Tiago
2:25-26; 1 João 1:8-9
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Explorando o Texto:
1. Por que foi Jericho "cale-se bem"? Até que ponto foi ele
calar a boca? (Josué 6:1. Foi fechada por causa dos
israelitas, ninguém estava saindo ou entrando pol)
2. Que promessa que Deus deu aos israelitas antes de
comandá-los a marchar ao redor de Jericó? (Josué 6:2.
Ele prometeu que iria entregar Jericó em suas mãos.)
3. Qual foi a estratégia de Deus para derrotar Jericho?
(Josué 6:3-5. Os israelitas estavam a marchar ao redor da
cidade com a arca da aliança de seis dias e em seguida,
no sétimo dia de Março cerca de sete vezes. No sétimo
dia, as pessoas estavam a dar um grito no som da
trombeta, eo Senhor lhes daria a cidade de Jericó.)
4. Quantos sacerdotes foram soprar as trombetas? (Josué
6:4. Sete padres foram soprar as trombetas.)
5. Qual é a ordem que os israelitas seguem enquanto
marchavam pela cidade? (Josué 6:7-10. Primeira - O
guarda armado, em segundo lugar - os sete sacerdotes
com sete trombetas, em terceiro lugar - a arca da aliança,
o quarto traseiro do guarda.)
6. Quantas vezes eles circulam na cidade sobre os seis
primeiros dias? (Josué 6:11, 14. Eles marcharam ao
redor da cidade uma vez por dia durante seis dias).
7. Quantas vezes eles circulam pela cidade no sétimo dia?
(Josué 6:15. No sétimo dia, rodearam a cidade sete
vezes.)
8. O comando de Josué o povo a fazer após a sétima vez ao
redor? (Josué 6:16-19. A mensagem que o Senhor tinha
entregado Jericó em suas mãos, mas para certificar-se de
reposição Raabe, porque ela escondeu os espiões. As
pessoas eram também para ter certeza de que toda a
prata, ouro e outros objetos de valor entrou em o tesouro
do Senhor.)
9. O que aconteceu quando as trombetas soaram? (Josué
6:20-21. "O povo gritou e as paredes desmoronaram,
permitindo que cada homem responsável e assumir o
controle da cidade. Os israelitas destruiu completamente
a cidade e todos os habitantes.)
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10. Quem é que eles dedicam a destruição? (Josué 6:21. E
perseveravam na cidade para o Senhor, assim como
quem viveu nele.)
11. Vidas de quem foram poupados? (Josué 6:22-23. A vida
de Raabe foi poupada juntamente com todos em sua
casa.)
12. Por que Josué Rahab sobressalentes e sua família?
(Josué 6:25. Josué poupou Raabe e sua família porque
ela escondeu os espiões que foram enviados a Jericó.)
13. Quem estava com Josué como ele conduziu o povo
israelita? (Josué 6:27. O Senhor estava com Josué.)
Questões para Discussão:
1. Como foram os israelitas um povo diferente depois de
vagar pelo deserto por quarenta anos? [Eles estavam
prontos a acreditar na promessa de Deus que Ele iria
derrotar os seus inimigos e lhes dar a terra de Canaã.]
2. Por que Josué comandá-los a tomar a Arca da Aliança,
como parte do grupo que marchou ao redor de Jericó?
(Josué 6:6) [A Arca da Aliança representava a presença
de Deus com os israelitas. It was a reminder that God's
power would defeat Jericho.] Foi um lembrete de que o
poder de Deus que a derrota de Jericó.]
3. Assim como os Israelitas foram entregues, como é que
Deus escolheu para nos entregar? [Deus entregou ao
inimigo esmagador do pecado e da morte eterna, por
Cristo.]
4. Por que Deus escolheu para derrotar a cidade de Jericó
usando trombetas e as vozes do povo? (Josué 6:20-21)
[Deus quis deixar claro que os israelitas não ganhou, por
causa de sua força, mas por causa da força de Deus. ]
5. Por que Deus comando que todo o povo de Jericó ser
morto? (Josué 6:17, 21) [Foi o castigo de Deus sobre um
povo ímpio que estavam servindo aos ídolos.]
6. De que maneira nós regularmente as coisas pertencentes
a Deus ou que se dedicam a ele? (Josué 6:21) [Nós
principalmente as coisas que são dedicadas ao Senhor,
retendo os dízimos e ofertas.]
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7. Por que os espiões prometeram salvar a vida de Raabe e
sua família? (Josué 2:8-14) [Raabe tinha ouvido falar de
como Deus estava com os israelitas e os resgatou do
Egito e os levou a atravessar o Mar Vermelho. Ela temia
a Deus e sabia que Deus iria derrotar Jericho então ela
perguntou a espiões para poupar sua vida quando Deus
derrotou Jericho.]
8. O que a história de Raabe nos ensinar sobre o amor de
Deus para as pessoas? (Josué 6:22-23) [A história de
Raabe nos mostra que Deus está pronto para receber
qualquer um que O teme e acredita ele, mesmo o pior
dos pecadores. João 6:37 diz que se alguém vem a Jesus,
Ele não os rejeitará. Raabe passou a fazer parte de Israel
e se tornou a mãe de Boaz e ela aparece na genealogia de
Jesus Cristo (Mateus 1:5-6)]
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17. Gideão
Juízes 6-7
Juízes 6
1 Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o SENHOR;
por isso, o SENHOR os entregou nas mãos dos midianitas por
sete anos. 2 Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel,
fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que
estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. 4 E contra ele
se acampavam, destruindo os produtos da terra até à vizinhança
de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas,
nem bois, nem jumentos. 6 Assim, Israel ficou muito debilitado
com a presença dos midianitas; então, os filhos de Israel
clamavam ao SENHOR.
12 Então, o Anjo do SENHOR lhe apareceu e lhe disse: O
SENHOR é contigo, homem valente. 13 Respondeu-lhe Gideão:
Ai, senhor meu! Se o SENHOR é conosco, por que nos
sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas
que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o SENHOR
subir do Egito? Porém, agora, o SENHOR nos desamparou e nos
entregou nas mãos dos midianitas. 14 Então, se virou o
SENHOR para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da
mão dos midianitas; porventura, não te enviei eu? 15 E ele lhe
disse: Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? Eis que a minha
família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de
meu pai. 16 Tornou-lhe o SENHOR: Já que eu estou contigo,
ferirás os midianitas como se fossem um só homem. 22 Viu
Gideão que era o Anjo do SENHOR e disse: Ai de mim,
SENHOR Deus! Pois vi o Anjo do SENHOR face a face.
23 Porém o SENHOR lhe disse: Paz seja contigo! Não temas!
Não morrerás! 24 Então, Gideão edificou ali um altar ao
SENHOR e lhe chamou de O SENHOR É Paz. Ainda até ao dia
de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas.
25 Naquela mesma noite, lhe disse o SENHOR: Toma um boi
que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e
derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste-ídolo que
está junto ao altar. 26 Edifica ao SENHOR, teu Deus, um altar
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no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo
boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste-ídolo que
vieres a cortar. 27 Então, Gideão tomou dez homens dentre os
seus servos e fez como o SENHOR lhe dissera; temendo ele,
porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez
de dia, mas de noite. 28 Levantando-se, pois, de madrugada, os
homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado,
e o poste-ídolo que estava junto dele, cortado; e o referido
segundo boi fora oferecido no altar edificado. 29 E uns aos
outros diziam: Quem fez isto? E, perguntando e inquirindo,
disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. 30 Então, os
homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu
filho, para que morra; pois derribou o altar de Baal e cortou o
poste-ídolo que estava junto dele. 31 Porém Joás disse a todos os
que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-loeis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã, será
morto. Se é deus, que por si mesmo contenda; pois derribaram o
seu altar. 32 Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal,
porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu
altar. 33 E todos os midianitas, e amalequitas, e povos do Oriente
se ajuntaram, e passaram, e se acamparam no vale de Jezreel. 34
Então, o Espírito do SENHOR revestiu a Gideão, o qual tocou a
rebate, e os abiezritas se ajuntaram após dele.
Juízes 7
2 Disse o SENHOR a Gideão: É demais o povo que está contigo,
para eu entregar os midianitas nas suas mãos; Israel poderia se
gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou.
3 Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido
e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade.
Então, voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram.
4 Disse mais o SENHOR a Gideão: Ainda há povo demais; fazeos descer às águas, e ali tos provarei; aquele de quem eu te
disser: este irá contigo, esse contigo irá; porém todo aquele de
quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá.
5 Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o SENHOR lhe
disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão,
esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de
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joelhos a beber. 6 Foi o número dos que lamberam, levando a
mão à boca, trezentos homens; e todo o restante do povo se
abaixou de joelhos a beber a água. 7 Então, disse o SENHOR a
Gideão: Com estes trezentos homens que lamberam a água eu
vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos; pelo que a
outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar.
8 Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão
enviou todos os homens de Israel cada um à sua tenda, porém os
trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas
abaixo dele, no vale.
Agora, o acampamento dos midianitas estava abaixo dele no
vale. 16 Então, repartiu os trezentos homens em três companhias
e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros
vazios, com tochas neles. 17 E disse-lhes: Olhai para mim e fazei
como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer
eu, assim fareis. 18 Quando eu tocar a trombeta, e todos os que
comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor
de todo o arraial e direis: Pelo SENHOR e por Gideão!
19 Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às
imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se
pouco tempo antes trocado as guardas; e tocaram as trombetas e
quebraram os cântaros que traziam nas mãos. 20 Assim, tocaram
as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros; e
seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita, as
trombetas que tocavam; e exclamaram: Espada pelo SENHOR e
por Gideão! 21 E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do
arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. 22 Ao soar
das trezentas trombetas, o SENHOR tornou a espada de um
contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de
Zererá, até Bete-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de
Tabate.
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Questões para Estudo: Gideão
Juízes 6-7
Introdução:
Depois de os israelitas tinham derrotado muitas das nações que
vivem em Canaã sob a liderança de Josué, eles se tornaram
infiéis ao Senhor, adorando os deuses das nações ao redor deles.
No entanto, quando o povo clamou ao Senhor, Ele enviou os
juízes que se levantou para liderar o povo e entregá-los de seus
inimigos. Gideon foi um dos juízes que o Senhor o chamou em
um momento mais desesperado para o povo de Israel, um
momento em que os midianitas oprimiam.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender que Deus é Todo-Poderoso e
que Ele usa pessoas fracas para fazer a Sua obra.
Atitude – Para o nosso espírito humilde e venha para a fé no
Deus poderoso que servimos.
Ações – De agir com humildade para a instrução do Senhor,
a obedecer ao Senhor com ousadia, para dar glória a Deus,
como nós reconhecemos que Ele luta por nós.
Versos para Memorizar:
Salmos 89:8 “Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, quem é
poderoso como tu és, SENHOR, com a tua fidelidade ao redor de
ti?”
Textos para Estudo:
Provérbios 3:5-6; Hebreus 13:5, 1 João 5:18

Explorando o Texto:
1. O que aconteceu com os israelitas quando eles fizeram o
mal aos olhos do Senhor? (Juízes 6:1-4. O Senhor deuos nas mãos dos midianitas ser oprimido.)
2. O que fez com que os israelitas clamar a Deus? (Juízes
6:6. A terra em que os israelitas estavam vivendo na era
tão pobre.)
3. Como resposta Gideon depois que o anjo lhe disse: “O
Senhor está com você ...”? (Juízes 6:12-13. “Se o Senhor
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

está conosco, por que tudo isso happed para nós? Onde
está Ele? O Senhor nos abandonou.”)
O que o comando de Lord Gideon fazer para o povo de
Israel? (Juízes 6:14-16. Para ir com a força que você tem
e salvar Israel.)
Que tipo de força que Gideão tem de si mesmo? Que
força é o Senhor referindo que Gideon iria sair? (Juízes
6:15-16. Gideão se via como um homem fraco, mais
fraco do clã em Israel. O Senhor estava se referindo à
força que Gideão teve da parte do Senhor.)
O que Gideão chamar o altar que ele construiu em que
lugar? (Juízes 6:24. “O Senhor é Paz.”)
O que o comando de Lord Gideon fazer em relação a
adoração de ídolos de sua família? (Juízes 6:25-26. O
Senhor lhe ordenou para derrubar o pai do seu altar de
Baal e cortou o poste Asherah ao lado dele. Então ele foi
para construir um altar ao Senhor.)
Quando Gideão fez seguir o mandamento do Senhor?
Por quê? (Juízes 6:27. Gideon demoliu o altar de Baal eo
poste Asherah na noite enquanto ele estava com medo de
sua família e as pessoas da cidade.)
Qual foi a reação do povo da cidade, quando eles viram
a destruição do altar de Baal? (Juízes 6:30. Eles queriam
matar Gideon.)
Como o pai de Gideão atender a multidão enfurecida que
queria matar Gideon? (Juízes 6:31. O pai de Gideão
respondeu dizendo que, se realmente Baal era um deus,
ele seria capaz de se defender se alguém o seu altar.)
Qual foi o significado do nome dado a Gideão? (Juízes
6:32. "Que Baal contende com eles.")
Por que Deus diz que Gideão reuniu muitas pessoas
também? (Juízes 7:2. O Senhor disse que Gideon tinha
muitos homens, porque se eles lutaram, em seguida,
Israel iria se gabar de que sua própria força salvou.)
Como Deus reduzir o exército de 32 mil pessoas para
300? (Juízes 7:3-6. Deus disse que se alguém estava com
medo que pudesse voltar, e se algum deles rodou água
como um cão que estavam a ser retirados do exército).
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14. O que Deus promete que fará com os 300 homens?
(Juízes 7:7. O Senhor promete que, com os 300 homens,
Ele vai salvá-los.)
15. O que Gideão dar aos homens, antes de ir para a batalha
para lutar? (Juízes 7:16. Deu-lhes trombetas e frascos
vazios com tochas dentro deles.)
16. Como o Senhor derrota os midianitas? (Juízes 7:20-22.
O Senhor fez os midianitas para ser lançado em
confusão. Começaram a matar uns aos outros pela
espada e fugiram para salvar suas próprias vidas.)
Questões para Discussão:
1. Qual é o resultado quando optamos por fazer o mal aos
olhos de Deus, como os israelitas fizeram? (Juízes 6:1-4)
[bênção de Deus também se afasta de nós e tornar-se
desprotegida do Inimigo.]
2. "O Senhor abandonou-nos" (Juízes 6:13). Alguma vez
você já sentiu como Gideon? O Senhor já te abandonou?
(Hebreus 13:5) [O Senhor nunca nos deixa nem nos
abandona.]
3. Por que Deus muitas vezes escolhe as coisas fracas para
fazer seu trabalho? (Juízes 6:15, 7:2) [Quando o Senhor
escolhe as coisas fracas do mundo para seu trabalho,
então não podemos nos vangloriar em nosso próprio
poder e força, quando a nossa missão está cumprida.
Deus usou Gideão, o menor na sua família, que estava
no clã mais fraco da sua tribo (Juízes 6:15). Deus usou
300 homens para derrotar um exército de mais de 120
mil (Juízes 8:10)].
4. Qual é a atitude do Senhor para outros "deuses" que
estão na nossa vida? Quais são alguns de nossos
"deuses" que serve? (Juízes 6:25-27) [Deus não tem
tolerância para outros "deuses". Ele é o Único e
Verdadeiro Deus e é o único a ser adorado e elogiado.
Embora muitos de nós não pode adorar uma estátua de
madeira, muitas vezes, nós adoramos muitas coisas
criadas por nossas próprias mãos, tais como dinheiro,
casas, carros, etc]
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5. Gideão fez temer a ira de Baal e Asherah? Como foi a
resposta que Joás deu à multidão enfurecida uma boa?
(Juízes 6:31-34) [Gideon não medo, mas confiou em
Deus para protegê-lo, sabendo que Deus era o único
Deus verdadeiro. Joás, lembrou as pessoas que se Baal
era realmente um deus, ele próprio poderia punir Gideon
e vingar-se.]
6. Você se vangloriar de suas realizações como se sua
própria força, deu-lhe o sucesso? (Juízes 7:2) [Deus quer
para receber o louvor e glória da nossa vida, Ele é o
Único que nos permite fazer tudo. A glória não é para
nós.]
7. O que podemos aprender com Gideão nessa história? [A
confiar em Deus e obedecer, mesmo que pareça tolo,
porque podemos estar certos de que Deus sabe o futuro
eo plano.]
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18. Rute
Rute 1-4
Rute 1
1 Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra; e um
homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com
sua mulher e seus dois filhos. 2 Este homem se chamava
Elimeleque, e sua mulher, Noemi; os filhos se chamavam Malom
e Quiliom, efrateus, de Belém de Judá; vieram à terra de Moabe
e ficaram ali. 3 Morreu Elimeleque, marido de Noemi; e ficou
ela com seus dois filhos, 4 os quais casaram com mulheres
moabitas; era o nome de uma Orfa, e o nome da outra, Rute; e
ficaram ali quase dez anos. 5 Morreram também ambos, Malom
e Quiliom, ficando, assim, a mulher desamparada de seus dois
filhos e de seu marido. 6 Então, se dispôs ela com as suas noras e
voltou da terra de Moabe, porquanto, nesta, ouviu que o
SENHOR se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. 7 Saiu, pois,
ela com suas duas noras do lugar onde estivera; e, indo elas
caminhando, de volta para a terra de Judá,
8 disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe; e o
SENHOR use convosco de benevolência, como vós usastes com
os que morreram e comigo.16 Disse, porém, Rute: Não me instes
para que te deixe e me obrigue a não seguir-te; porque, aonde
quer que fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu;
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 18 Vendo,
pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la,
deixou de insistir com ela. 22 Assim, voltou Noemi da terra de
Moabe, com Rute, sua nora, a moabita; e chegaram a Belém no
princípio da sega da cevada.
Rute 2
2 Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e
apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse:
Vai, minha filha! 3 Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após
os segadores; por casualidade entrou na parte que pertencia a
Boaz, o qual era da família de Elimeleque. 4 Eis que Boaz veio
de Belém e disse aos segadores: O SENHOR seja convosco!
Responderam-lhe eles: O SENHOR te abençoe! 5 Depois,
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perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é
esta moça? 6 Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que
veio com Noemi da terra de Moabe. 7 Disse-me ela: Deixa-me
rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores.
Assim, ela veio; desde pela manhã até agora está aqui, menos um
pouco que esteve na choça. 8 Então, disse Boaz a Rute: Ouve,
filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco
passes daqui; porém aqui ficarás com as minhas servas. 9 Estarás
atenta ao campo que segarem e irás após elas. Não dei ordem aos
servos, que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas
e bebe do que os servos tiraram. 10 Então, ela, inclinando-se,
rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso
de mim, sendo eu estrangeira? 11 Respondeu Boaz e lhe disse:
Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da
morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a
terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não
conhecias. 12 O SENHOR retribua o teu feito, e seja cumprida a
tua recompensa do SENHOR, Deus de Israel, sob cujas asas
vieste buscar refúgio.
19

