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Sugestões para o uso destas lições

Este resumo dos relatos narrativos do Velho Testamento foi preparado para ajudar
professores de aulas bíblicas, especialmente de aulas para crianças. Cada professor
terá que adaptar a sua apresentação ao nível de compreensão dos seus alunos.

Sugiro que estas lições sejam usadas em um ciclo de estudo repetido várias vezes
com crianças até 10 ou 11 anos de idade. Se tiver três aulas por semana, o ciclo
completo da história bíblica, apresentado desta maneira, levará aproximadamente dois
anos. Se tiver duas aulas, levará aproximadamente três anos. Se tiver apenas uma
aula por semana, levará quase seis anos para fazer cada ciclo.

A repetição é essencial para a aprendizagem. A criança que começa a ouvir as
histórias bíblicas cedo – talvez no primeiro ano de vida – e que as ouve com freqüência
ao longo dos anos, desenvolverá um conceito geral do conteúdo da Bíblia. Este
conhecimento servirá de base para os estudos mais profundos dos livros mais difíceis
– profetas, epístolas, etc. – nos anos posteriores.

Quando estas lições são usadas pelos professores numa congregação, devem ser
acompanhadas por um cronograma coordenando as aulas durante o período de estudo
– talvez um trimestre ou quadrimestre.

Quando são usadas pelos próprios pais em casa, podem escolher a frequëncia e a
duração de cada aula conforme a idade e a capacidade dos filhos.

É importante estudar as lições na seqüência para facilitar a aprendizagem da
cronologia bíblica. Na preparação destas lições, tenho seguido, em quase todos os
casos, a cronologia apresentada nos livros de Bob e Sandra Waldron, que recomendo
como fontes adicionais de informações na preparação das suas aulas.

Algumas dicas práticas para os professores:

ì Conte a história. Antes de começar cada aula, estude bem, Você deve conhecer
todos os detalhes da história para poder contá-la de uma maneira animada. Não leia
estas folhas aos alunos. Se fizer leituras bíblicas para contar a história, leia bem com
expressão e entusiasmo.

í Não faça aplicações forçadas. Muitas lições sugerem aplicações óbvias, mas evite
a tendência de inventar aplicações que não têm nada a ver com o texto (Exemplo: A
lição da multiplicação dos pães e peixes é o poder de Jesus, não a importância de
crianças dividirem seus brinquedos com os irmãos e amigos!) Às vezes, a lição
importante é a mais óbvia – de entender o que Deus e suas criaturas fizeram.

î Seja pontual e deixe seu interesse nas coisas de Deus transparecer, para que as
crianças possam aprender como a palavra do Senhor é interessante e importante.

ï Nunca esqueça que as almas que ouvem a palavra de Deus da sua boca ficarão
diante do Senhor para serem julgadas. O que você ensina hoje pode fazer uma
diferença eterna!
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A Criação do Mundo
(Gênesis 1)

Período:  A Criação

Eventos Principais:  A Criação

Conceitos Principais: Deus é eterno

Ele criou o mundo por sua poderosa palavra

Existem três pessoas divinas: 

O Pai

O Filho

O Espírito Santo

A História: No princípio, Deus criou os céus e a terra

Os 6 dias de criação:

ì Luz; Separação entre a luz e a escuridão

í O céu: a divisão entre as águas

î Os mares e a terra seca; as plantas

ï As luzes celestiais:  o sol, a lua e as estrelas

ð Os peixes e animais do mar; os passarinhos

ñ Os animais da terra; o homem

Tudo era muito bom!

Sugestões: Cante para lembrar!

Relacione os dias:  1S4; 2S5; 3S6

Comece agora a ensinar a seqüência da história

Referência para ajudar na preparação dos estudos sobre Gênesis:

http://www.estudosdabiblia.net/gnejocompleto.pdf 
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A Criação do Homem e da Mulher
(Gênesis 2)

Época:  A Criação

Eventos Principais:  A Criação

Pessoas Importantes: Adão

Eva

Conceitos Principais: Deus é o Criador

Ele criou o homem e a mulher como as melhores das suas criaturas na terra

Ele lhes deu um lugar muito bom para morar

Deus lhes deu uma lei.  O papel do homem é obedecer à palavra de Deus

O casamento vem de Deus e é muito bom

A História: O capítulo 2 fala detalhadamente de uma parte do trabalho que Deus fez no

sexto dia:  A criação do homem e da mulher

Deus criou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida

Ele o colocou no jardim do Éden, onde tinha muitas árvores

Duas destas árvores são importantes:

ì A árvore da vida

í A árvore do conhecimento do bem e do mal

Deus deu uma lei:  "Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás"

A mulher foi criada da costela do homem para ser auxiliadora

Os dois se uniram em casamento

Sugestões: Relembre seus alunos dos detalhes da criação

Fale do lugar especial do homem na criação de Deus

Enfatize que Deus é bom e preparou muitas bênçãos para nós

Explique a importância da nossa obediência à palavra de Deus

Fale do casamento e da família como parte do plano original de Deus para nós

Faça resumo das coisas já aprendidas na seqüência da história, e acrescente

as pessoas importantes desta história:  Adão e Eva

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d114.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/bd107.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/2004313.htm  
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O Primeiro Pecado
(Gênesis 3)

Período:  A Criação

Eventos Principais:  O Primeiro Pecado

Pessoas Importantes: Adão
Eva

Conceitos Principais: O pecado é a desobediência da palavra de Deus
O pecado tem conseqüências:  Separação de Deus, sofrimento, castigo
Cada pessoa tem que escolher obedecer ou não

A História: Deus já tinha dado uma proibição (Gênesis 2:17)

Ele falou claramente da conseqüência da desobediência (Gênesis 2:17)

O diabo, como cobra, mentiu à mulher:
! Ele disse que a coisa proibida era boa
! Ele disse que eles não sofreriam a conseqüência se desobedecerem