Quando ela voltou para casa Então, lhe disse a sogra: Onde
colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te
acolheu favoravelmente! E Rute contou a sua sogra onde havia
trabalhado e disse: O nome do senhor, em cujo campo trabalhei,
é Boaz. 20 Então, Noemi disse a sua nora: Bendito seja ele do
SENHOR, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem
para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais
Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os
nossos resgatadores. 21 Continuou Rute, a moabita: Também
ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem
toda a sega que tenho. 22 Disse Noemi a sua nora, Rute: Bom
será, filha minha, que saias com as servas dele, para que, noutro
campo, não te molestem. 23 Assim, passou ela à companhia das
servas de Boaz, para colher, até que a sega da cevada e do trigo
se acabou; e ficou com a sua sogra.
Rute 3
1 Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscarte um lar, para que sejas feliz? 2 Ora, pois, não é Boaz, na
33

companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes?
Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. 3 Banha-te, e ungete, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira; porém não te
dês a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e
beber. 4 Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita;
então, chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás; ele te dirá
o que deves fazer. 5 Respondeu-lhe Rute: Tudo quanto me
disseres farei. 6 Então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto
sua sogra lhe havia ordenado. 7 Havendo, pois, Boaz comido e
bebido e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao
pé de um monte de cereais; então, chegou ela de mansinho, e lhe
descobriu os pés, e se deitou. 8 Sucedeu que, pela meia-noite,
assustando-se o homem, sentou-se; e eis que uma mulher estava
deitada a seus pés. 9 Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou
Rute, tua serva; estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és
resgatador. 10 Disse ele: Bendita sejas tu do SENHOR, minha
filha; melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira,
pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. 11 Agora,
pois, minha filha, não tenhas receio; tudo quanto disseste eu te
farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher
virtuosa.
Rute 4
9 Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois, hoje,
testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que
pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom; 10 e também
tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para
suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome
não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua
cidade; disto sois, hoje, testemunhas. 11 Todo o povo que estava
na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas; o SENHOR
faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como
a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel; e tu, Boaz, há-te
valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém.
13 Assim, tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher;
coabitou com ela, e o SENHOR lhe concedeu que concebesse, e
teve um filho. 14 Então, as mulheres disseram a Noemi: Seja o
SENHOR bendito, que não deixou, hoje, de te dar um neto que
será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste.
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17 As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um
filho. E lhe chamaram Obede. Este é o pai de Jessé, pai de Davi.
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Questões para Estudo: Rute
Rute 1-4
Introdução:
Rute é um livro sobre o amor, de devoção e de resgate fixado no
período dos juízes em Israel, era marcada por uma imoralidade,
idolatria, e da guerra. É a história de uma mulher moabita,
chamada Rute, que abandona sua herança pagã, a fim de se
apegar ao povo de Israel e ao Deus de Israel. Rute deixa sua
terra natal, a fim de ir com sua mãe viúva judia-de-lei para a
cidade de Bethlehem. Como resultado de sua fidelidade em um
momento de icredulidade nacional, Deus recompensa-la, dandolhe um marido (Boaz), um filho (Obed), e uma posição
privielgiada na linhagem do rei David e, finalmente, Jesus
Cristo.
Objetivos:
Conhecer – Para saber que Deus incorpora a nossa amargura
e sofrimento em seu plano perfeito. Para entender a
necessidade de seguir a Deus acima de confortos terrenos e
valores mobiliários. Para entender a necessidade de ser um
servo e habita na humildade em cada aspecto de nossas
vidas.
Atitude – De ter paciência e confiança em Deus, crendo que
Ele tudo funciona de acordo com a sua boa vontade.
Ações – De mostrar a bondade eo amor aos outros que
precisam de ajuda e assistência. Para permanecer fiel ao
chamado para servir o Senhor Deus, onde quer que
estejamos.
Versos para Memorizar:
Salmos 30:5b “Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem
pela manhã.”
Textos para Estudo:
Deuteronômio 25:5-10; Mateus 1:5-16; Romanos 8:28; Efésios
4:32; Filipenses 2:3-4
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Explorando o Texto:
1. Quais as dificuldades que Naomi experiência na terra de
Moab? (Rute 1:3-5. O marido de Naomi, Elimeleque
morreu, assim como seus dois filhos, Malom e Kilion).
2. O que Rute diz para a mãe-de-lei, quando Naomi pediulhe para voltar para sua casa em Moab? (Rute 1:16. "Não
desejo me para deixá-lo ou voltar atrás de você. Aonde
você for eu vou vá ... Seu Deus será meu Deus ").
3. Como Rute encontrar comida para ela e Naomi? (Rute
2:2. Ela entrou no campo e pegou a sobra de grãos).
4. Como mostrar a bondade Boaz a Rute? (Rute 2:8-9. Ele
permitiu que ela ficasse em seu campo com o seu servo
meninas, ele se certificou de que seus homens não tocála, e disse que ela podia beber da sua água frascos
servos.)
5. Por que mostrar bondade Boaz a Rute, embora ela era
um estrangeiro? (Rute 2:11-12. Ele tinha ouvido falar
sobre tudo o que ela tinha feito por sua mãe-de-lei e
como ela tinha chegado a uma terra que não era sua
própria, encontrando refúgio no Senhor.)
6. Que relação foi Boaz para a família de Naomi? (Rute
2:20. Boaz era um parente próximo, um redentor.)
7. O que Naomi aconselha Rute que fazer quando ela
estava procurando um marido para ela? (Rute 3:3-4: Para
ir até a eira e colocar perfume e as melhores roupas e
deitar-se no final de pés de Boaz, aguardando suas
instruções para você.)
8. O que Boaz promessa que ele faria para ela? (Rute 3:10.
Ele prometeu fazer por ela o que ela pedia, ou seja, casar
com ela.)
9. Qual foi Rute notar por estes na cidade? (Rute 3:11. Ela
era conhecida por ser uma mulher de caráter nobre.)
10. Qual era o nome de Boaz e Rute filho? (Obed) Seu
bisneto? (David) (Ver Rute 4:17)
11. Como mover Naomi de grande tristeza para a felicidade
na história? (Rute 4:14-17. Naomi estava sozinha, viúva
e os filhos mortos. No entanto, ela foi mais tarde
abençoada com um redentor quando Boaz casou-se com
Rute, e desde criança a olhar.)
37

Questões para Discussão:
1. Por que a Rute determinado a deixar sua terra natal e ir
com Naomi de volta a Israel? (Rute 1:16) [Rute mostrou
o grande amor de sua sogra e queria ir com ela e servir
ao Deus de Israel, Naomi fez.]
2. De que forma podemos, como Rute, mostrar nossa
devoção ao Senhor? [Podemos mostrar nossa devoção ao
Senhor, por ser dedicado à Palavra de Deus e à Sua
obra.]
3. Qual foi a obra do redentor? [O redentor foi se casar com
a viúva de deixar um herdeiro ao marido, seu nome, de
acordo com Deuteronômio 25:5-10].
4. Qual foi o significado de Rute vai Boaz na noite e
dormir por seus pés? [De acordo com o costume da
época, ela estava pedindo-lhe para casar com ela porque
era um parente próximo do marido de Rute, que morreu.
A lei diz que um parente próximo deveria casar com a
viúva para continuar a linha do homem morto.]
5. Quem é o David aqui mencionados, que era neto de
Obed, filho de Boaz e Rute? (Rute 4:17) [É o Rei Davi,
o grande rei de Israel.]
6. O que nós aprendemos sobre como devemos tratar uns
aos outros com essa história? [Rute mostrou grande
bondade para com Noemi, mesmo no meio da sua
pobreza e perda e Boaz mostrou grande bondade para
com Noemi e Rute, redimindo-los e recuperar sua honra
(Efésios 4,32).]
7. Quais são algumas maneiras que podemos mostrar servo
um coração para as pessoas que nos rodeiam? [Quer seja
em nossa família, nossa igreja, ou com nossos amigos,
nossa atitude pode ser a mesma que a de Jesus Cristo
que se humilhou para se tornar um servo (Filipenses 2:27).]
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19. Samuel e Ana
1 Samuel 1-2
1 Samuel
1 Houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa
de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú,
filho de Toú, filho de Zufe, efraimita. 2 Tinha ele duas mulheres:
uma se chamava Ana, e a outra, Penina; Penina tinha filhos; Ana,
porém, não os tinha. 3 Este homem subia da sua cidade de ano
em ano a adorar e a sacrificar ao SENHOR dos Exércitos, em
Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como
sacerdotes do SENHOR. 4 No dia em que Elcana oferecia o seu
sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos
os seus filhos e filhas. 5 A Ana, porém, dava porção dupla,
porque ele a amava, ainda mesmo que o SENHOR a houvesse
deixado estéril. 6 (A sua rival a provocava excessivamente para a
irritar, porquanto o SENHOR lhe havia cerrado a madre.) 7 E
assim o fazia ele de ano em ano; e, todas as vezes que Ana subia
à Casa do SENHOR, a outra a irritava; pelo que chorava e não
comia. 8 Então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que
choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste?
Não te sou eu melhor do que dez filhos?
9 Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote,
assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do
SENHOR, 10 levantou-se Ana, e, com amargura de alma, orou
ao SENHOR, e chorou abundantemente. 11 E fez um voto,
dizendo: SENHOR dos Exércitos, se benignamente atentares
para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva
te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao SENHOR o
darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não
passará navalha. 12 Demorando-se ela no orar perante o
SENHOR, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios,
13 porquanto Ana só no coração falava; seus lábios se moviam,
porém não se lhe ouvia voz nenhuma; por isso, Eli a teve por
embriagada 14 e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada?
Aparta de ti esse vinho! 15 Porém Ana respondeu: Não, senhor
meu! Eu sou mulher atribulada de espírito; não bebi nem vinho
nem bebida forte; porém venho derramando a minha alma
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perante o SENHOR. 16 Não tenhas, pois, a tua serva por filha de
Belial; porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha
aflição é que tenho falado até agora. 17 Então, lhe respondeu Eli:
Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe
fizeste. 18 E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti.
Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante
já não era triste.
19 Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o
SENHOR, e voltaram, e chegaram a sua casa, a Ramá. Elcana
coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o
SENHOR, 20 ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um
filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do SENHOR o pedi.
24 Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de
três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à
Casa do SENHOR, a Siló. Era o menino ainda muito criança.
25 Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. 26 E disse
ela: Ah! Meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher
que aqui esteve contigo, orando ao SENHOR. 27 Por este
menino orava eu; e o SENHOR me concedeu a petição que eu
lhe fizera. 28 Pelo que também o trago como devolvido ao
SENHOR, por todos os dias que viver; pois do SENHOR o pedi.
E eles adoraram ali o SENHOR.
1 Samuel 2
1 Então, orou Ana e disse: O meu coração se regozija no
SENHOR, a minha força está exaltada no SENHOR; a minha
boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua
salvação. 2 Não há santo como o SENHOR; porque não há outro
além de ti; e Rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. 5 Os
que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que
andavam famintos não sofrem mais fome; até a estéril tem sete
filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. 7 O SENHOR
empobrece e enriquece; abaixa e também exalta. 8 Levanta o
pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o
fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de
glória; porque do SENHOR são as colunas da terra, e assentou
sobre elas o mundo. 10 Os que contendem com o SENHOR são
quebrantados; dos céus troveja contra eles. O SENHOR julga as
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extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu
ungido.
11 Então, Elcana foi-se a Ramá, a sua casa; porém o menino
ficou servindo ao SENHOR, perante o sacerdote Eli. 19 Sua mãe
lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lha trazia
quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual.
20 Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: O SENHOR te
dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao
SENHOR. E voltavam para a sua casa. 21 Abençoou, pois, o
SENHOR a Ana, e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas; e
o jovem Samuel crescia diante do SENHOR. 26 Mas o jovem
Samuel crescia em estatura e no favor do SENHOR e dos
homens.
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Questões para Estudo: Samuel e Ana
1 Samuel 1-2
Introdução:
A história de Ana ocorre no final do período dos juízes antes de
os reis passaram a governar Israel. Ela queria desesperadamente
um filho, no entanto, ela era estéril e incapaz de engravidar. Ela
veio continuamente diante do Senhor e pediu para uma criança, e
em sua persistência, o Senhor ouviu seu choro. Ela deu à luz a
Samuel, que cresceu para ser um juiz poderoso e profeta do
Senhor sobre Israel. Ele era um homem piedoso que Deus usou
para ungir o rei Saul e Davi como Rei dos reis de Israel.
Objetivos:
Conhecer – Para entender que Deus realmente responde as
nossas orações, enquanto ao mesmo tempo, percebendo que
sua resposta não é sempre uma resposta de acordo com
nosso desejo, mas segundo a sua maior vontade.
Atitude – Para viver, não com espírito de vingança ou ódio,
mas confiando na fidelidade de Deus.
Ações – Para trazer a sua dor a Deus em oração. Para
permanecer persistente perante o Senhor. Para render
completamente as nossas esperanças e sonhos para o Senhor.
Para continuar a louvar o Senhor por Sua disposições para
nós em nossas vidas.
Versos para Memorizar:
Salmos 34:18 “Perto está o SENHOR dos que têm o coração
quebrantado e salva os de espírito oprimido.”
Lucas 18:1 “Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar
sempre e nunca esmorecer.”
Textos para Estudo:
Isaías 40:28-31; Eclesiastes 5:4-5; Lucas 18:1-8; Romanos
12:17; 1 Tessalonicenses 5:16-18; Tiago 1:2-4; 4:2-3, 6; 1 Pedro
5:7
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Explorando o Texto:
1. Qual foi a rivalidade entre os dois Elcana esposas?
(1 Samuel 1:2. Sua esposa, Penina era capaz de ter filhos
e fez. Sua esposa outro, Ana era estéril).
2. Qual foi a tradição de Elcana e sua família uma vez por
ano? (1 Samuel 1:3. Subiram de sua cidade para adorar e
oferecer sacrifícios ao Senhor em Silo.)
3. O que causou Ana a chorar e se recusam a comer?
(1 Samuel 1:6. Seu útero estava fechado e Penina
provocaria ela.)
4. O que Ana faz no meio de sua grande tristeza?
(1 Samuel 1:10-11. Ela chorou muito e orou ao Senhor, e
fez um voto dizendo que se o Senhor lhe daria um filho,
então ela lhe daria de volta para o Senhor.)
5. O que causou Eli pensar que Ana estava bêbado?
(1 Samuel 1:12-14. Ela estava orando em seu coração e
seus lábios se moviam, mas sua voz não foi ouvida.)
6. O que Eli disse a Ana depois que ela explicou que ela
estava orando? (1 Samuel 1:17. Ide em paz, eo Deus de
Israel te conceda o que você pediu a Ele).
7. Como Deus respondeu a oração Ana? (1 Samuel 1:1920. "O Senhor permitiu-lhe conceber e dar à luz um
filho.)
8. Será que Ana manter seu voto que tinha feito perante o
Senhor? (1 Samuel 1:24-28. Sim. Ela trouxe o menino
para a casa do Senhor, e lhe deu a Eli, o sacerdote para
cuidar dele.)
9. Como foi a segunda oração é Ana diferente de sua
primeira vez? (1 Samuel 2:1-10. Era alegria que o
Senhor havia respondido sua oração pelo seu poder)
10. Como o Senhor te abençoe Ana depois que ela deu
Samuel ao Senhor? (1 Samuel 2:21. "O Senhor permitiulhe conceber e dar à luz três filhos e duas filhas).
11. Como Samuel crescer? (1 Samuel 2:21-26. Samuel
cresceu na presença do Senhor, e em graça para com o
Senhor e com o homem.)
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Questões para Discussão:
1. Como devemos responder às dificuldades que vêm até
nós na vida? [Assim como Ana teve sua tristeza e
amargura ao Senhor e lhe pediu para ajudá-la, por isso
precisamos ir até o Senhor com nossas orações e pedidos
(Ver 1 Pedro 5:7).]
2. Como devemos responder às pessoas que fazem nossas
vidas difíceis, como Penina, que provocou a Ana?
(1 Samuel 1:7) [Ana nunca abordou Penina, mas relatou
sua grande tristeza a Deus. Ela não luta, mas permitiu
que Deus seja o juiz entre eles (Veja Romanos 12:17).]
3. O que aprendemos sobre Deus e Sua habilidade para
responder às nossas orações, mesmo aqueles que
parecem impossíveis? (1 Samuel 1:26-28) [Deus é capaz
de responder a todos os tipos de orações e pedidos, tal
como Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nada é impossível
para ele.]
4. O que aprendemos com Ana em manter nossos votos?
(1 Samuel 1:26-28) [Se fazemos uma promessa a Deus,
precisamos permanecer fiéis ao Senhor e cumprir o que
prometemos (Ver Eccl. 5:4-5).]
5. Como é que vamos responder ao Senhor quando Ele foi
gentil em relação a nós e responde nossas orações?
(1 Samuel 2:1-10) [Nós damos a Deus o louvor que Ele
merece.]
6. Será que Deus está pronto para nos dar o que pedimos?
[Quando pedimos para que as coisas de Deus, que vai
trazer glória ao Seu Nome e estão de acordo com sua
vontade, ele está ansioso para nos responder, mas
quando oramos egoísta Ele não ouve nossas orações
(Tiago 4:2-3)].
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20. A Rejeição de Saul e Davi Escolhido
1 Samuel 15-16
1 Samuel 15
1 Disse Samuel a Saul: Enviou-me o SENHOR a ungir-te rei
sobre o seu povo, sobre Israel; atenta, pois, agora, às palavras do
SENHOR. 2 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Castigarei
Amaleque pelo que fez a Israel: ter-se oposto a Israel no
caminho, quando este subia do Egito. 3 Vai, pois, agora, e fere a
Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe
poupes; porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de
peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 4 Saul convocou o
povo e os contou em Telaim: duzentos mil homens de pé e dez
mil homens de Judá. 7 Então, feriu Saul os amalequitas, desde
Havilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. 8 Tomou
vivo a Agague, rei dos amalequitas; porém a todo o povo
destruiu a fio de espada. 9 E Saul e o povo pouparam Agague, e
o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os
cordeiros, e o melhor que havia e não os quiseram destruir
totalmente; porém toda coisa vil e desprezível destruíram.
10 Então, veio a palavra do SENHOR a Samuel, dizendo:
11 Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto
deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então,
Samuel se contristou e toda a noite clamou ao SENHOR.
12 Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã; e
anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que
levantou para si um monumento; e, dando volta, passou e desceu
a Gilgal. 13 Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito
sejas tu do SENHOR; executei as palavras do SENHOR.
14 Então, disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos
meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? 15 Respondeu Saul:
De Amaleque os trouxeram; porque o povo poupou o melhor das
ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao SENHOR, teu Deus; o
resto, porém, destruímos totalmente. 16 Então, disse Samuel a
Saul: Espera, e te declararei o que o SENHOR me disse esta
noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. 17 Prosseguiu Samuel:
Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por
cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o SENHOR rei sobre
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ele? 18 Enviou-te o SENHOR a este caminho e disse: Vai, e
destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja
contra eles, até exterminá-los. 19 Por que, pois, não atentaste à
voz do SENHOR, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era
mal aos olhos do SENHOR? 20 Então, disse Saul a Samuel: Pelo
contrário, dei ouvidos à voz do SENHOR e segui o caminho pelo
qual o SENHOR me enviou; e trouxe a Agague, rei de
Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente; 21 mas o
povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à
destruição para oferecer ao SENHOR, teu Deus, em Gilgal.
22 Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto
prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à
sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o
atender, melhor do que a gordura de carneiros. 23 Porque a
rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a
idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do
SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
24 Então, disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o
mandamento do SENHOR e as tuas palavras; porque temi o
povo e dei ouvidos à sua voz. 25 Agora, pois, te rogo, perdoa-me
o meu pecado e volta comigo, para que adore o SENHOR.
26 Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo; visto que
rejeitaste a palavra do SENHOR, já ele te rejeitou a ti, para que
não sejas rei sobre Israel. 35 Nunca mais viu Samuel a Saul até
ao dia da sua morte; porém tinha pena de Saul. O SENHOR se
arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel.
1 Samuel 16
1 Disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás pena de Saul,
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche
um chifre de azeite e vem; enviar-te-ei a Jessé, o belemita;
porque, dentre os seus filhos, me provi de um rei. 2 Disse
Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então,
disse o SENHOR: Toma contigo um novilho e dize: Vim para
sacrificar ao SENHOR. 3 Convidarás Jessé para o sacrifício; eu
te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te
designar. 4 Fez, pois, Samuel o que dissera o SENHOR e veio a
Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e
perguntaram: É de paz a tua vinda? 6 Sucedeu que, entrando
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eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente, está perante o
SENHOR o seu ungido. 7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o
rejeitei; porque o SENHOR não vê como vê o homem. O homem
vê o exterior, porém o SENHOR, o coração. 8 Então, chamou
Jessé a Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse:
Nem a este escolheu o SENHOR. 10 Assim, fez passar Jessé os
seus sete filhos diante de Samuel; porém Samuel disse a Jessé: O
SENHOR não escolheu estes. 11 Perguntou Samuel a Jessé:
Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais
moço, que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a
Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem
que ele venha. 12 Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele
ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o SENHOR:
Levanta-te e unge-o, pois este é ele. 13 Tomou Samuel o chifre
do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos; e, daquele dia em
diante, o Espírito do SENHOR se apossou de Davi. Então,
Samuel se levantou e foi para Ramá.
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Questões para Estudo: A Rejeição de Saul
e Davi Escolhido
1 Samuel 15-16
Introdução:
Depois Samuel tinha crescido, tornou-se o juiz e profeta de
Israel. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel a pedido do
povo. Samuel falou com freqüência as palavras de Deus ao rei
Saul, e foi lá para cônsul e corrigi-lo quando ele se perdeu. No
entanto, o Rei Saul desobedeceu comando direto de Deus e
perdeu a aprovação de Deus como rei. Isto levou ao seu
afastamento como rei de Israel. Deus dirigiu Samuel para ungir
um outro homem para ser o rei de Israel. Este foi o jovem pastor
chamado Davi, um homem segundo o coração do próprio Deus.
Objetivos:
Conhecer – Para entender que Deus sabe o que está em
nossos corações, e que se esconder dele é uma tarefa que é
inatingível. Para entender que quando vamos contra o
Senhor e Sua ligação direta, sofreremos a justiça de Deus.
Atitude – Para viver com um espírito de humildade e de
coração toda a devoção a Deus.
Ações – Para viver em arrependimento e remorso pelo
pecado que está em nossas vidas. Para andar diante do
Senhor em obediência à Sua liderança e chamando para nós
em nossas vidas e não tomar o assunto em nossas próprias
mãos.
Versos para Memorizar:
1 Samuel 16:7 “Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes
para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei;
porque o SENHOR não vê como vê o homem. O homem vê o
exterior, porém o SENHOR, o coração.”
Textos para Estudo:
Salmo 51:10; 139:23-24; Provérbios 16:18; Mateus. 15:19;
Ezequiel 36:26
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Explorando o Texto:
1. O que o mandamento de Deus para fazer o rei Saul aos
amalequitas? (1 Samuel 15:3. Deus ordenou a Saul para
atacá-los, totalmente destruindo tudo o que pertencia a
eles)
2. Saul quis obedecer a ordem de Deus? (1 Samuel 15:8-9.
Não. Ele poupou o rei Agague eo melhor das ovelhas eo
gado --- tudo que era bom.)
3. Como Deus respondeu a da desobediência de Saul?
(1 Samuel 15:11. Foi triste que ele tinha feito o rei Saul.)
4. Para quem Saul dar a glória para a derrota dos
amalequitas? (1 Samuel 15:12. Saulo deu a glória da
vitória para si mesmo como ele criou um monumento em
sua própria honra.)
5. O que Saul disse a Samuel, quando Samuel veio ter com
ele na manhã seguinte? (1 Samuel 15:13. "Tenho
realizado as instruções do Senhor.")
6. O que fez Saul dar razão para não destruir os melhores
carneiros e gado? (1 Samuel 15:15, 21. Saul disse que
guardou o melhor de tudo para sacrificá-los ao Senhor.)
7. O que fez Samuel Saul acusam de fazer? (1 Samuel
15:19. Saul Samuel acusado de "pouncing sobre o
saque", e desobedecer a ordem de Deus para destruir
tudo dos amalequitas.)
8. O que Samuel disse foi melhor do que oferecer
sacrifícios ao Senhor? (1 Samuel 15:22. Samuel disse a
Saul que o obedecer é melhor do que sacrifício).
9. O que fez Saul dizer depois de perceber o seu erro?
(1 Samuel 15:24-25. Saul reconheceu o seu pecado e se
arrependeu. Ele afirmou que ele havia violado o
comando do Senhor, porque ele tinha medo do povo.)
10. Qual foi a conseqüência da desobediência de Saul?
(1 Samuel 15:26. O Senhor rejeitou Saul como rei de
Israel.)
11. Por que Deus enviou Samuel para Jessé de Belém?
(1 Samuel 16:1. Para ungir um de seus filhos como o
novo rei de Israel.)
12. Como o Samuel sei que ele deveria ungir? (1 Samuel
16:3. Deus disse que iria indicar o que é ser ungido).
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13. O que acha de Eliabe Samuel quando ele viu? (1 Samuel
16:6. "Certamente o Senhor quer ungir diante do
Senhor.)
14. Como resposta de Deus a Samuel? (1 Samuel 16:7. "O
Senhor não olha para o homem olha as coisas. Homem
olha a aparência exterior, mas o Senhor olha o coração.)
15. Quem é que Deus escolheu para ser rei? (1 Samuel
16:12-13. David, o caçula dos filhos de Jessé.)
Questões para Discussão:
1. A obediência parcial tornar Deus feliz? (1 Samuel 15:811) [Deus não desejo nem quero ouvir dizer que é uma
parte consagrada a Ele, mas Deus quer que Lhe
obedecem completamente]
2. Por que Saul pensar que ele tinha feito uma coisa boa
para manter as ovelhas eo gado? (1 Samuel 15:13) [Saul
disse que ele tinha guardado o melhor para uma boa
razão ": a oferecê-los ao Senhor como sacrifícios.]
3. Será que Deus acha que isso é motivo Saul para manter
os animais foi uma boa? O que Deus vê em Saul
coração? (1 Samuel 15:19-22) [Deus não acho que isso
é motivo Saul para manter os animais foi bom, porque
"Para obedecer é melhor do que sacrificar" (1 Samuel
15:22b) Saul deveria ter obedecido a ordem de Deus e
destruído, mas sim que ele era arrogante e gananciosos
(Mateus 15:19).]
4. De que forma você deixar de obedecer ao Senhor
completamente nas coisas que Ele tem chamado você?
(Josué 1:8; 1 Tessalonicenses 5:17) [A par das maneiras
que deixamos de obedecer ao Senhor está no tempo que
gastamos em Sua Palavra e no tempo que passamos em
oração.]
5. Saul disse que estava com medo do povo para que ele
deu para eles (1 Samuel 15:24). Você também temem as
pessoas e dar a elas, ou você está para o que é certo,
mesmo que as pessoas odeiam você?
6. Como foi a mudança de atitude Saul desde o início da
história até o fim? (1 Samuel 15:12-24) [Ele era muito
arrogante no início, a criação de um monumento a si
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mesmo, mas foi humilhado e se arrependeu depois de
Samuel apontou o seu pecado.]
7. Qual deve ser a nossa resposta quando vemos um
companheiro cristão envolvido em pecado? [Nós
deveríamos trazer os seus pecados diante deles e apontar
seus erros de uma forma amorosa, para que possam ser
redirecionados para Cristo.]
8. O que significa que "O homem vê a aparência, mas o
Senhor olha o coração"? (1 Samuel 16:7) [O homem
olha para a aparência, mas Deus vê o que está no
coração de um homem e sabe o seu verdadeiro caráter.
Devemos também concentrar-se no coração das pessoas
mais do que sua beleza externa, o poder político, ou
riqueza.]
9. O que devemos fazer quando reconhecemos que nossos
corações estão cheios de maldade, ganância, orgulho e
egoísmo? (Salmo 51:10, Ezequiel 36:26) [Devemos
compreender que Deus pode purificar nossos corações e
nos libertar de nossos pecados.]
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21. Davi Poupa Saul, é Coroado
1 Samuel 23 - 24
1 Samuel 23
14 Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na
região montanhosa no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os
dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. 15 Vendo, pois,
Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de
Zife, em Horesa. 16 Então, se levantou Jônatas, filho de Saul, e
foi para Davi, a Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus,
17 e lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te
achará; porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o
segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. 18 E ambos
fizeram aliança perante o SENHOR. Davi ficou em Horesa, e
Jônatas voltou para sua casa.
25 Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito
a Davi; pelo que desceu para a penha que está no deserto de
Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom.
26 Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens, da
outra; apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul; porém
este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os
prender. 27 Então, veio um mensageiro a Saul, dizendo:
Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. 28 Pelo
que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus.
Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape.
29 Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de EnGedi.
1 Samuel 24
1 Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis
que Davi está no deserto de En-Gedi. 2 Tomou, então, Saul três
mil homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de
Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras
monteses. 3 Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde
havia uma caverna; entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora,
Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da
mesma. 4 Então, os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia
do qual o SENHOR te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu
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inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e,
furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. 5 Sucedeu, porém,
que, depois, sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a
orla do manto de Saul; 6 e disse aos seus homens: O SENHOR
me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu
estenda a mão contra ele, pois é o ungido do SENHOR. 7 Com
estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu
que se levantassem contra Saul; retirando-se Saul da caverna,
prosseguiu o seu caminho.
8 Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou
a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás,
inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra.
9 Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos
homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? 10 Os teus
próprios olhos viram, hoje, que o SENHOR te pôs em minhas
mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse; porém
a minha mão te poupou; porque disse: Não estenderei a mão
contra o meu senhor, pois é o ungido de Deus. 11 Olha, pois,
meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de
haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e
vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei
contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para ma tirares.
12 Julgue o SENHOR entre mim e ti e vingue-me o SENHOR a
teu respeito; porém a minha mão não será contra ti. 13 Dos
perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos;
porém a minha mão não está contra ti. 14 Após quem saiu o rei
de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga?
15 Seja o SENHOR o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e
pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão.
16 Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse
Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz
alta. 17 Disse a Davi: Mais justo és do que eu; pois tu me
recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. 18 Mostraste,
hoje, que me fizeste bem; pois o SENHOR me havia posto em
tuas mãos, e tu me não mataste. 19 Porque quem há que,
encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O
SENHOR, pois, te pague com bem, pelo que, hoje, me fizeste.
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20 Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de
Israel há de ser firme na tua mão. 21 Portanto, jura-me pelo
SENHOR que não eliminarás a minha descendência, nem
desfarás o meu nome da casa de meu pai. 22 Então, jurou Davi a
Saul, e este se foi para sua casa; porém Davi e os seus homens
subiram ao lugar seguro.
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Questões para Estudo: Davi Poupa Saul
1 Samuel 23 - 24
Introdução:
Mesmo depois de David foi ungido rei, Saul governava a terra de
Israel há algum tempo. David serviu no exército de Saul e
ganhou um grau elevado por causa de seu sucesso em batalha
(1 Samuel 18:5). No entanto, ao fazê-lo David tornou-se muito
popular com as pessoas e Saul começou a ficar com ciúmes dele.
Como resultado de seu ciúme, Saul tentou matar Davi, enviandolhe a difícil missão militar, mas David sempre conseguiu.
Finalmente, Davi foi forçado a se esconder e Saul usou seu
exército para tentar matar Davi e os homens que foram fiéis a
ele. Saul passou anos perseguindo Davi. Ao longo de tudo isto,
David permaneceu respeitosa não apenas para Saul, mas também
para o Senhor. Ele permitiu que o Senhor "ungido" para
continuar a governar até o próprio Senhor removido Saul.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender que só Deus é juiz.
Atitude – Para viver num espírito de tolerância, perdão,
paciência e autocontrole.
Ações – De perdoar aqueles que nos rodeiam, a não retribuir
o mal com o mal, mas sim fazer o bem a todos os homens,
para esperar o tempo de Deus e ser paciente.
Versos para Memorizar:
Salmos 50:15 “Invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu
me glorificarás.”
Mateus 5:43-44 “Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e
odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos
inimigos e orai pelos que vos perseguem.”
Textos para Estudo:
Deuteronômio 32:35; Mateus 5:21-22, 43-48; 7:12; Romanos
12:17-21
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Explorando o Texto:
1. Por que Davi ficar nas fortalezas do deserto e nas
montanhas do deserto? (1 Samuel 23:14-15. Dia após dia
Saul procurou por ele para tirar sua vida.)
2. O que dizer de Jonathan David para encorajá-lo a confiar
em Deus? (1 Samuel 23:16-17. Jonathan David garante
da sua fidelidade e lembra da chamada de Deus que Davi
seria rei de Israel.)
3. O que aconteceu que permitiu a fuga como David Saul e
seus homens estavam prestes a capturar Davi e seus
homens? (1 Samuel 23:26-27. Um mensageiro veio dizer
que o exército era necessária para lutar contra os
filisteus.)
4. Por que Saul entra na caverna onde Davi e seus homens
estavam escondidos? (1 Samuel 24:3. Saul entrou na
caverna para aliviar-se.)
5. Que conselhos de homens de Davi lhe dar? (1 Samuel
24:4. Eles disseram que Deus tinha entregue o inimigo
David para ele e que David deveria matá-lo.)
6. Davi, de acordo com o conselho de seus homens para
matar Saul? (1 Samuel 24:5-7. David recusou o conselho
dos seus homens e não sucumbir a matar aquele que
havia sido ungido como rei diante de Deus.)
7. O que David faz ao invés de matar Saul? (1 Samuel
24:4. Ele rastejou até despercebidos e cortou um pedaço
do canto do manto de Saul.)
8. O que dizer de David Saul, quando ele saiu da caverna?
(1 Samuel 24:8-15. David Saul confrontados e perguntou
por que ele estava ouvindo os homens que estavam
espalhando mentiras sobre David. David aponta que ele
poderia ter matado Saul, mas preferiu poupar sua vida,
mostrando assim a inocência de David).
9. Qual foi a resposta de Saul David's fundamento de
inocência? (1 Samuel 24:16. Ele chorou.)
10. O que Saulo fez quando percebeu que David não queria
matá-lo ou causar danos a ele? (1 Samuel 24:17-22. Saul
David deixa com uma bênção e volta para casa.)
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Questões para Discussão:
1. Você sente que o inimigo, o Diabo, está perseguindo
você? (1 Samuel 23:14-15) Como você responde a estar
em guarda ou fugindo a tentação e as distrações?
2. Jonathan chegou a Davi, a incentivá-lo durante um
tempo indeterminado em sua vida como David Saul
estava tentando matá-lo. (1 Samuel 23:16-17) Você tem
alguém na sua vida que lhe anima? Deus tem chamado
você para encorajar mais alguém?
3. Deus livrou Davi de Saul duas vezes nesta história.
Quem é o Deus que liberta do problema? (Salmo 50:15)
[O que confia nEle e convida-lo.]
4. Deus é capaz de nos livrar de nossos problemas?
5. Por que Davi cortou um canto do manto de Saul?
(1 Samuel 24:4) [Ele queria mostrar a Saul que ele
poderia ter matado ele, mas que ele não escolheu.]
6. Por que Davi se recusam a matar Saul? (1 Samuel 24:4)
[Mesmo que David sabia que ele acabaria por se tornar
rei, ele também sabia que Saul foi ungido por Deus e só
Deus pode removê-lo. Davi sabia que ele iria se tornar
rei de acordo com o calendário do Senhor.]
7. Como devemos tratar nossos inimigos? Devemos tratálos mal quando eles nos tratam mal? (Leia Romanos
12:17-21, Lucas 6:27-28) [Devemos amar os nossos
inimigos e orai pelos que nos maltratam. Precisamos
continuamente olhar para vencer o mal com o bem.]
8. Como você pessoalmente tratar os inimigos em sua
vida?
9. Davi fazer a coisa certa para poupar a vida de Saul?
(1 Samuel 24:4) [Sim. Davi deixar Deus ser o juiz e não
tomar medidas em suas próprias mãos, matando o único
Deus havia ungido como rei.]