A mulher ouviu as palavras do diabo e comeu

Ela deu o fruto ao homem, e ele comeu

Os dois ficaram envergonhados por causa do seu pecado

Deus entrou no jardim e falou com eles sobre seus pecados.
! Eles tentaram colocar a culpa em outros, mas Deus considerou cada

pessoa responsável pelas próprias ações
! Cada pessoa recebeu um castigo de Deus:

P A cobra:  Maldita e Ferida na cabeça (uma profecia da vitória de
Cristo sobre o diabo)

P A mulher:  Dores e sofrimento
P O homem:  Sofrimento e dificuldade no trabalho

Eles foram lançados fora do jardim e não lhes foi permitido voltarem

Sugestões: Relembre seus alunos dos detalhes da criação
Enfatize que somos criados para servir, não para desobedecer
Fale de obediência como a escolha de cada pessoa
Mostre que desobediência sempre traz conseqüências más
Fale do nosso alvo:  Estar eternamente com Deus

Referências para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/d163.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/a13_2.htm  
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Caim e Abel
(Gênesis 4)

Período:  A Criação

Eventos Principais:  O Nascimento de Caim e Abel

Os Sacrifícios de Caim e Abel

Caim Mata Abel

O Nascimento de Sete

Pessoas Importantes: Caim

Abel

Sete

Conceitos Principais: Obediência:  Fazer a vontade de Deus

Devemos amar nossos irmãos

Inveja é um pecado

Nunca devemos matar outras pessoas

Deus sabe tudo

A História: Adão e Eva tiveram dois filhos:  Caim e Abel

Abel era pastor de ovelhas

Caim era agricultor

Os dois ofereceram sacrifícios a Deus

! Caim ofereceu frutos da terra

! Abel ofereceu um carneiro

! Deus aceitou o sacrifício de Abel; e rejeitou o de Caim

Caim ficou bravo e desanimado, e matou Abel

Deus viu o que ele fez, e o castigou; Caim peregrinou na terra durante o resto

da vida

Adão e Eva tiveram outro filho:  Sete

Todos nós somos descendentes de Sete

Sugestões: Enfatize o conceito de obediência

Fale sobre o fato que Deus sabe tudo

Introduza o ensinamento de Hebreus 4:13

Explique que obediência começa com nossos próprios pais (Efésios 6:1)

Mostre que desobediência tem sua conseqüência:  Separação de Deus e de

seu povo (como Caim foi banido)

Referências para ajudar na preparação deste estudo: 

http://www.estudosdabiblia.net/bd16.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/200039.htm  
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O Dilúvio
(Gênesis 6 - 9)

Período:  O Dilúvio

Eventos Principais:  A Preparação da Arca
O Dilúvio

Pessoas Importantes: Noé

Conceitos Principais: A conseqüência da desobediência
A graça de Deus para salvar as pessoas que o obedecem
Devemos respeitar a vida humana; é pecado matar outra pessoa

A História: Os homens se afastaram mais e mais de Deus
Deus viu a maldade dos homens e decidiu destrui-los
Noé, um bom homem, achou graça diante do Senhor
Deus mandou que Noé fizesse uma arca para salvar sua família e os animais
Deus causou o dilúvio no mundo inteiro
Noé, sua esposa, seus três filhos e três noras entraram na arca, junto com os

animais
Choveu por 40 dias e 40 noites
Eles ficaram na arca mais de um ano, até a terra secar e a arca repousar nos

montes de Ararate
Noé soltou pássaros para saber se a terra tinha secado:

Soltou um corvo, que voava de um lado para outro até que a terra secasse
Depois, soltou uma pomba, que voltou porque não achou lugar seco onde

ficar
Depois de mais uma semana, soltou a pomba de novo, e ela não voltou

Noé saiu da arca e ofereceu sacrifícios a Deus
Deus fez um acordo com Noé:

O arco-íris é sinal da promessa para nunca mais destruir o mundo com
água

O homem pode comer dos animais e das verduras
Deus proibiu que o homem comesse sangue, que representa a vida
É pecado matar outro ser humano
A família de Noé teria descendentes espalhados pelo mundo

Sugestões: Não diminua a conseqüência do pecado nem o significado da morte:  Deus
castigou os homens porque o pecado é horrível

Use este exemplo para explicar o conceito de graça:  Deus salvou a família de
Noé porque ele é bondoso

Fale da importância de respeitar a vida humana

Referências para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/d175.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/d82.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/200328.htm  
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A Torre de Babel
(Gênesis 11)

Período:  A Dispersão do Povo

Eventos Principais:  A Construção da Torre de Babel

Deus Confundiu as Línguas

Conceitos Principais: A conseqüência da desobediência

O homem não deve se exaltar

A História: Deus tinha dito que os homens se espalhassem pela terra

Alguns deles não quiseram obedecer, e ficaram num lugar

Para ficarem unidos e para honrarem seu próprio poder, eles decidiram

construir uma torre (Note quantas vezes eles falam em "nós")

Deus confundiu suas línguas, fazendo com que fosse impossível comunicar-se,

para terminar a obra de construção

Os povos foram dispersos pela terra, como Deus tinha mandado antes

Sugestões: Mostre que o problema aqui, mais uma vez, é a desobediência do homem. 

Deus deu uma ordem e o homem não a obedeceu

Ilustre como Deus, sendo mais poderoso do que o homem, conseguiu a

dispersão dos povos.  Você poderia construir uma casa se todas as

outras pessoas falassem outras línguas?