57

22. Salomão Pede Sabedoria
1 Reis 3
1 Reis 3
3 Salomão amava ao SENHOR, andando nos preceitos de Davi,
seu pai; porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso.
4 Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior;
ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. 5 Em Gibeão,
apareceu o SENHOR a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe
Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. 6 Respondeu Salomão:
De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu
pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em
retidão de coração, perante a tua face; mantiveste-lhe esta grande
benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono,
como hoje se vê. 7 Agora, pois, ó SENHOR, meu Deus, tu
fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai; não passo de
uma criança, não sei como conduzir-me. 8 Teu servo está no
meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que
se não pode contar. 9 Dá, pois, ao teu servo coração
compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente
discirna entre o bem e o mal; pois quem poderia julgar a este
grande povo?
10 Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão
pedido tal coisa. 11 Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa e
não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus
inimigos; mas pediste entendimento, para discernires o que é
justo; 12 eis que faço segundo as tuas palavras: dou-te coração
sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu
igual, nem depois de ti o haverá. 13 Também até o que me não
pediste eu te dou, tanto riquezas como glória; que não haja teu
igual entre os reis, por todos os teus dias. 14 Se andares nos
meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus
mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus
dias. 15 Despertou Salomão; e eis que era sonho. Veio a
Jerusalém, pôs-se perante a arca da Aliança do SENHOR,
ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um
banquete a todos os seus oficiais.
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16 Então, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
17 Disse-lhe uma das mulheres: Ah! Senhor meu, eu e esta
mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. 18 No
terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um
filho. Estávamos juntas; nenhuma outra pessoa se achava
conosco na casa; somente nós ambas estávamos ali. 19 De noite,
morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele.
20 Levantou-se à meia-noite, e, enquanto dormia a tua serva,
tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços; e a
seu filho morto deitou-o nos meus. 21 Levantando-me de
madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto;
mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu
dera à luz. 22 Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é
meu filho; o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu
filho; o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei.
23 Então, disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu
filho é o morto; e esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o
meu filho é o vivo. 24 Disse mais o rei: Trazei-me uma espada.
Trouxeram uma espada diante do rei. 25 Disse o rei: Dividi em
duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra.
26 Então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei (porque o
amor materno se aguçou por seu filho) e disse: Ah! Senhor meu,
dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a
outra dizia: Nem meu nem teu; seja dividido. 27 Então,
respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo; não o mateis,
porque esta é sua mãe. 28 Todo o Israel ouviu a sentença que o
rei havia proferido; e todos tiveram profundo respeito ao rei,
porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer
justiça.
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Questões para Estudo: Salomão Pede Sabedoria
1 Reis 3
Introdução:
King David governou como rei sobre a terra de Israel há 40 anos
e será para sempre lembrado como um dos melhores reis que
Israel já teve. Quando o rei Davi estava prestes a morrer, ele
escolheu seu filho Salomão para continuar a linha e reinar como
o novo rei, sob a direção do Senhor. Enquanto o reinado de
Salomão que herdou de fato tem grandes privilégios, ele também
tinha uma grande responsabilidade. Assim, Salomão tinha uma
grande tarefa diante de si a supervisão do império que foi criado
por seu pai. Solomon vem antes do Senhor pedindo uma coisa
que ele mais precisa, como rei: sabedoria.
Objetivos:
Conhecer – Para perceber que Deus se deleita na verdade e
desejos para que possamos buscar a verdade, a perceber que
Deus deseja dar boas dádivas aos Seus filhos e prosperar-los
no trabalho que estão fazendo.
Atitude – Para desenvolver um amor desinteressado pelos
outros eo desejo de ver a vontade de Deus e justiça
realizadas por cima do nosso próprio. Para acreditar que
Deus é fiel em fornecer para nós em nosso tempo de
necessidade mais profunda.
Ações – Para falar a verdade, defender a verdade, e julgar
com sabedoria nas posições que Deus nos confiou.
Versos para Memorizar:
1 Reis 3:9 “Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para
julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e
o mal; pois quem poderia julgar a este grande povo?”
Tiago 1:5 “Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peçaa a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e
ser-lhe-á concedida.”
Textos para Estudo:
Provérbios 17:23; 24:23-25; 29:4; 31:8-9; Filipenses 2:3-4;
Tiago 1:5
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Explorando o Texto:
1. Como Salomão, mostrou seu amor pelo Senhor? (1 Reis
3:3. Salomão mostrou seu amor pelo Senhor,
caminhando de acordo com os estatutos do seu pai, o rei
Davi, que era um homem segundo o coração do próprio
Deus.)
2. O que Salomão vai fazer no lugar alto em Gibeão?
(Versículo 4: Salomão foi para oferecer sacrifícios a
Deus.)
3. Como muitos sacrifícios oferecia Salomão em Gibeom?
(1 Reis 3:4. Salomão ofereceu mil holocaustos sobre o
altar.)
4. O que Deus disse a Salomão em um sonho? (1 Reis 3:5.
Peça o que você quiser me dar a você.)
5. O que fez Salomão pedir? (1 Reis 3:9. Salomão pediu a
Deus "um coração mais exigentes para governar o seu
povo e para distinguir entre o certo eo errado.")
6. Salomão foi o pedido que agrada a Deus? Será que
Deus conceda o seu pedido? (1 Reis 3:10-14. O Senhor
estava satisfeito no pedido de Salomão e, de fato,
conceder o seu pedido.)
7. O que Deus deu a Salomão que ele não tinha pedido?
(1 Reis 3:13. O Senhor deu a Salomão riquezas e honra,
bem como a sabedoria que ele tinha procurado.)
8. Deus disse a Salomão que ele teria uma vida longa se
didwhat ele? (1 Reis 3:14. Se ele continuar a andar nos
caminhos do Senhor e obedecer os seus estatutos).
9. Qual foi o caso que as duas prostitutas trazidas de
Salomão? (1 Reis 3:16-22. Uma das prostitutas acusou o
outro de roubar seu filho própria vida e sua substituição
por um filho morto. Ambos afirmaram ser a mãe do filho
vivo.)
10. Como Salomão determinar qual das duas mulheres era a
mãe da criança viva? (1 Reis 3:23-27. Salomão ordenou
que eles cortaram a criança em dois e dai a metade a
uma e metade a outra, o que estimulou a verdadeira mãe
de ter compaixão de seu filho e, portanto, revelou sua
identidade.)
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11. Como as pessoas vêm para perceber que Salomão tinha
dado sabedoria de Deus? (1 Reis 3:28. Ele foi capaz de
corretamente e precisa administrar a justiça.)
Questões para Discussão:
1. O que você perguntaria a Deus se você fosse dado a
escolha que Salomão foi dado?
2. Porque foi o pedido de Salomão agradável a Deus?
(1 Reis 3:9) [Porque seu pedido não foi um egoísta para
benefício próprio, mas um pedido para que ele possa ser
bem sucedida na condução do povo também.]
3. A essa altura, Salomão era muito rico e governante de
um país poderoso, mas ele percebeu que era "apenas
uma criança" que não sabem como governar o povo que
estava com ele (1 Reis 3:7). O que podemos aprender
com a atitude de Salomão? [Ele era um governante, mas
humilde o suficiente para perceber sua fraqueza e peça a
Deus para ajudar a governar bem.]
4. Salomão pediu um coração mais exigentes para governar
bem as pessoas e para distinguir entre o certo eo errado.
Você pediu a Deus para que o mesmo conduzir as
pessoas ao seu redor?
5. O que você quer aprender a sabedoria de Salomão, como
ele resolveu o caso das duas prostitutas? (1 Reis 3:1627) [Salomão manteve verdade. Ele não deu o bebê a
quem lhe deu a maioria de dinheiro ou argumentar mais
alto, mas ele procurou encontrar a verdadeira mãe do
bebê (Provérbios 17:23).]
6. Que tipo de pessoas devemos ser? O que você aprendeu
com esta história? [Devemos ser humildes e tentar
discernir a verdade. Não devemos ser gananciosos e
egoístas, olhando apenas para nosso próprio benefício,
mas defender os pobres e necessitados (Provérbios 31:89).]
7. O que significa para "administrar a justiça" (1 Reis
3:28)? [Para julgar as pessoas de forma justa, punindo o
transgressor e definindo o livre inocentes.]
8. Por que é importante para a justiça do Senhor? [O
Senhor ama todas as pessoas igualmente e defende a
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verdade ea honestidade (Veja Provérbios 24:23-25,
29:4).]
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23. Elias no Monte Carmelo
1 Reis 17-18
1 Reis 17
1 Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a
Acabe: Tão certo como vive o SENHOR, Deus de Israel, perante
cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos,
segundo a minha palavra. 2 Veio-lhe a palavra do SENHOR,
dizendo: 3 Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te
junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. 4 Beberás da
torrente; e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. 5 Foi,
pois, e fez segundo a palavra do SENHOR; retirou-se e habitou
junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. 6 Os corvos lhe
traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao
anoitecer; e bebia da torrente.
1 Reis 18
1 Muito tempo depois, veio a palavra do SENHOR a Elias, no
terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei
chuva sobre a terra. 2 Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe;
e a fome era extrema em Samaria. 17 Vendo-o, disse-lhe: És tu,
ó perturbador de Israel? 18 Respondeu Elias: Eu não tenho
perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes
os mandamentos do SENHOR e seguistes os baalins. 19 Agora,
pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no monte Carmelo,
como também os quatrocentos e cinqüenta profetas de Baal e os
quatrocentos profetas do poste-ídolo que comem da mesa de
Jezabel.
20 Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e
ajuntou os profetas no monte Carmelo. 21 Então, Elias se chegou
a todo o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois
pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o.
Porém o povo nada lhe respondeu. 22 Então, disse Elias ao povo:
Só eu fiquei dos profetas do SENHOR, e os profetas de Baal são
quatrocentos e cinqüenta homens. 23 Dêem-se-nos, pois, dois
novilhos; escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o
em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam
fogo; eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e
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não lhe meterei fogo. 24 Então, invocai o nome de vosso deus, e
eu invocarei o nome do SENHOR; e há de ser que o deus que
responder por fogo esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e
disse: É boa esta palavra. 25 Disse Elias aos profetas de Baal:
Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro,
porque sois muitos, e invocai o nome de vosso deus; e não lhe
metais fogo.
26 Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e
invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia,
dizendo: Ah! Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que
respondesse; e, manquejando, se movimentavam ao redor do
altar que tinham feito. 27 Ao meio-dia, Elias zombava deles,
dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é deus; pode ser que
esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou
a dormir e despertará. 28 E eles clamavam em altas vozes e se
retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume,
até derramarem sangue. 29 Passado o meio-dia, profetizaram
eles, até que a oferta de manjares se oferecesse; porém não
houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
30 Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o
povo se chegou a ele; Elias restaurou o altar do SENHOR, que
estava em ruínas. 31 Tomou doze pedras, segundo o número das
tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do SENHOR,
dizendo: Israel será o teu nome. 32 Com aquelas pedras edificou
o altar em nome do SENHOR; depois, fez um rego em redor do
altar tão grande como para semear duas medidas de sementes.
33 Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo
sobre a lenha 34 e disse: Enchei de água quatro cântaros e
derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda:
Fazei-o segunda vez; e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira
vez; e o fizeram terceira vez. 35 De maneira que a água corria ao
redor do altar; ele encheu também de água o rego. 36 No devido
tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o
profeta Elias e disse: Ó SENHOR, Deus de Abraão, de Isaque e
de Israel, fique, hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu
sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas.
37 Responde-me, SENHOR, responde-me, para que este povo
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saiba que tu, SENHOR, és Deus e que a ti fizeste retroceder o
coração deles. 38 Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o
holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a
água que estava no rego.
39 O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O
SENHOR é Deus! O SENHOR é Deus! 40 Disse-lhes Elias:
Lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape.
Lançaram mão deles; e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisom
e ali os matou. 41 Então, disse Elias a Acabe: Sobe, come e
bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 42 Subiu
Acabe a comer e a beber; Elias, porém, subiu ao cimo do
Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os
joelhos, 43 e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar.
Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então, lhe disse Elias:
Volta. E assim por sete vezes. 44 À sétima vez disse: Eis que se
levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do
homem. Então, disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu
carro e desce, para que a chuva não te detenha. 45 Dentro em
pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu
grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
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Questões para Estudo: Elias no Monte Carmelo
1 Reis 17 & 18
Introdução:
Depois do reinado de Salomão, Israel foi dividido em dois países
distintos: o e sul do reino do norte. Muitos dos reis dos dois
reinos eram muito mal os olhos de Deus e Deus usou seus
profetas para falar com eles para que alguns possam se
arrepender e voltar Dele. Elias foi um dos profetas de Deus
enviados durante este tempo de revolta e confusão. Elias viveu
durante o reinado do ímpio Acabe, rei do Reino do Norte, mas
ele percebeu que era o Senhor dos Exércitos mais poderosos do
que qualquer rei terreno. Elias era um poderoso homem de Deus
e foi usado por Deus para dirigir muitas pessoas ao Senhor.
Objetivos:
Conhecer – Para entender a fidelidade de Deus em uma
bênção e julgamento.
Atitude – Para desenvolver um espírito de medo e amor ao
Senhor. Para não vacilar entre opiniões sobre o Senhor.
Ações – De obedecer ao Senhor e à Sua Palavra, para orar ao
Senhor em plena fé e confiança. Para enviar a poderosa mão
de Deus e confiança em Seu plano e propósito.
Versos para Memorizar:
Tiago 5:17-18 “Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos
mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não
chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu.
E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus
frutos.”
Textos para Estudo:
Êxodo 34:14; Mateus 6:24; Hebreus 5:7; Apocalipse 3:15-16
Explorando o Texto:
1. Que pena que Elias anunciar ao rei Acabe? (1 Reis 17:1.
Que não haveria nem orvalho nem chuva nos poucos
anos seguintes.)
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2. Como criou Deus para Elias, durante a seca? (1 Reis
17:2-6. O Senhor deu para Elias, levando-o a um ribeiro
de água e de corvos enviados para trazê-lo de pão e
carne).
3. O que dizer Acabe a Elias, ao vê-lo novamente? (1 Reis
18:17. "Será que você, perturbador de Israel?")
4. O que Elias dizer a razão pela qual problema havia
chegado em Israel? (1 Reis 18:18. O problema tinha
chegado a Israel, porque o rei e sua família tinham
pecado e se afastou do Senhor.)
5. Como repreender Elias e desafiar o estilo de vida das
pessoas? (1 Reis 18:21. Elias chama o povo, dizendo:
"Quanto tempo vai oscilar entre duas opiniões? Se o
Senhor é Deus segui-lo, mas se Baal é Deus, segui-lo.")
6. O que Elias sugere para mostrar quem era o verdadeiro
Deus? (1 Reis 18:22-24. a sugestão de Elias para mostrar
quem era o verdadeiro Deus era ter uma competição de
sacrifício em que o verdadeiro Deus que ateou fogo
sobre o sacrifício oferecido pelo povo.)
7. O que os profetas de Baal fazer para tentar obter Baal
para ouvi-los? (1 Reis 18:26-29. Eles gritavam alto e
dançava freneticamente ao redor do altar. Quando isso
não funcionar, eles reduziram-se com espadas e lanças,
até sangrarem.)
8. Houve qualquer resposta de Baal, em resposta aos
profetas "actos de chamada em cima dele? (1 Reis
18:26-29. Não, nenhum.)
9. O que Elias fazia ao altar antes de rezar a Deus? (1 Reis
18:32-35. Ele cavou uma trincheira e derramou 12
frascos de água sobre o sacrifício.)
10. O que aconteceu depois que Elias orou? (1 Reis 18:3638. Depois de Elias orou, o Senhor enviou fogo do céu,
que queimou tudo: o altar, o sacrifício, e até mesmo água
na trincheira)
11. Qual foi a reação das pessoas que viram este lugar?
(1 Reis 18:39. As pessoas caíram prostrados e gritaram:
"O Senhor, Ele é Deus.”)
12. O que aconteceu com os 450 profetas de Baal? (1 Reis
18:40. Os profetas de Baal foram capturados e mortos).
68

13. Quantas vezes Elias orar pelas chuvas antes que eles
vieram? (1 Reis 18:43. Elias orou sete vezes pela chuva
para subir.)
14. O que Elias fazia sob o poder do Senhor, uma vez que a
chuva veio em sua fúria? (1 Reis 18:46. Elias, dobrado
em sua capa e correu à frente da carruagem de Acabe
todo o caminho até Jezreel.)
Questões para Discussão:
1. Por que Deus castigou Israel, com uma longa seca que
Elias anunciado? (1 Reis 18:18, ver também Êxodo
34:14) Deus enviou a seca, porque Israel se rebelou
contra Deus e seguido após Baal. ]
2. O povo estava "oscilou entre duas opiniões." O que isso
significa? (1 Reis 18:21) [Eles adoram a Deus, mas eles
também voltam e adorar Baal. Eles estavam tentando
servir a Deus e Baal ao mesmo tempo.]
3. Qual é a resposta de Deus quando tentamos servi-Lo e
outro deus assim? (Mt 6:24; Apoc. 3:15-16) [Deus odeia
quando nós vamos após outros deuses, não contando
apenas como pecado, mas como a destruição de certas
em nossas vidas.]
4. Por que Elias estava na competição uma boa para
determinar quem era o verdadeiro Deus? (1 Reis 18:2224) [Ambos Baal e Deus se alegou ser poderoso, assim
que o concurso permitirá a todos para ver quem tinha
mais poder, ao dar a ambos, o mesmo cenário e
objetivo.]
5. Será que os profetas de Baal Baal esperar iria dar-lhes
fogo? [Sim, até o ponto de corte de seus próprios
corpos.]
6. Por que é que os 450 profetas de Baal não conseguem
obter Baal para produzir fogo por eles? [O povo falhou
em receber o fogo de Baal, porque o Senhor Deus é o
Deus verdadeiro, único e outros "deuses" não têm esse
poder.]
7. Por que Elias cavar uma trincheira ao redor do altar e
despeje a água sobre o sacrifício? (18:30-35) [Ele queria
que não houvesse dúvida de que o fogo veio de Deus.]
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8. Como hoje as pessoas percebam que o Senhor é o Deus
verdadeiro e deixar para trás sua adoração dos
demônios? [Eles também devem ver que o nosso Deus é
poderoso e mudança de vida, capaz de fazer mais do que
poderíamos esperar, ao passo que seu deus não é
mudança de vida e não cumpriu (exemplo: dinheiro).]
9. O que aprendemos sobre o poder da oração de Elias?
(Tiago 5:17-18) [Nós aprendemos que o Senhor ouve os
que o invocam em necessidade, para que ele possa
receber a glória.]
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24. Eliseu os Feriu de Cegueira os Arameans
2 Reis 6:8-23
2 Reis 6
8 O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus
oficiais, disse: Em tal e tal lugar, estará o meu acampamento.
9 Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guardate de passares por tal lugar, porque os siros estão descendo para
ali.
10 O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de
Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e, assim, se salvou, não
uma nem duas vezes.
11 Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei
da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis
saber quem dos nossos é pelo rei de Israel?
12 Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor;
mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel
as palavras que falas na tua câmara de dormir.
13 Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande
prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã.
14 Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas;
chegaram de noite e cercaram a cidade.
15 Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e
saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade;
então, o seu moço lhe disse: Ai! Meu senhor! Que faremos?
16 Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão
conosco do que os que estão com eles.
17 Orou Eliseu e disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos
para que veja. O SENHOR abriu os olhos do moço, e ele viu que
o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de
Eliseu.
18 E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao SENHOR e
disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira,
conforme a palavra de Eliseu.
19 Então, Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a
cidade; segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os
guiou a Samaria.
20 Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó SENHOR,
abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o
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SENHOR os olhos, e viram; e eis que estavam no meio de
Samaria.
21 Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei,
feri-los-ei, meu pai?
22 Respondeu ele: Não os ferirás; fere aqueles que fizeres
prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda
pôr-lhes diante pão e água, para que comam, e bebam, e tornem
a seu senhor.
23 Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam;
despediu-os, e foram para seu senhor; e da parte da Síria não
houve mais investidas na terra de Israel.
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Questões para Estudo: Eliseu os Feriu de
Cegueira os Arameans
2 Reis 6
Introdução:
Eliseu foi treinado por Elias até Elias foi levado para o céu.
Então Eliseu se tornou o profeta que falava as mensagens de
Deus no Reino do Norte de Israel após passar um tempo
servindo sob Elias. Eliseu recebeu uma porção dobrada do
Espírito Santo, que tinha dado o poder de Elias. O Espírito Santo
levou-o, deu-lhe o entendimento, e lhe deu poder para fazer
milagres. Eliseu fez muitas coisas poderosas para o Senhor,
mesmo que sua própria vida foi muitas vezes em perigo. Ele deu
a glória ao Senhor em tudo o que ele fez e ensinou as pessoas
sobre a graça e misericórdia do Senhor.
Objetivos:
Conhecer – Para perceber que Deus é capaz de nos proteger
de qualquer circunstância que possamos enfrentar.
Compreender que o poder do reino espiritual transcende o
mundo físico.
Atitude – Para avançar na confiança no Senhor Deus TodoPoderoso. Não viver em um espírito de medo de que o
mundo ou o diabo pode trazer o nosso caminho.
Ações – Para fazer o trabalho de Deus, sem dúvida, ou se
preocupar com o resultado final, mas sim confiante confiar
nEle.
Versos para Memorizar:
Salmos 46:1 “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações.”
Textos para Estudo:
Lucas 6:27-28; Efésios 6:10-12; Tiago 4:7; 1 João 4:4
Explorando o Texto:
1. Qual era a relação entre a Síria e Israel durante este
tempo? (2 Reis 6:8. Aram estava em guerra com Israel)
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2. O que fez o rei da Síria, com tanta raiva? (2 Reis 6:11.
Toda vez que ele tentou surpreender os israelitas e atacálos, eles foram avisados de seu plano e não cair em sua
armadilha. O rei pensou um de seus funcionários estava
do lado de Israel e partilha de informação batalha.)
3. O que dizer a seus funcionários o rei da Síria, quando ele
quis saber que estava do lado de Israel? (2 Reis 6:12. Os
funcionários disseram ao rei que o profeta Eliseu, e
Israel, diz o rei de Israel até as palavras ditas na cama.)
4. O que fez o rei de Aram decidir fazer a Eliseu? (2 Reis
6:13-14. O rei decidiu enviar homens para capturar
Eliseu.)
5. Que tipo de força que o rei envie para capturar Eliseu?
(2 Reis 6:14. A grande força de cavalos e carros).
6. O que é servo de Eliseu disse quando viu o poderoso
exército que tinham cercado a sua cidade? (2 Reis 6:15.
"Ó meu Senhor, o que devemos fazer?")
7. O que aconteceu quando Eliseu pediu a Deus que abra os
olhos do servo? (2 Reis 6:16-17. O servo podia ver os
exércitos do Deus que estavam ali para proteger Eliseu os cavalos e carros de fogo).
8. Como Deus salvar Eliseu do exército? (2 Reis 6:18. O
Senhor salvou Eliseu, respondendo a sua oração e
golpeando com a cegueira daqueles que vieram capturálo.)
9. Onde é que Eliseu levar os cavalos e carros de Aram que
tinha vindo para capturá-lo? (2 Reis 6:19-20. Eliseu
levou para a cidade de Samaria, em Israel.)
10. O que dizer a Eliseu o Rei de Israel que fazer com os
soldados que ele tinha capturado? (2 Reis 6:21-22. Não
matar, mas sim um conjunto de alimentos e água antes
de-los e enviá-los de volta para seu mestre.)
11. Qual foi o resultado da bondade que o Rei de Israel
mostrou que os sírios em dia? (2 Reis 6:23. As bandas de
Aram parou de atacar o território de Israel.)
Questões para Discussão:
1. De que forma você se sente como se estivesse cercado
ou ameaçada por um inimigo atacar?
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2. Qual é a nossa tendência, quando vemos o inimigo que
nos rodeia? Qual deve ser a nossa resposta? (2 Reis
6:15) [Embora, a nossa resposta natural pode ser um
medo, "o que devemos fazer?", Devemos clamar ao
Senhor que é o único capaz de salvar-nos.]
3. Por que Eliseu não estava com medo do grande exército
que tinha vindo para capturá-lo? (2 Reis 6:15-17) [Ele
estava consciente de que Deus também tem seu exército
e que o exército foi muitas vezes maior do que o exército
do rei da Síria havia mandado.]
4. Como pode nós confio na certeza de que o Senhor
quando os problemas surgem em nosso caminho como
fizeram para Eliseu? (2 Reis 6:16) [Mais do lado do
Senhor, do que do lado do nosso inimigo, eo Senhor
Deus é capaz de salvar-nos como somos Seus
escolhidos.]
5. Como podemos estar preparados para as forças
espirituais que se opõem à obra de Deus e os servos de
Deus? (Efésios 6:10-12) [Nós devemos ser fortes no
Senhor e não em nossa própria força.]
6. Como devemos tratar nossos inimigos? (Lucas 6:27-28)
[Devemos amar os nossos inimigos e mostrar-lhes a
bondade.]
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25. Isaías
Isaías 6; 53
Isaías 6
1 No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre
um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o
templo. 2 Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis
asas: com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com
duas voava. 3 E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia
da sua glória. 4 As bases do limiar se moveram à voz do que
clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5 Então, disse eu: ai de
mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos
viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos! 6 Então, um dos serafins
voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do
altar com uma tenaz; 7 com a brasa tocou a minha boca e disse:
Eis que ela tocou os teus lábios; a tua iniqüidade foi tirada, e
perdoado, o teu pecado.
8 Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem
enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, enviame a mim. 9 Então, disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi
e não entendais; vede, vede, mas não percebais. 10 Torna
insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e
fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a
ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta,
e seja salvo. 11 Então, disse eu: até quando, Senhor? Ele
respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem
habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo
assolada, 12 E o SENHOR afaste dela os homens, e no meio da
terra seja grande o desamparo. 13 Mas, se ainda ficar a décima
parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como
carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco,
assim a santa semente é o seu toco.
Isaías 53
2 Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de
uma terra seca; não tinha aparência nem formosura; olhamo-lo,
76

mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 3 Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens; homem de dores e que sabe o
que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o
rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. 4 Certamente, ele
tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou
sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e
oprimido. 5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e
moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se
desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a
iniqüidade de nós todos. 7 Ele foi oprimido e humilhado, mas
não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e,
como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a
boca. 8 Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem,
quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes;
por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. 9
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico
esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo
algum se achou em sua boca.
10 Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar;
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua
posteridade e prolongará os seus dias; e a vontade do SENHOR
prosperará nas suas mãos. 11 Ele verá o fruto do penoso trabalho
de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu
conhecimento, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles
levará sobre si. 12 Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou
a sua alma na morte; foi contado com os transgressores; contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores
intercedeu.
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Questões para Estudo: Isaías
Isaías 6; 53
Introdução:
Isaías era um dos profetas que serviam para o Reino do Sul de
Judá, no ano antes que ela foi conquistada pela Babilônia. Sua
mensagem foi uma mensagem de arrependimento para evitar o
castigo vem e destruição, de conforto para o povo de Deus para
saber que Ele estaria com eles, e de esperança no Messias que
viria para salvá-los. Mesmo que Isaías viveu 700 anos antes de
Cristo, ele não apenas descreveu exatamente o nascimento de
Cristo de uma virgem, mas também o pagamento de Cristo pelos
pecados de toda humanidade. Isaías não fez isso por sua própria
força ou poder, mas pelo poder do Senhor falando por meio dele,
como ele viveu entregue à vontade de Deus.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender o que Deus enviou Seu Filho
para carregar os nossos pecados através da Sua morte. Para
perceber que Deus está orquestrando a salvação de nossas
almas antes da criação do mundo e tem um coração para a
nossa salvação. Para ver a necessidade de viver uma a vida
entregue ao Senhor e fazer o que Ele quer que façamos e ir
aonde Ele quer que vá.
Atitude – Para viver em gratidão por tudo o que o Senhor fez
para nós. Para viver em submissão à vontade do Senhor.
Ações – Para viver para Aquele que morreu por mim. Para
estar disposta a ser enviado pelo Senhor onde Ele quer que
vá.
Versos para Memorizar:
Isaías 53:12 “Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e
com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a
sua alma na morte; foi contado com os transgressores; contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores
intercedeu.”
Hebreus 10:19-22a “Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar
no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo
caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e
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tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos,
com sincero coração, em plena certeza de fé.”
Textos para Estudo:
Romanos 10:14-15; 5:1, 19; 8:1; 10:14-15; 1 Timóteo 1:15;
Hebreus 10; 1 Pedro 3:15
Explorando o Texto:
1. Como descreve Isaías as serafins que viu em sua visão?
(Isaías 6:2. Os serafins "na visão de Isaías, cada um tinha
seis asas. Com duas cobriam os seus rostos, com duas
voaram, e com duas cobriam os seus pés.)
2. O que eles estavam dizendo que iam diante do trono de
Deus? (Isaías 6:3. Elas estavam cantando e gritando
"Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso").
3. Qual foi a resposta de Isaías, quando ele percebeu que
tinha visto o Senhor? (Isaías 6:5. Isaías disse: "Ai de
mim! Estou arruinado, pois eu sou um homem de lábios
impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor TodoPoderoso").
4. Que perguntas que Deus pede? (Isaías 6:8. "A quem
enviarei, e quem irá por nós?") Qual foi a resposta de
Isaías? (Isaías 6:8. Isaías disse: "Eis-me aqui, enviame.")
5. O que Deus pede Isaías a fazer? (Isaías 6:9-10. Deus
pediu Isaías para pregar ao povo.)
6. Qual foi a resposta de Deus para a pergunta de Isaías:
"Por quanto tempo?" (Isaías 6:11-12. Isaías era pregar a
Palavra para o povo até a terra havia sido destruída e as
pessoas foram levadas.)
7. Que esperança foi dada a Isaías, no meio da mensagem
pesado que ele estava sendo convidado a pregar? (Isaías
6:13. A árvore seria cortada, mas a semente sagrada seria
o toco e iria permanecer e crescer novamente.)
8. Capítulo 53 é uma profecia de um ramo de vida que
crescer a partir do coto mortos de Israel. Que tipo de
homem é descrito aqui? (Isaías 53:2-3: O homem
descrito não tem beleza ou majestade, ele foi desprezado
e rejeitado pelos homens, um homem de dores.)
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9. Que fez este homem assumir a nosso favor? (Isaías 53:3.
Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores.)
10. Qual foi o resultado de nossos pecados e iniqüidades
este homem? (Isaías 53:4-5. Porque os nossos pecados,
Ele foi ferido por Deus, ferido pelas nossas
transgressões, e moído por nossa culpa. Como resultado
de seu sofrimento, recebemos a paz.)
11. Como foi o nosso pecado descrito nesta passagem?
(Isaías 53:6. Todos nós como ovelhas nos desviamos,
cada um à sua própria maneira.)
12. Como ele era como um cordeiro? (Isaías 53:7. Foi
levado para ser abatido como um cordeiro que vai para o
sacrifício, mas Ele permaneceu em silêncio.)
13. Por que ele foi tratado de uma maneira tão terrível?
(Isaías 53:6, 10. Foi a vontade do Senhor esmagá-lo
como as iniqüidades de todos nós foram empilhados
sobre ele.)
14. Que mal tinha feito este homem? (Isaías 53:9. Não foi
encontrado de errado nele. Ele tinha feito nenhuma
violência e nenhum engano foi encontrado em sua boca.)
15. O que vai realizar a sua morte? (Isaías 53:11-12. Ele
justificará a muitos e interceder por suas transgressões.)
Questões para Discussão:
1. Deus é descrito como santo. O que significa santo?
[Afastada, sagrado, Deus é separado de todos os outros
seres pelo seu ser infinito, perfeição, sabedoria, poder,
justiça, amor, bondade e verdade, a glória do que encher
a terra.)
2. Como os serafins que cantaram louvores na presença do
Senhor, o que deve ser a nossa resposta como
encontramos a glória do Senhor? (Isaías 6:3) [Nossa
resposta deve ser uma de adoração e louvor, dando a Ele
a glória da nossa vida e acções.]
3. Por que Isaías de repente se tornam conscientes de seus
pecados, quando ele estava na presença de Deus? (Isaías
6:5) [Na presença de um Deus santo, nossos pecados não
podem ser escondidos.]
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4. Deus ainda está fazendo a pergunta: "Quem irá por nós?"
Hoje? (Isaías 6:8) [Sim! Deus ainda está à procura de
gente que vai dizer aos outros e das boas - Romanos
10:14-15].
5. Será que o povo ouvir a mensagem de Isaías? (Isaías
6:11-12) [Não, eles não quiseram ouvir e que acabam
sendo punidos por Deus.]
6. Será que a nossa partilha da mensagem de Deus
dependem da resposta das pessoas que ouvem? (Isaías
6:8-12) [Não, nossa responsabilidade é a de compartilhar
e proclamar a Palavra do Senhor em todos os momentos
e em todas as estações, não importa a resposta.] O que
7. Quem é o ramo que cresce dentre os mortos, toco velho
de Israel, e voltaria a restaurar o povo? (Isaías 6:13;
53:2) [Os justos saindo do coto é o remanescente de
Israel, e uma profecia sobre o Messias: Jesus.]
8. Qual foi a principal obra do Messias, de acordo com esta
passagem de Isaías 53? [Ele iria sofrer e ser desprezado
pelos homens, mas Ele iria levar seus pecados sobre si
mesmo.]
9. O que se entende por essas palavras encontradas em
53:5, "O castigo que nos traz a paz estava sobre ele."
[Por causa da punição que levou Jesus, eu sou perdoado
dos meus pecados e em paz com Deus - Romanos 5:1.]
10. Como podemos ver o cumprimento da profecia de Isaías
em 'sofrimento de Jesus? [Ele foi perfurado (Isaías 53:5,
Juan 19:34), Ele não abriu a sua boca (53:7, Juan 19:9),
Ele não cometeu pecado (Isaías 53:9; 1 Juan 3:5), Ele
justificará a muitos (Isaías 53:11; Romanos 5:19.]
11. "Ele levou os pecados de muitos" (Isaías 53:12). Que
tipo de esperança que isso traz para você? [Eu posso ser
perdoado de meus pecados, porque Jesus levou sobre Si
na cruz!]
12. Como devemos responder a Jesus, à luz do que Ele fez
por nós? [Crer nEle e viver uma vida para ele, dizendo
outros de tão grande salvação. Veja Mateus 22:37-38].
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26. Daniel na Cova dos Leões
Daniel 6
Daniel 6
1 Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte
sátrapas, que estivessem por todo o reino; 2 e sobre eles, três
presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas
dessem conta, para que o rei não sofresse dano. 3 Então, o
mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque
nele havia um espírito excelente; e o rei pensava em estabelecêlo sobre todo o reino. 4 Então, os presidentes e os sátrapas
procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino;
mas não puderam achá-la, nem culpa alguma; porque ele era fiel,
e não se achava nele nenhum erro nem culpa. 5 Disseram, pois,
estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a
este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus.
6 Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe
disseram: Ó rei Dario, vive eternamente! 7 Todos os presidentes
do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores
concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o
interdito que todo homem que, por espaço de trinta dias, fizer
petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. 8 Agora, pois, ó rei, sanciona o
interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo
a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 9 Por esta
causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito.
10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas
abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de
joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como
costumava fazer. 11 Então, aqueles homens foram juntos, e,
tendo achado a Daniel a orar e a suplicar, diante do seu Deus,
12 se apresentaram ao rei, e, a respeito do interdito real, lhe
disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de trinta
dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a
qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos
leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a
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lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 13 Então,
responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados
de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste;
antes, três vezes por dia, faz a sua oração. 14 Tendo o rei ouvido
estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo
mesmo livrar a Daniel; e, até ao pôr-do-sol, se empenhou por
salvá-lo. 15 Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe
disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que
nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar.
16 Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem
na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu
continuamente serves, que ele te livre. 17 Foi trazida uma pedra
e posta sobre a boca da cova; selou-a o rei com o seu próprio
anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a
respeito de Daniel. 18 Então, o rei se dirigiu para o seu palácio,
passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença
instrumentos de música; e fugiu dele o sono.
19 Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com
pressa à cova dos leões. 20 Chegando-se ele à cova, chamou por
Daniel com voz triste; disse o rei a Daniel: Daniel, servo do
Deus vivo! Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu
continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
21 Então, Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente! 22 O meu
Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não
me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante
dele; também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. 23 Então,
o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova;
assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele,
porque crera no seu Deus. 24 Ordenou o rei, e foram trazidos
aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados
na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres; e ainda não
tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram
deles, e lhes esmigalharam todos os ossos.
25 Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de
todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja
multiplicada! 26 Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio
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do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de
Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre;
o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim.
27 Ele livra, e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra;
foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. 28 Daniel, pois,
prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa.
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Questões para Estudo: Daniel na Cova dos Leões
Daniel 6
Introdução:
Daniel, como um menino, foi levada para a Babilônia quando
Nabucodonosor, conquistou o Reino do sul de Judá. Entrou em
serviço de Nabucodonosor, e rapidamente se tornou um líder
respeitado assim como ele seguiu a Palavra do Senhor. Daniel
também atuou sob o rei Belsazar e Dario, rei. Ao longo de todo o
seu envolvimento com os governos da Babilônia e da Pérsia,
Daniel se manteve fiel ao Senhor.
Objetivos:
Conhecer – Saber que Deus é capaz de nos salvar dos nossos
inimigos e destruição certa. Compreender que não temem o
homem, como eles não têm poder sobre nós.
Atitude – Para ter um espírito de confiança e honestidade;
Para manter a oração no espírito. Ter um coração que busca
glorificar a Deus em todas as coisas.
Ações – Para trabalhar com toda a sinceridade. Para
continuar a confiar em Deus, mesmo quando isso significa
que as dificuldades ao longo do caminho. Para conduzir
unswayed pelas palavras dos homens, mas pelo caminho do
Senhor.
Versos para Memorizar:
Salmos 18:3 “Invoco o SENHOR, digno de ser louvado, e serei
salvo dos meus inimigos.”
Textos para Estudo:
Josué 1:9; Provérbios 11:20-21; Atos 27:1; 28:16
Explorando o Texto:
1. Que posição teve Daniel recebe a nomeação de Dario,
rei? (Daniel 6:2. Daniel foi designado para ser um
administrador.)
2. Por que os outros administradores e sátrapas tentar trazer
acusações contra Daniel? (Daniel 6:3-4. Daniel assim
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

distinguiu-se por suas qualidades excepcionais que o rei
planejava colocá-lo sobre todo o reino.)
O que aconteceu quando os administradores e os
sátrapas tentou trazer acusações contra Daniel? (Daniel
6:4. Eles não foram capazes de fazê-lo porque não
conseguia encontrar corrupção, ele era confiável e nem
corrupto nem negligente.)
Depois de não encontrar a falha no caráter de Daniel, o
plano tinha inimigos Daniel fazer para detê-lo? (Daniel
6:5-9. Eles planejavam fazer acusações contra Daniel,
por meio de Daniel a devoção a Deus. Sabendo que
Daniel orou ao Senhor, eles fizeram um decreto que
durante 30 dias, nenhum homem estava a orar a qualquer
deus ou homem, exceto para o rei.)
Será que o decreto do rei, Daniel parar de orar a Deus?
(Daniel 6:10. No. Daniel correu para seu quarto no andar
de cima, três vezes por dia e tem-se de joelhos e orou,
dando graças a Deus).
O que o relatório sátrapas do rei sobre o comportamento
de Daniel? (Daniel 6:13. Os sátrapas informou que
Daniel ignorou as ordens do rei, e continuou a rezar três
vezes ao dia, a fim de obter Daniel jogados aos leões.)
Será que o rei quer Daniel para ser comido pelos leões?
Qual foi a resposta reis para descobrir que Daniel foi
ainda dedicado à oração? (Daniel 6:14. O rei não queria
Daniel para ser comido pelos leões. Estava muito
angustiado e estava determinado a salvar Daniel.)
Será que o rei bem sucedido na sua tentativa de resgatar
Daniel? (Daniel 6:14-16. O rei não poderia salvar
Daniel, e, consequentemente, Daniel foi atirado para os
leões 'den a).
O que o rei disse a Daniel quando ele estava nos leões
'den do? (Daniel 6:16. "Que o vosso Deus, a quem tu
continuamente serves, salvá-lo".)
Como resgatar Deus Daniel dos leões? (Daniel 6:21-22.
Deus enviou um anjo para calar a boca dos leões).
Por que Daniel foi salvo dos leões? (Daniel 6:23. Daniel
foi salvo dos leões porque ele havia confiado em Deus.)
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12. O que aconteceu com os homens que queriam matar
Daniel? (Daniel 6:24. Eles jogado na cova de leões,
juntamente com suas famílias, e foram esmagadas antes
de chegar no chão da cova.)
13. Qual foi o novo decreto que o rei Dario emitiu? (Daniel
6:25-27. O rei Dario emitiu o decreto que o reino deve
temer e honrar o Deus vivo de Daniel.)
Questões para Discussão:
1. Qual foi a reputação de Daniel? (Daniel 6:4, 16) [Ele
tinha qualidades excepcionais. Ele era de confiança e
não tinha a corrupção em suas negociações. Ele servia a
Deus e foi dedicada ao Senhor.]
2. Qual é a sua reputação? Que tipo de homem / mulher é
você? Como as pessoas falam sobre você? Você é
confiável e sem corrupção?
3. O que as pessoas sabem sobre o seu relacionamento com
Deus? As pessoas podem dizer que você é um cristão ou
têm de lhe perguntar primeiro?
4. Daniel não combater a corrupção com corrupção. O que
fazer quando Daniel soube do decreto do rei proibindo-o
de rezar? (Daniel 6:10) [De acordo com seu costume,
entrou de volta à oração e confiança em Deus para
protegê-lo.]
5. Por que o rei muito angustiado quando ouviu os
administradores e outros sátrapas exigindo que Daniel
ser jogado aos leões? (Daniel 6:3) [Ele respeitado e
Daniel tinha planos de colocá-lo sobre todo o reino.]
6. Dario fez ter fé em Deus? (Daniel 6:7-9, 26) [No início
ele não porque ele emitiu um decreto ordenando o povo
a orar somente a ele, mas até o final da história, ele
publicou um novo decreto ordenando o povo a temer e
reverenciar o Deus de Daniel.]
7. O que causou a Dario colocou sua fé em Deus? (Daniel
6:23-24) [Ele viu o poder de Deus para proteger Daniel
de leões famintos.]
8. De que forma você tem visto a mão de Deus de proteção
sobre você em sua vida?
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27. Ester
Ester 2-7
Ester 2
21 Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois
eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo
se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. 22 Veio
isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester,
e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. 23 Investigou-se o
caso, e era fato; e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi
escrito no Livro das Crônicas, perante o rei.
Ester 3
1 Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho
de Hamedata, agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de
todos os príncipes que estavam com ele. 2 Todos os servos do
rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam
perante Hamã; porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele.
Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. 5 Vendo,
pois, Hamã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava
diante dele, encheu-se de furor. 6 Porém teve como pouco, nos
seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe
haviam declarado de que povo era Mordecai; por isso, procurou
Hamã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em
todo o reino de Assuero. 8 Então, disse Hamã ao rei Assuero:
Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias
do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos
os povos e que não cumpre as do rei; pelo que não convém ao rei
tolerá-lo. 9 Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos,
e, nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez
mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. 11 e
lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para
fazeres dele o que melhor for de teu agrado. 13 Enviaram-se as
cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei,
para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos
os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no
dia treze do duodécimo mês, que é o mês de adar, e que lhes
saqueassem os bens.
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Ester 4
1 Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou
as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e, saindo
pela cidade, clamou com grande e amargo clamor; 8 Também
lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã
para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a
fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e, na
sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. 10 Então, respondeu
Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: 11 Todos os
servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para
qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no
pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma
sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de
ouro, para que viva; e eu, nestes trinta dias, não fui chamada para
entrar ao rei. 12 Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester.
13 Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: Não
imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre
todos os judeus. 14 Porque, se de todo te calares agora, de outra
parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a
casa de teu pai perecereis; e quem sabe se para conjuntura como
esta é que foste elevada a rainha? 15 Então, disse Ester que
respondessem a Mordecai: 16 Vai, ajunta a todos os judeus que
se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais
por três dias, nem de noite nem de dia; eu e as minhas servas
também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra
a lei; se perecer, pereci. 17 Então, se foi Mordecai e tudo fez
segundo Ester lhe havia ordenado.
Ester 5
1 Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs
no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei; o
rei estava assentado no seu trono real fronteiro à porta da
residência. 2 Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio,
alcançou ela favor perante ele; estendeu o rei para Ester o cetro
de ouro que tinha na mão; Ester se chegou e tocou a ponta do
cetro. 3 Então, lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Ester, ou
qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará.
4 Respondeu Ester: Se bem te parecer, venha o rei e Hamã, hoje,
ao banquete que eu preparei ao rei. 5 Então, disse o rei: Fazei
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apressar a Hamã, para que atendamos ao que Ester deseja.
Vindo, pois, o rei e Hamã ao banquete que Ester havia
preparado, 6 disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a
tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que
seja metade do reino. 7 Então, respondeu Ester e disse: Minha
petição e desejo são o seguinte: 8 se achei favor perante o rei, e
se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu
desejo, venha o rei com Hamã ao banquete que lhes hei de
preparar amanhã, e, então, farei segundo o rei me concede.
9 Então, saiu Hamã, naquele dia, alegre e de bom ânimo; quando
viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantara, nem
se movera diante dele, então, se encheu de furor contra
Mordecai. 10 Hamã, porém, se conteve e foi para casa; e mandou
vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. 11 Contou-lhes Hamã a
glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em
que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os
príncipes e servos do rei. 12 Disse mais Hamã: A própria rainha
Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha
preparado, senão a mim; e também para amanhã estou convidado
por ela, juntamente com o rei. 13 Porém tudo isto não me
satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei.
14 Então, lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos:
Faça-se uma forca de cinqüenta côvados de altura, e, pela
manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai; então, entra
alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por
Hamã, que mandou levantar a forca.
Ester 6
1 Naquela noite, o rei não pôde dormir; então, mandou trazer o
Livro dos Feitos Memoráveis, e nele se leu diante do rei.
2 Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a
Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que
tinham procurado matar o rei Assuero. 3 Então, disse o rei: Que
honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi
conferido, responderam os servos do rei que o serviam.
4 Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Hamã tinha entrado
no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se
enforcasse a Mordecai na forca que ele, Hamã, lhe tinha
preparado. 5 Os servos do rei lhe disseram: Hamã está no pátio.
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Disse o rei que entrasse. 6 Entrou Hamã. O rei lhe disse: Que se
fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então, Hamã disse
consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim
para honrá-lo? 7 E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem
agrada ao rei honrá-lo, 8 tragam-se as vestes reais, que o rei
costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e
tenha na cabeça a coroa real; 9 entreguem-se as vestes e o cavalo
às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a
quem o rei deseja honrar; levem-no a cavalo pela praça da cidade
e diante dele apregoem: Assim se faz ao homem a quem o rei
deseja honrar. 10 Então, disse o rei a Hamã: Apressa-te, toma as
vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu
Mordecai, que está assentado à porta do rei; e não omitas coisa
nenhuma de tudo quanto disseste. 11 Hamã tomou as vestes e o
cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da
cidade, e apregoou diante dele: Assim se faz ao homem a quem o
rei deseja honrar. 12 Depois disto, Mordecai voltou para a porta
do rei; porém Hamã se retirou correndo para casa, angustiado e
de cabeça coberta. 13 Contou Hamã a Zeres, sua mulher, e a
todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os
seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai,
perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus,
não prevalecerás contra ele; antes, certamente, cairás diante dele.
14 Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do
rei e apressadamente levaram Hamã ao banquete que Ester
preparara.
Ester 7
1 Veio, pois, o rei com Hamã, para beber com a rainha Ester.
\2 No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a
Ester: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que
desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. 3 Então,
respondeu a rainha Ester e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor,
e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha
vida, e, pelo meu desejo, a vida do meu povo. 4 Porque fomos
vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e
aniquilarem de vez; se ainda como servos e como servas nos
tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que
eu moleste o rei. 5 Então, falou o rei Assuero e disse à rainha
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Ester: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a
fazer assim? 6 Respondeu Ester: O adversário e inimigo é este
mau Hamã. Então, Hamã se perturbou perante o rei e a rainha.
7 O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou
para o jardim do palácio; Hamã, porém, ficou para rogar por sua
vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava
determinado pelo rei. 8 Tornando o rei do jardim do palácio à
casa do banquete do vinho, Hamã tinha caído sobre o divã em
que se achava Ester. Então, disse o rei: Acaso, teria ele querido
forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito
estas palavras, cobriram o rosto de Hamã. 9 Então, disse
Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto
à casa de Hamã a forca de cinqüenta côvados de altura que ele
preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então,
disse o rei: Enforcai-o nela.
10 Enforcaram, pois, Hamã na forca que ele tinha preparado para
Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. O decreto ordenando
a destruição dos judeus foi invertida e um dia de luto tornou-se
um dia de grande festa para os judeus.
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Questões para Estudo: Ester
Ester 2-7
Introdução:
Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou o Reino do sul de
Israel e muitos israelitas (ou judeus) foram levados cativos para a
Babilônia. Mordecai era um dos homens que tinham sido
levados cativos, juntamente com seu primo Esther quem ele
havia adotado depois que perdeu os seus pais (Ester 2:5-7).
Posteriormente, o governo persa derrubou os babilônios e novo
rei, o rei Xerxes, eventualmente, subiu ao trono. Ester, uma
judia de nascimento, foi escolhido pelo rei Xerxes para se tornar
a rainha por causa de sua grande beleza. Ester não tinha certeza
de que este novo título de rainha significaria para ela, mas ela
finalmente encontrou o Senhor com ela em um muito maior
maneira que ela poderia ter imaginado.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender o que Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes.
Atitude – Para andar em humildade, honestidade e fidelidade
nas posições Deus coloca-nos para que possamos dar glória a
Ele no Seu tempo perfeito.
Ações – A confiança em Deus e não o homem mortal; Oporse mal.
Versos para Memorizar:
Provérbios 16:5 “Abominável é ao SENHOR todo arrogante de
coração; é evidente que não ficará impune.”
Textos para Estudo:
Gênesis 50:20; 1 Pedro 5:5
Explorando o Texto:
1. O que Mordecai descobre que mais tarde foi relatado ao
rei Xerxes? (Ester 2:21-23. Mardoqueu descobriu uma
conspiração para assassinar o rei Xerxes por dois dos
oficiais do rei.)
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2. O que o levou a Haman para ser extremamente irritado
com Mordacai? (Ester 3:2,5. Haman estava
extremamente irritado com Mordecai, porque ele não iria
ajoelhar-se para baixo ou para prestar uma homenagem a
Hamã)
3. Qual foi o plano de Haman para reembolsar Mordecai
para não mostrar-lhe a honra? (Ester 3:6. Ele olhou de
uma forma de não só destruir Mardoqueu, mas também o
povo de Mordecai: os judeus).
4. O decreto que Haman trazer perante o rei e propor
pessoalmente fundo? (Ester 4:8-9. Haman perante o rei
um decreto para que o povo judeu morto e saqueado.)
5. Como Mordecai responder ouvidas decreto de Hamã
contra os judeus? (Ester 4:1. Mardoqueu rasgou as suas
vestes, gemeu alto, e decidiu ir para a Esther de
assistência.)
6. O que Mordecai pedir Esther fazer? (Ester 4:8. Ele pediu
a ela para ir ao rei e pedir misericórdia por causa de seu
povo, os judeus).
7. O perigo que enfrentam Ester para ir ao rei? (Ester 4:11.
Esther enfrentou o perigo de ir ao rei sem ser convocado,
se não receber, ela seria morta.)
8. O que dizer a Mordecai Esther lembrar da natureza de
seu propósito e posição? (Ester 4:14. talvez tivesse
chegado à posição de rainha para um momento como
este, para que ela possa defender seu povo.)
9. O que fez pedido de Ester Mordecai a fazer antes de ela
ir para o rei? (Ester 4:16. Ester Mordecai pediu a rápida
em seu nome.)
10. Depois que o rei estendeu para Ester o cetro, o que ela
fez pedido dele? (Ester 5:4. Ester pediu que o rei e Hamã
para um banquete que tinha preparado para ele.)
11. O que fez a alegria Haman irritado quando ele deixou o
palácio do rei? (Ester 5:9. Hamã ficou furioso quando
viu Mardoqueu na porta do rei, recusando-se a mostrar o
devido respeito).
12. O que a mulher de Haman, Zeres, e seus amigos
sugerem que ele faz para que ele pudesse ir para o
segundo banquete de Esther em paz? (Ester 5:14. esposa
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Haman, Zerés sugeriu que Haman têm uma forca
construída de setenta e cinco metros de altura e pedir ao
rei para que Mordecai pendurado sobre ele.)
13. Como Deus mudar de plano de Hamã para matar
Mordecai Hamã para honrar Mardoqueu? (Ester 6:1-11.
Depois que o rei olhou através do livro de crónicas,
lembrou-se de poupança de Mordecai de sua vida a partir
da tentativa de assassinato. Ele ordenou a Haman para
levar Mordecai toda a rua em homenagem. Mordecai
estava vestido com o manto do rei e andava pela cidade
em cavalo do rei com Mhaman líder e guiá-lo ao longo
do caminho.)
14. O que Esther pedido do rei para o banquete segundo?
(Ester 7:3-4. Ester pede que sua própria vida ea vida de
seu povo para ser poupado.)
15. Qual foi a final Haman? (Ester 7:9-10. Haman foi
enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu, o
judeu).
Questões para Discussão:
1. Que atitude é piedoso Mardoqueu ter para o seu governo
secular? (Ester 2:21-23) [Mordecai mostra o respeito do
governo, especialmente o rei, ao perceber que Deus é o
único que tinha nomeado o governo que está sobre ele.]
2. O que vemos de Mordecai sobre honra e "adorar" o
homem a respeito de sua atitude em relação a Haman?
(Ester 3:2-5) [Mordecai não pagaria nem a honra
adorado Haman, sabendo que Deus é o único que deve
ser venerado e adorado.]
3. Qual é o significado dessas palavras em Ester 4:14, "E
quem sabe, mas que tem vindo a posição real para um
momento como este?" Como estamos a actuar na
posição que Deus nos colocou? [Assim como Deus tinha
colocado Esther numa posição de rainha para o momento
exato em que os judeus teriam uma pessoa influente para
as salvar. Deus nos coloca em nossas posições, a fim de
trazer glória ao Seu nome e fazer a Sua obra.]
4. Qual deve ser a nossa atitude sobre as posições onde
Deus nos colocou? [Assim como Deus tinha colocado
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5.
6.