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/bd810.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/200038.htm  
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Deus Chama Abraão:  As Grandes Promessas
(Gênesis 12)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  As Promessas a Abraão
A Viagem de Abraão para a Terra de Canaã

Pessoas Importantes: Abraão (Abrão)
Sara (Sarai)
Ló

Conceitos Principais: Deus recompensa os servos fiéis
Deus cumpre suas promessas
Quando cremos em Deus, obedecemos a suas palavras

A História: Deus falou com Abraão, e deu um mandamento e uma promessa
O mandamento:  "Saia de sua terra, do meio dos seus parentes  e da casa do

seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei"
A promessa em três partes:

Terra
Nação
Bênçãos para todas as famílias da terra através do descendente de Abraão

Abrão obedeceu, e seguiu a Deus sem saber para onde estava indo
Ele chegou na terra de Canaã, muito longe da terra onde ele habitava (Harã),

e mais distante ainda da terra onde ele nasceu (Ur dos caldeus)
Em cada lugar onde Abrão parou, ele edificou um altar para fazer sacrifícios e

louvar a Deus (leia, por exemplo, Gênesis 12:7-8)
Abraão viu a terra que Deus prometeu, mas não tomou posse dela durante toda

sua vida.  Ele vivia pela fé, sabendo que Deus sempre cumpre suas
promessas (leia Hebreus 11:8-19 para entender melhor a fé de Abraão)

Sugestões: Enfatize nesta aula o sentido destas palavras:
Fé:  Abraão creu em Deus e sua palavra
Obediência:  Ele fez tudo que Deus ordenou
Promessa:  Deus sempre cumpre sua palavra

Ajude seus alunos a decorarem as três partes da promessa:
Terra
Nação
Bênçãos para todos os povos

Explique que, em nossos outros estudos, vamos ver como Deus cumpriu esta
promessa

Referências para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/a13_6.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/d64.htm  
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Ló:  A Conseqüência de Uma Decisão Má
(Gênesis 13, 14, 18, 19)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  Ló e Abrão separam-se

A destruição de Sodoma e Gomorra

Pessoas Importantes: Abraão (Abrão)

Ló

Conceitos Principais: É mais importante estar com Deus do que ter bens materiais

Nossas decisões têm conseqüências

A História: Ló (o sobrinho de Abrão) se separou do tio porque quis mais espaço para

pastorear seu gado

Abrão deixou o sobrinho escolher para onde ir, e ele escolheu a melhor terra,

sem pensar no ambiente espiritual

Depois de algum tempo, ele chegou morar na cidade corrupta de Sodoma

Deus falou com Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa do pecado

que praticavam lá.  Abraão falou com Deus para preservar a cidade, mas

não tinha 10 pessoas justas na cidade

Ele mandou anjos para resgatar a família de Ló, e o povo da cidade maltratou

os anjos

A mulher de Ló olhou para trás (contra o mandamento de Deus) para ver a

cidade sendo queimada, e ela se transformou numa estátua de sal

As filhas de Ló tinham aprendido muitas coisas erradas na cidade, e

continuaram pecando depois de sair

Sugestões: Enfatize que nossas decisões têm conseqüências, e que bens materiais não

têm a importância que têm coisas espirituais

Fale do fato que devemos evitar a influência má de outras pessoas

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d123.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/2001211.htm  
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Isaque:  O Filho da Promessa
(Gênesis 21)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  A promessa repetida a Abraão

O nascimento de Isaque

Pessoas Importantes: Abraão (Abrão)

Sara (Sarai)

Isaque

Conceitos Principais: Deus sempre cumpre suas promessas

Deus tem poder mesmo quando o homem duvida

A História: Começamos com a grande promessa que Deus fez a Abrão (Gênesis 12:1-3):

Terra

Nação

Bênçãos para os povos através do descendente de Abrão

Deus repetiu e confirmou esta promessa durante os 25 anos seguintes:

Filho (Gênesis 15:1-6)

Terra (Gênesis 15:12-21)

Nação e Terra, com sinal da circuncisão e mudança dos nomes de Abrão

e Sarai  (Gênesis 17:1-22)

Abraão quer dizer "Pai de uma multidão"

Sara quer dizer "Princesa"

Filho (Gênesis 18:9-15)

Depois de 25 anos, quando eram velhos (Abraão tinha 100 anos e Sara tinha

90), o filho da promessa (Isaque) nasceu (Gênesis 21:1-7).  O nome Isaque

quer dizer "Riso"

Sugestões: Enfatize que Deus tem todo poder para cumprir suas promessas

Nós precisamos de paciência, porque, às vezes, ele demora em cumpri-las

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/gal4.htm  
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O Sacrifício de Isaque
(Gênesis 22)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  O sacrifício de Isaque

Pessoas Importantes: Abraão

Isaque

Conceitos Principais: A fé verdadeira inclui a obediência total à vontade de Deus

Abraão tinha tanta fé que ele confiava totalmente no Senhor e fez tudo que ele

ordenou

O sacrifício de um filho seria o sacrifício mais difícil.  Deus interrompeu Abraão,

mas Deus deu seu próprio Filho para nos salvar

A História: Lembramos que Isaque era o filho da promessa, que nasceu depois de 25 anos

de esperança

Em nossa história de hoje, Isaque já era grande

Um dia, Deus falou com Abraão e disse:  "Toma seu único filho  e oferecê-lo

como holocausto" (sacrifício queimado).

Abraão obedeceu.  Tomou Isaque e fez a viagem de 3 dias ao monte Moriá

No caminho, Isaque perguntou:  "Onde está o cordeiro para o holocausto?"

Abraão respondeu:  "Deus proverá para si o cordeiro"

Chegaram no monte, e Abraão edificou um altar, colocou a lenha, e amarrou

Isaque

Ele levantou a mão com uma faca para matar o filho, como Deus tinha

ordenado

Deus falou:  "Abraão, não faça isso!  Agora eu sei que você me obedece em

tudo, até o ponto de dar seu filho"

Deus forneceu um carneiro, que ele ofereceu no lugar de Isaque

Deus repetiu sua grande promessa a Abraão

Sugestões: Enfatize a idéia de que a fé exige obediência absoluta a Deus

Deus não fala com os pais hoje para matar os filhos; ao contrário, ele quer

sacrifícios vivos (Romanos 12:1-2).  Somos sacrifícios vivos quando

obedecemos à vontade de Deus em tudo

Este sacrifício nos ajuda para entender o sacrifício que Deus fez quando ele

mandou seu Filho à terra para morrer e nos salvar.  Foi muito difícil, mas ele

fez isso porque ele nos ama (João 3:16)

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/2002425.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/esc103.htm  
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A História do Velho Testamento (11)

Jacó e Esaú
(Gênesis 25, 27, 28)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  O nascimento de Esaú e Jacó
Esaú vende o direito de primogenitura
Isaque abençoa seus filhos
Jacó foge de seu irmão

Pessoas Importantes: Isaque
Rebeca
Jacó
Esaú

Conceitos Principais: Deus escolhe quem ele quer para cumprir suas promessas
Temos que confiar na sabedoria e no poder de Deus para cumprir os planos

dele; não temos que interferir e "ajudar"!
É errado enganar e odiar

A História: Isaque cresceu e se casou com Rebeca
Eles tiveram dois filhos, gêmeos:

Esaú
Jacó

De acordo com o costume da época, o mais velho seria o mais importante.  Mas
Deus falou antes do nascimento deles que o mais novo (Jacó) seria o mais
importante.  Deus escolhe quem ele quer para cumprir suas promessas

Em vez de aceitar a promessa de Deus e confiar no Senhor (como Abraão tinha
feito quando esperou o nascimento de Isaque por 25 anos), Jacó atrapalhou
o plano de Deus, tentando "ajudar":
Ele comprou o direito da primogenitura de Esaú por uma refeição
Ele e sua mãe, Rebeca, enganaram Isaque para ganhar a bênção maior

(veja a história no capítulo 27)
Esaú odiou Jacó, e planejou matá-lo.  Jacó fugiu para a terra do seu tio por

causa das ameaças do seu irmão
Em Betel, Deus apareceu a Jacó e repetiu a promessa que tinha dado a Abraão

(28:13-15)
Jacó fez um voto importante (28:20-22)

Sugestões: Enfatize o fato que Deus sempre cumpre suas promessas
Nunca temos que pecar para "ajudar" Deus
Na realidade, o procedimento de Jacó atrapalhou o plano do Senhor:  Deus

precisava de mais 20 anos para moldar o caráter dele (veja a próxima lição)

Referências para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/esc711.htm  
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A História do Velho Testamento (12)

A Família de Jacó
(Gênesis 29 - 35)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  Labão e Jacó tentaram ganhar vantagem, um sobre o outro

Jacó trabalhou 14 anos por duas esposas

Ele teve 12 filhos, conhecidos como "os patriarcas" ou pais das tribos de Israel

Trabalhou mais 6 anos para acumular riquezas

Depois, voltou para a terra dos pais, e se reconciliou com Esaú

Pessoas Importantes: Jacó

Labão

Raquel

Lia

Esaú

Conceitos Principais: Jacó, procurou ganhar bênçãos através do engano, mas enfrentou Labão, um

homem esperto que o enganou várias vezes

Mesmo assim, Deus o abençoou com 12 filhos e 1 filha, e com muitas riquezas

Depois de 20 anos na terra do sogro, ele entendeu que estava lutando com

Deus

A História: Jacó, fugindo do irmão Esaú, foi para a terra do povo do Oriente, onde

moravam os parentes da sua mãe

Ele se encontrou com a linda Raquel, e concordou com o pai dela (Labão) em

trabalhar 7 anos para ganhar o direito de casar-se com ela

Depois de 7 anos, Labão o enganou e lhe deu Lia, a irmã mais velha (e menos

atraente) de Raquel

Naquela época, era comum para um homem ter mais de uma esposa, então,

Jacó se casou com Raquel, também, e trabalhou mais 7 anos para ganhar

esta segunda esposa

Depois, ele tomou mais duas mulheres, Bila e Zilpa

Com estas 4 mulheres, ele teve 12 filhos (homens) e 1 filha

Depois de servir ao sogro 14 anos para ganhar as esposas, ele trabalhou mais

6 anos e foi pago com gado e rebanhos.  Ele se tornou muito rico, porque

Deus o abençoou abundantemente

No fim de 20 anos com o sogro, Jacó tomou toda a família, o gado e as posses

e voltou para a terra dos seus pais

No caminho, ele teve dois encontros importantes:

Com Esaú.  Jacó enviou muitos presentes, imaginando que o irmão ainda

pretendia matá-lo.  Mas, Esaú o aceitou e o perdoou.  Os irmãos se

reconciliaram.

Com Deus (32:22-32).  Neste encontro, Jacó entendeu que estava lutando

com Deus, e que ele sobreviveu pela graça de Deus.  Ele foi ferido na

luta, mas segurou até receber uma bênção de Deus.  Deus mudou o

nome dele de Jacó para Israel, que quer dizer "Quem Luta com Deus"

Depois de voltar para a terra prometida, Israel foi a Betel (onde teve a visão da

escada quando estava fugindo de Esaú 20 anos antes) e erigiu um altar. 

Lá, Deus repetiu a promessa da terra e da nação

Raquel morreu em Belém, dando à luz ao caçula, Benjamim

Sugestões: Mostre a conseqüência da atitude de Jacó de sempre lutar e enganar para

ganhar as bênçãos:  Ele enfrentou um adversário capaz, Labão, seu sogro. 

Numa batalha contra Deus, ele chegou a entender que foi pela graça do

Senhor que ele sobreviveu e recebeu as bênçãos.  Ele já era velho antes

de aprender como confiar no Senhor

Enfatize o fato que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando o homem
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Letras entre parênteses
indicam os nomes das
mães.

quer interferir

Veja o amadurecimento de Esaú, que perdoou o irmão quando se encontraram

de novo depois de 20 anos

Se tiver tempo nesta aula, pode já introduzir os nomes dos filhos  de Jacó/Israel. 