7.

7.

8.

9.

Ester na posição de rainha para o tempo exato em que os
judeus teriam uma pessoa influente para as salvar, Deus
nos coloca em posições onde Ele quer que nós para
cumprir seus propósitos, para trazer glória ao Seu nome,
e para fazer a Sua obra.]
Que tipo de homem era Haman? (Ester 5:11-12; 6:6)
[Haman foi egoísta, ganancioso, vaidoso e orgulhoso.]
Como Deus Haman humilde? (Ester 6:7-11) [Ele foi
forçado a levar o homem que odiava a cavalo pela
cidade em sua homenagem diante do povo.]
O que aprendemos sobre a atitude de Deus para o
orgulho? (1 Pedro 5:5, Provérbios 16:5) Que tipo de
atitude que você tem?
Por que precisamos confiar no Senhor, como Mardoqueu
e Ester fazer? [Precisamos confiar no Senhor, porque Ele
está no controle completo.] Como podemos mostrar que
estamos confiando em Deus?
Que tipo de risco foi Esther dispostos a tomar para o seu
povo? (Ester 4:11-16) [Ester tinha muita fé em Deus e
amar outras pessoas mais do que ela, assim ela estava
disposta a arriscar sua vida para tentar salvar o seu
povo.]
Como Deus mostrou sua presença em toda esta história?
[O seu timing perfeito dos acontecimentos, a coragem
deu tanto Mordecai e Ester.]
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28. Neemias Reconstruindo
Neemias 1-6
Neemias 1
1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de quisleu,
no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, 2 veio Hanani,
um de meus irmãos, com alguns de Judá; então, lhes perguntei
pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o
exílio e acerca de Jerusalém. 3 Disseram-me: Os restantes, que
não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão
em grande miséria e desprezo; os muros de Jerusalém estão
derribados, e as suas portas, queimadas. 4 Tendo eu ouvido estas
palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; e
estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 5 E disse: ah!
SENHOR, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a
aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e
guardam os teus mandamentos! 6 Estejam, pois, atentos os teus
ouvidos, e os teus olhos, abertos, para acudires à oração do teu
servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de
Israel, teus servos; e faço confissão pelos pecados dos filhos de
Israel, os quais temos cometido contra ti; pois eu e a casa de meu
pai temos pecado. 7 Temos procedido de todo corruptamente
contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos,
nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. 11 Ah! Senhor,
estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à
dos teus servos que se agradam de temer o teu nome; concede
que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante
este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei.
Neemias 2
1 No mês de nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez
posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lho dei; ora,
eu nunca antes estivera triste diante dele. 2 O rei me disse: Por
que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser
tristeza do coração. Então, temi sobremaneira 3 e lhe respondi:
viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a
cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem
as portas consumidas pelo fogo? 4 Disse-me o rei: Que me pedes
agora? Então, orei ao Deus dos céus 5 e disse ao rei: se é do
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agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peçote que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais,
para que eu a reedifique. 6 Então, o rei, estando a rainha
assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência?
Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo
prazo. 7 E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dêem-se-me
cartas para os governadores dalém do Eufrates, para que me
permitam passar e entrar em Judá, 8 como também carta para
Asafe, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as
vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade
e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque
a boa mão do meu Deus era comigo.
10 Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o
servo amonita; e muito lhes desagradou que alguém viesse a
procurar o bem dos filhos de Israel. 11 Cheguei a Jerusalém,
onde estive três dias. 12 Então, à noite me levantei, e uns poucos
homens, comigo; não declarei a ninguém o que o meu Deus me
pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo
animal algum, senão o que eu montava. 13 De noite, saí pela
Porta do Vale, para o lado da Fonte do Dragão e para a Porta do
Monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam
assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo.
17 Então, lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos,
Jerusalém assolada, e as suas portas, queimadas; vinde, pois,
reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser
opróbrio. 18 E lhes declarei como a boa mão do meu Deus
estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então,
disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as
mãos para a boa obra. 19 Porém Sambalate, o horonita, e Tobias,
o servo amonita, e Gesém, o arábio, quando o souberam,
zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que
fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? 20 Então, lhes respondi:
o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito; nós, seus servos,
nos disporemos e reedificaremos; vós, todavia, não tendes parte,
nem direito, nem memorial em Jerusalém.
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Neemias 4
1 Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em
ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. 2 Então, falou
na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que
fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão?
Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões
de pó as pedras que foram queimadas? 3 Estava com ele Tobias,
o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa,
derribará o seu muro de pedra. 4 Ouve, ó nosso Deus, pois
estamos sendo desprezados; caia o seu opróbrio sobre a cabeça
deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. 5 Não
lhes encubras a iniqüidade, e não se risque de diante de ti o seu
pecado, pois te provocaram à ira, na presença dos que
edificavam. 6 Assim, edificamos o muro, e todo o muro se
fechou até a metade de sua altura; porque o povo tinha ânimo
para trabalhar. 7 Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios,
os amonitas e os asdoditas que a reparação dos muros de
Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as
brechas, ficaram sobremodo irados. 8 Ajuntaram-se todos de
comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão
ali. 9 Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção,
pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. 11 Disseram,
porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até
que entremos no meio deles e os matemos; assim, faremos cessar
a obra. 12 Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles,
dez vezes, nos disseram: De todos os lugares onde moram,
subirão contra nós.
13 Então, pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos,
por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças, e os
seus arcos; 14 Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos
magistrados e ao resto do povo: não os temais; lembrai-vos do
Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos
filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. 15 E sucedeu
que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus
tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro,
cada um à sua obra. 16 Daquele dia em diante, metade dos meus
moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças,
escudos, arcos e couraças; e os chefes estavam por detrás de toda
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a casa de Judá; 19 Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao
resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro
mui separados, longe uns dos outros. 20 No lugar em que
ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco; o
nosso Deus pelejará por nós. 21 Assim trabalhávamos na obra; e
metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das
estrelas.
Neemias 6
10 Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de
Meetabel (que estava encerrado), disse ele: Vamos juntamente à
Casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do
templo; porque virão matar-te; aliás, de noite virão matar-te.
11 Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há, como
eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma
entrarei. 12 Então, percebi que não era Deus quem o enviara; tal
profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o
subornaram. 13 Para isto o subornaram, para me atemorizar, e
para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que
tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. 14 Lembrate, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas
obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que
procuraram atemorizar-me. 15 Acabou-se, pois, o muro aos vinte
e cinco dias do mês de elul, em cinqüenta e dois dias.
16 Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram
todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu
próprio conceito; porque reconheceram que por intervenção de
nosso Deus é que fizemos esta obra.
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Questões para Estudo: Neemias Reconstruindo
Neemias 1-6
Introdução:
Neemias, como Ester e Daniel, foi um exílio de Israel, que serviu
sob os reis da Pérsia. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o que
significava que Neemias era o assistente pessoal do rei. Assim,
Neemias tinha contato diário com o rei. Enquanto muitos teria
olhado isso como apenas um trabalho, Deus olhou para ele como
uma parte de Seu plano perfeito para o seu povo.
Objetivos:
Conhecer – Saber que Deus honra aqueles que confiam nele
e siga atrás dele.
Atitude – Para não ser facilmente desencorajado, mas para
correr a corrida com perseverança que Deus colocou diante
de nós.
Ações – Para aproveitar todas as oportunidades para honrar a
Deus em nossas vidas, seja com amigos, familiares, etc.
Para orar ao Senhor e confiar nEle, mesmo quando os
inimigos se opõem a nós.
Versos para Memorizar:
Colossenses 3:23 “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o
coração, como para o Senhor e não para homens.”
Textos para Estudo:
Jeremias 17:5-8; Romanos 12:19, Hebreus 12:1-2
Explorando o Texto:
1. Quais são as notícias que recebemos de Jerusalém,
Neemias que o fez ficar triste? (Neemias 1:3. Neemias
recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém foram
quebradas e as portas foram queimados com fogo.)
2. O que Neemias fez imediatamente após ouvir a notícia?
(Neemias 1:4-11. Neemias lamentou, jejuou e orou.)
3. Que pecados se Neemias vos confessar ao Senhor?
(Neemias 1:6. Os pecados de toda a nação, a casa de seu
pai, e os seus pecados pessoais.)
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4. O que levou o rei a perceber que havia algo de
perturbador Neemias? (Neemias 2:1-2. Neemias estava
triste na presença do rei, algo que ele nunca tinha feito).
5. O que Neemias solicitação do rei? (Neemias 2:5.
Neemias pediu para voltar e reconstruir a cidade onde
seus pais foram enterrados.)
6. Por que o rei da subvenção pedido Neemias? (Neemias
2:8. Pedidos de Neemias foram respondidas por causa da
mão bondosa do Senhor.)
7. Quem eram os dois homens que se opunham Neemias e
os trabalhadores? Por que eles? (Neemias 2:10.
Sambalate e Tobias contra Neemias porque foram
perturbados que alguém tinha vindo a promover o bemestar dos israelitas.)
8. Quais são os métodos que estes inimigos utilizam para
tentar parar o trabalho na parede? (Neemias 2:19 de 4:13, ridículo e zombaria; Lutar, Neemias 4:8; Medo,
Neemias 6:10).
9. Qual foi a resposta de Neemias à ameaça de seus
inimigos? (Neemias 4:9. Neemias orou ao Senhor, e
guarda.)
10. Qual foi a resposta de Neemias para o medo ao seu
redor? (Neemias 4:12-20. Neemias confiou que Deus iria
lutar por eles, e ele continuou o trabalho.)
11. Em quantos dias foi concluída a parede? (Neemias 6:15.
O muro foi concluída em 52 dias).
12. Qual foi a reação das nações ao redor quando o muro foi
concluído? (Neemias 6:16. O nações vizinhas
perceberam que o trabalho tinha sido feito com a ajuda
do Senhor Deus.)
Questões para Discussão:
1. Por que a notícia da destruição de Jerusalém parede
causar Neemias ser tão triste? (Neemias 1:3) [Ele amava
o seu povo ea terra de seu nascimento e também não
querem que seus inimigos desprezam a Deus por ver o
seu povo derrotado.]
2. O que podemos aprender com a oração que Neemias
orou em Neemias 1:5-11? [Neemias confessou os
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3.

4.

5.

6.

7.

pecados de sua nação, família, e do pecado em sua
própria vida antes de vir a pedir a Deus para estar atento
à sua oração. Quando chegamos diante do Senhor,
precisamos confessar nossos pecados.]
Como Deus fez abrir um caminho para a Neemias para
voltar a Jerusalém? (Neemias 2:1-8) [O rei valorizado
Neemias e notei que ele estava triste. Descobrir a sua
tristeza para o povo de Jerusalém, o rei concedeu o
pedido de Neemias para voltar e até mesmo financiou a
expedição.]
Por que não Neemias medo mesmo seus inimigos
ameaçaram matá-lo? (Neemias 2:19, 4:1-3, 6:10)
[Neemias acreditava que Deus era mais poderoso que os
seus inimigos e poderiam protegê-lo dos regimes de tudo
eram conspirou contra ele. Ver Jeremias 17:5-8].
As pessoas que trabalharam com todo o seu coração para
terminar o trabalho na parede. (Neemias 4:6) Como você
trabalha? [Você trabalha com todo o seu coração como
ao Senhor (Colossenses 3:23)]
Neemias se recusou a fazer o mal de Sambalate e Tobias,
mas os deixou nas mãos de Deus (Neemias 4:4; 6:14).
Como devemos responder aos nossos inimigos? [É-nos
dito para amar e orar por eles. Ver Mateus 5:44.
Também deve deixar a decisão em mãos a Deus e
confiar nele. Romanos 12:19]
Quem é o que precisamos trabalhar sobre as coisas da
nossa vida para que elas sejam cumpridas? (Neemias
6:16) [Precisamos do Senhor para trabalhar nos nossos
projectos para que eles possam ser bem sucedido nele.]
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