Vai ajudar no futuro para conhecê-los na seqüência de nascimento:

Rúben (L)

Simeão (L)

Levi (L)

Judá (L)

Dã (B)

Naftali (B)

Gade (Z)

Aser (Z)

Issacar (L)

Zebulom (L)

José (R)

Benjamim (R)

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/200515.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/200243.htm  
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A História do Velho Testamento (13)

José e Seus Irmãos
(Gênesis 37)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  Os sonhos de José
Os irmãos de José o venderam para ser escravo no Egito

Pessoas Importantes: Jacó
José
Os irmãos de José, especialmente Rúben e Judá

Conceitos Principais: Deus cumpre suas promessas, mesmo quando parece impossível
Devemos aceitar nossas circunstâncias e procurar servir a Deus em qualquer

situação
Nossos pecados têm conseqüências, como vemos no caso de Jacó, o

enganador

A História: José levou más notícias dos seus irmãos a Jacó
Jacó amava mais a José do que aos outros filhos (e mostrou este amor com o

presente que lhe deu: a túnica talar de mangas compridas)
Os irmãos odiaram José
Ele teve dois sonhos e os contou para a família:

Os feixes de trigo dos outros da família se inclinaram perante o feixe dele
O sol, a lua, e onze estrelas se inclinaram perante José

Os irmão ressentiram-se com  os sonhos dele, e planejaram matá-lo
Rúben tentou salvar José, convencendo os irmãos a lançá-lo numa cisterna. 

Ele pretendia voltar e livrá-lo depois
Judá, também querendo salvar a vida de José, convenceu os outros de vendê-

lo a uma caravana de ismaelitas, que o levaram para o Egito e o venderam
lá para ser escravo de Potifar

Eles molharam a túnica de José no sangue de um bode, e a levaram a Jacó
para que ele pensasse que José estava morto

Jacó lamentou por muitos anos, plenamente convencido que José tinha morrido

Sugestões: Observe como a inveja causa muitos problemas, especialmente entre irmãos
Os irmãos venderam José porque o odiavam, mas nós veremos como Deus

estava controlando tudo para cumprir suas promessas a Abraão
Jacó enganou seu pai com a pele de cabritos, e foi enganado por seus filhos

com o sangue de um bode.  O pecado tem suas conseqüências!

Referências para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/esc711.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/a11_7.htm  
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A História do Velho Testamento (14)

José no Egito:  Escravo e Prisioneiro
(Gênesis 39 - 40)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  José serviu como escravo de Potifar

A mulher de Potifar o acusou falsamente e ele foi preso

Na prisão, José interpretou os sonhos de dois servos do rei

Pessoas Importantes: José

Conceitos Principais: Devemos ficar fiéis ao Senhor, apesar do lugar ou circunstância

Deus sempre é fiel, e cumpre suas promessas

Deus recompensa os servos obedientes

A História: Um oficial do Faraó, chamado Potifar, comprou José para ser seu escravo

José era um servo fiel, e ele foi elevado por seu senhor à posição de mordomo

da casa de Potifar.  Potifar confiava totalmente em José

A mulher de Potifar tentou fazer com que José pecasse, mas ele se recusou

José sabia que, mesmo depois de ser traído por seus irmãos, o servo do

Senhor sempre tem que o obedecer:  "Como, pois, cometeria eu tamanha

maldade e pecaria contra Deus?" (39:9)

A  mulher de Potifar insistiu, e José fugiu para não cair no pecado

A mulher de Potifar mentiu, e acusou José falsamente

Potifar acreditou nas palavras de sua esposa, e mandou que José fosse preso

No cárcere, José continuou fiel ao Senhor, e foi colocado acima dos outros

prisioneiros para tomar conta deles

Deus deu a José a habilidade para interpretar sonhos, e ele interpretou os

sonhos de dois outros prisioneiros:

O copeiro-chefe do rei:  José disse que ele seria livre para servir ao rei

de novo

O padeiro-chefe do rei:  José disse que ele seria morto

Os sonhos foram cumpridos.  O padeiro-chefe foi morto, e o copeiro-chefe

voltou a servir ao rei

Sugestões: Enfatize o fato que Deus vê tudo, e que devemos obedecer a ele em qualquer

lugar

José era um jovem fiel, mesmo longe da família num lugar onde ninguém o

conhecia

Deus o abençoou por causa da sua fidelidade

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/2000310.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d146.htm  
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A História do Velho Testamento (15)

José Interpreta os Sonhos do Faraó
(Gênesis 41)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  José interpretou os sonhos do Faraó, profetizando 7 anos de abundância,

seguidos por 7 anos de fome

Faraó escolheu José para ser o governador, administrando o mantimento do

povo 

Pessoas Importantes: José

Faraó

Conceitos Principais: Deus pode predizer o futuro, porque ele o controla

Deus sempre é fiel, e cumpre suas promessas

Deus recompensa os servos obedientes

A História: Depois de dois anos, Faraó sonhou e ninguém conseguiu interpretar seus

sonhos:

No primeiro, sete vacas magras comeram sete vacas gordas

No segundo, sete espigas mirradas comeram sete espigas cheias e boas

O copeiro-chefe lembrou-se de José e contou para o rei a história de como ele

interpretou o seu sonho e o do padeiro-chefe

Faraó chamou José, que disse que Deus interpretaria os sonhos

Faraó contou os seus sonhos José

Ele os interpretou, dizendo que haveria 7 anos de abundância seguidos por 7

anos de fome

Faraó escolheu José para ser governador sobre o Egito, administrando o fruto

dos primeiros 7 anos para preparar para os outros anos.

José se casou e tinha dois filhos, Manassés e Efraim

Quando os anos de fome começaram, o Egito foi a única terra que tinha

abundância de comida.  Outros povos foram ao Egito para comprar

mantimentos

Sugestões: Enfatize como as boas qualidades de José, como fé, paciência e justiça o

sustentaram no meio de uma situação difícil

Deus é fiel.  Sempre!
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A História do Velho Testamento (16)

A Família de Jacó Desce para o Egito
(Gênesis 42 - 50)

Período:  Os Patriarcas

Eventos Principais:  Os irmãos de José compraram cereais dele sem o reconhecer

Jacó e seus descendentes desceram ao Egito

Pessoas Importantes: José

Os irmãos de José

Jacó

Conceitos Principais: Deus cumpre suas promessas (veja Gênesis 15:13; 37:1-10)

Deus pode usar as piores circunstâncias para fazer sua vontade

A História: Por causa da fome na terra de Canaã, os filhos de Jacó foram ao Egito para

comprar alimentos

José, sem se revelar, acusou os irmãos de serem espiões, e deteve Simeão no

cárcere até que trouxessem Benjamim ao Egito

Quando seus filhos voltaram e explicaram o que tinha acontecido no Egito, Jacó

recusou deixar Benjamim ir com eles ao Egito, não querendo perder ambos

os filhos de Raquel

No ano seguinte, quando a fome continuou, Jacó consentiu em enviar

Benjamim com seus outros filhos ao Egito

José fez com que parecesse que Benjamim tinha furtado um copo de prata

dele, e o prendeu

Os irmãos de José, especialmente Judá, rogaram a José que ele deixasse

Benjamim voltar ao pai

José, vendo que os irmãos tinham mudado durante mais de 20 anos em que ele

ficou no Egito, se revelou a eles

Ele enviou carros a Jacó, e Jacó e seus descendentes desceram ao Egito

Aos 130 anos, depois de mais de 20 anos de lamentação, Jacó viu seu filho,

José, vivo no Egito

Jacó abençoou seus filhos, e os dois filhos de José, antes de morrer aos 147

anos

José continuou a tratar bem seus irmãos, dizendo que tudo que tinha

acontecido foi de acordo com a vontade de Deus

Sugestões: Observe como Deus pode usar as dificuldades da nossa vida para cumprir sua

vontade e nos abençoar e proteger

Use o exemplo de José para mostrar como devemos perdoar pessoas que

pecam contra nós

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/bd15_06.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d98.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d42.htm  
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A História do Velho Testamento (17)

A Escravidão dos Israelitas;
Como Protegeram os Nenês

(Êxodo 1)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  A morte de José
A morte do Faraó
A escravidão dos Israelitas

Pessoas Importantes: Faráo

Conceitos Principais: Deus, às vezes, deixa seu povo esperar e até sofrer antes de receber a
promessa

É importante proteger e preservar a vida de outras pessoas, como os israelitas
fizeram com seus nenês

A História: José morreu
O Faraó que tratou bem a família de Jacó morreu, também
Os israelitas continuaram morando no Egito, e suas famílias cresceram.  Deus

os havia abençoado com muitos filhos
O novo rei, também chamado Faraó, viu o numeroso povo de Israel como uma

ameaça.  Ele pensou que os israelitas iam se rebelar contra os egípcios
Como prevenção, ele forçou os israelitas a servirem como escravos, mas o

povo continuou a crescer e ficar mais forte
O rei, Faraó, ficou com medo, e deu uma ordem às mulheres que ajudavam

quando nasciam os bebês.  Ele disse que elas teriam que matar todos os
meninos

Estas mulheres sabiam que era errado matar outra pessoa, então elas não
obedeceram à ordem do rei

Deus continuou abençoando o povo de Israel. Os israelitas ficaram cada vez
mais numerosos e mais fortes

Sugestões: Explique por que este povo é chamado "israelita".  Jacó recebeu de Deus o
nome Israel.  Seus descendentes são os israelitas

Deus tinha prometido que os descendentes de Abraão se multiplicariam para
ser uma grande nação (Gênesis 12:2).  Ele prometeu, também, que eles
seriam escravos numa outra terra durante 400 anos (Gênesis 15:13).  Deus
sempre cumpre suas promessas!

Nesta parte da história, eles estão esperando outra parte da promessa:  "Mas
também eu julgarei a gente a que têm de sujeitar-se; e depois sairão com
grandes riquezas

Se sobrar tempo na aula, faça um resumo da história desde a criação

Referência para os estudos de Êxodo e Levítico:
http://www.estudosdabiblia.net/audio/exelev/exlvcompleto.pdf  
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A História do Velho Testamento (18)

Moisés:  Nascimento e Criação
(Êxodo 2)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  O nascimento de Moisés

Os pais o protegeram da ordem do Faraó

A criação dele como filho da filha do Faraó

A fuga de Moisés do Egito

Pessoas Importantes: Moisés

Conceitos Principais: Deus, sendo muito mais paciente do que o homem, estava preparando o

libertador do povo durante 80 anos!

A História: Um casal de Levi teve um filho, que nasceu durante a época da ordem do rei

que todos os meninos fossem mortos

O nome do nenê era Moisés

A mãe, sabendo da ordem do rei, escondeu o menino em casa por três meses

Quando não foi possível escondê-lo mais, ela o colocou num cesto que flutuava

no rio Nilo.  A irmã do nenê ficou olhando de longe

A filha do rei foi ao rio para tomar banho, e viu o cesto

Ela descobriu o nenê, Moisés, no cesto e o tomou para ser seu próprio filho

A irmã de Moisés chegou e ofereceu chamar uma das hebréias para criar o

menino

A filha do Faraó concordou, e a irmã de Moisés chamou sua própria mãe

A filha do Faraó mandou que a mãe de Moisés criasse o menino, e ela lhe

pagou um salário por fazer isto

Quando Moisés era grande, a mãe o levou à filha do Faraó, e ele passou a ser

filho adotivo dela

Moisés, aos 40 anos de idade, voltou para visitar seu povo, os israelitas

Ele teve compaixão e quis os salvar da escravidão

Quando ele viu um egípcio espancando um dos israelitas, ele matou o egípcio

para proteger o israelita.  Ele escondeu o corpo na areia

No dia seguinte, Moisés tentou resolver uma briga entre dois israelitas.  Um

deles disse: "Pensas matar-me, como mataste o egípcio?"  Assim, Moisés

soube que alguém viu o que ele tinha feito ao egípcio, e ele fugiu do Egito

 Moisés foi à terra de Midiã, onde serviu como pastor de ovelhas por 40 anos. 

Ele se casou com Zípora, a filha do dono do rebanho

Depois de algum tempo, o rei do Egito, que quis matar Moisés, morreu

Sugestões: Enfatize o fato que Deus estava sempre se lembrando da sua promessa a

Abraão e aos seus descendentes

Mesmo quando os israelitas não entenderam, Deus estava preparando seu

libertador

Mostre, também, que Moisés não conseguiu salvar o povo sozinho.  Ele teria

que ajudá-los da maneira que Deus escolhesse
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A História do Velho Testamento (19)

Moisés e a Sarça Ardente
(Êxodo 3 - 4)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  Deus apareceu a Moisés na sarça ardente

Deus enviou Moisés ao Egito para libertar os israelitas

Pessoas Importantes: Moisés

Arão

Conceitos Principais: A santidade de Deus:  Ele merece respeito e reverência

Deus não aceita nossas desculpas; Ele quer nossa obediência

A História: Moisés estava cuidando do rebanho do sogro no Monte Horebe (Sinai) quando

viu uma sarça ardente, que não foi consumida pelo fogo

Ele foi investigar, e Deus o chamou do meio da sarça

Deus mandou que ele tirasse as sandálias dos pés, porque a terra onde Deus

estava era santa

Deus se identificou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, assim fazendo a

ligação com as promessas feitas aos patriarcas

Moisés escondeu o rosto com medo e respeito

Deus falou da missão de Moisés para descer ao Egito e libertar seu povo e

conduzi-lo à terra de Canaã

Moisés deu desculpas, e Deus respondeu a todas:

Moisés Deus

Quem sou eu? (3:11) Eu estarei contigo (3:12)

Qual é o seu nome? (3:13) Eu Sou o que Eu Sou (3:14)

Mas eis que não crerão? (4:1) Deu sinais para confirmar a

palavra (4:2-9)

Não sou eloqüente (4:10) Eu estarei com você ensinando-

lhe o que dizer (4:12)

Envia aquele que hás de enviar,

menos a mim (4:13)

Enviarei seu irmão, Arão, com

você

Sugestões: Enfatize a santidade de Deus e a reverência que ele merece.  Esta passagem

dá uma boa oportunidade de falar com crianças sobre comportamento no

culto

Fale do fato que Deus não quer ouvir nossas desculpas.  Quando ele manda,

devemos obedecer

Deus deu poderes a Moisés para confirmar sua palavra

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/escb14_12.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d81.htm  
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A História do Velho Testamento (20)

Moisés Volta ao Egito:
Rejeição pelo Faraó e pelos Israelitas

(Êxodo 4 - 7)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  Moisés e Arão foram ao Faraó pedindo a libertação do povo

Faraó recusou

Pessoas Importantes: Moisés

Arão

Faraó

Conceitos Principais: Deus humilha os arrogantes e liberta os humildes e fiéis

O homem arrogante não reconhece o domínio de Deus

A História: Moisés voltou ao Egito

Ele e Arão falaram com os anciãos de Israel, e mostraram os sinais que Deus

deu para confirmar a palavra.  Os israelitas creram e ficaram animados

Moisés e Arão falaram ao Faraó, que respondeu com palavras arrogantes: 

"Quem é o Senhor . . .?" (5:2).  Ele recusou o pedido de Moisés e Arão

O Faraó aumentou a tarefa dos israelitas, forçando-os a procurarem restolho

para fazer tijolos

Os israelitas, sofrendo por causa do aumento do trabalho, se queixaram contra

Moisés e Arão

Deus falou com Moisés e prometeu que livraria o povo, mas o povo ainda não

acreditava na palavra de Moisés

Moisés falou novamente ao Faraó, fazendo os sinais para mostrar o poder de

Deus, mas o coração do Faraó se endureceu, e ele recusou novamente

Sugestões: Deixe bem claro o problema do Faraó:  Arrogantemente negou o poder de Deus

Obediência é a submissão à vontade do outro

Obedecemos a Deus quando fazemos a vontade dele

Obedecemos aos nossos pais quando fazemos o que eles pedem
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A História do Velho Testamento (21)

As Primeiras Nove Pragas
(Êxodo 7 - 10)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  As pragas (aqui estão incluídas as primeiras nove)

Pessoas Importantes: Moisés

Arão

Faraó

Conceitos Principais: Deus humilhou o arrogante rei, o homem mais poderoso do mundo, através de

uma série de pragas

Não existe homem que tenha o direito de desafiar a autoridade de Deus.  Faraó

aprendeu uma dura lição

A História: As primeiras 9 pragas:

! A Primeira Praga:  As Águas Tornaram-se Sangue (7:14-25)

P Deus, através de Moisés, transformou as águas dos rios, lagos e canais

do Egito em sangue

P Os magos do Egito imitaram o sinal

P O Faraó não se arrependeu

! A Segunda Praga:  Rãs Subiram do Rio em Abundância (8:1-15)

P Arão estendeu a vara e rãs subiram do rio e cobriram a terra

P Os magos imitaram este sinal, também

P O Faraó concordou deixar o povo sair para sacrificar, mas mudou a

decisão quando a praga acabou

! A Terceira Praga:  Piolhos Encheram a Terra (8:16-19)

P Arão estendeu a vara e piolhos atormentaram os homens e o gado da

terra

P Os magos do Egito não puderam imitar este sinal

P Eles reconheceram que este milagre foi "o dedo de Deus"

! A Quarta Praga:  Moscas Afligiram os Egípcios (8:20-32)

P Como demonstração de que não foi só o dedo de algum deus

desconhecido, Deus começou a partir da quarta praga a separar os

israelitas dos egípcios.  As moscas encheram a terra dos egípcios, mas

não houve enxame de moscas na terra de Gósen, onde habitou o povo

de Israel

P O Faraó deu permissão para a saída dos israelitas, mas se arrependeu

dessa decisão quando a praga acabou

! A Quinta Praga: Os Animais dos Egípcios Morreram (9:1-7)

P Deus mandou uma pestilência que matou todo o rebanho dos egípcios.

P Os animais dos israelitas não morreram

P Mesmo assim, o Faraó recusou-se a libertar o povo de Israel

! A Sexta Praga:  Tumores e Úlceras Afligiram os Egípcios (9:8-12)

P Moisés atirou cinza de forno para o céu, e ela se transformou em

tumores nos egípcios e nos animais

P O Faraó não deixou ir o povo

! A Sétima Praga:  Chuva de Pedras Feriu Tudo nos Campos dos Egípcios

(9:13-35)

P Deus avisou os egípcios do seu plano para mandar chuva de pedras,

dizendo que homens e animais que estivessem no campo morreriam

P Os egípcios que acreditaram na palavra do Senhor fizeram fugir os

servos e o gado para as suas casas; os que ficaram no campo

morreram

P Não houve chuva de pedras na terra de Gósen

P O Faraó admitiu seu pecado e confessou a superioridade de Deus, mas

mudou a decisão quando a praga acabou
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! A Oitava Praga:  Gafanhotos Cobriram a Terra dos Egípcios (10:1-20)

P Quando Moisés ameaçou o Faraó com a notícia da oitava praga, ele

deu permissão para os homens saírem sem posses e sem famílias

P Quando Moisés e Arão rejeitaram a sugestão, o Faraó os expulsou da

sua presença

P Por causa da praga dos gafanhotos, Faraó reconheceu seu pecado,

mas seu coração endureceu quando a praga acabou

! A Nona Praga:  Trevas Vieram sobre a Terra dos Egípcios (10:21-29)

P Deus enviou trevas sobre a terra do Egito por três dias

P O Faraó deu permissão para os israelitas (adultos e crianças) irem sem

os animais, mas Moisés rejeitou a sugestão

 

Sugestões: Explique aos seus alunos as várias pragas, enfatizando o sofrimento do povo

do  Egito como consequência do pecado

Observe que Deus protegeu os israelitas deste sofrimento depois das primeiras

pragas

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d158.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d64.htm  
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A História do Velho Testamento (22)

A Décima Praga e a Páscoa
(Êxodo 11 - 12)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  As preparações para a primeira páscoa

A décima praga:  A morte dos primogênitos do Egito

Pessoas Importantes: Moisés

Arão

Faraó

Conceitos Principais: Deus cumpriu a promessa de Êxodo 4:22-23

O salário do pecado é a morte

Deus salva aqueles que o obedecem

A História: Deus anunciou a décima praga:  A morte dos primogênitos (de homens e de

animais)

Ele prometeu proteger os israelitas e seus animais desta praga

Deus deu instruções sobre a Páscoa, que seria a comemoração anual da

salvação dos israelitas

Os israelitas obedeceram e prepararam a Páscoa.  Observe três pontos

importantes:

! Eles mataram um cordeiro

! Colocaram o sangue dele na verga da porta e nas ombreiras:  Quando

Deus viu o sangue, ele não entrou para matar o primogênito na casa

! Durante a semana da festa, eles não usaram fermento

Deus matou os primogênitos do Egito, mas poupou os israelitas

Sugestões: Explique as idéias de "graça" (de Deus) e "obediência" (do homem), usando a

salvação dos israelitas como ilustração

Introduza a idéia do sacrifício de Jesus, que morreu para nos salvar.  Ele é

nosso cordeiro pascoal

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc1012.htm  
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A História do Velho Testamento (23)

A Saída do Egito: O Povo Atravessa o Mar Vermelho
(Êxodo 13 - 15)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  A consagração dos primogênitos

O cruzamento do Mar Vermelho

Pessoas Importantes: Moisés

Faraó

Conceitos Principais: Deus livrou os israelitas

A História: Deus tinha matado os primogênitos dos egípcios, mas passou por cima dos

israelitas

Então, Deus ordenou que os israelitas consagrassem todos os seus

primogênitos ao Senhor

Deus guiou o povo pelo caminho numa coluna e nuvem (durante o dia) e numa

coluna de fogo (durante a noite)

O Faraó decidiu perseguir os israelitas enquanto estavam ainda no deserto

(antes de atravessar o Mar Vermelho)

Os israelitas, vendo o exército egípcio chegando, clamaram ao Senhor

Moisés mandou que eles confiassem no Senhor

Deus abriu o Mar Vermelho e deixou que o povo atravessasse em terra seca

durante a noite

Ao amanhecer, os egípcios perseguiram e entraram no mar

Deus fez com que as águas voltassem, e os egípcios se afogaram no mar

Moisés escreveu um cântico para celebrar a vitória de Deus

Sugestões: Enfatize que a pessoa salva por Deus pertence a ele, como os primogênitos de

Israel (veja  1 Coríntios 6:19-20)

Compare o cruzamento do Mar Vermelho com o batismo nas águas (1 Coríntios

10:1-2)

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/c12.htm  
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A História do Velho Testamento (24)

Água, Maná e Codornizes
(Êxodo 15 - 18)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  O começo da viagem pelo deserto

Deus forneceu água e alimentos para ensinar o povo que ele cuidaria deles

As reclamações dos israelitas mostraram sua falta de gratidão

Jetro, o sogro de Moisés, sugeriu que outros homens ajudassem a governar o

povo; auxiliares foram escolhidos

Pessoas Importantes: Moisés

Jetro

Conceitos Principais: Deus sustenta o povo

Ingratidão e murmuração são pecados contra Deus

A História: Depois de sair do Egito, o povo caminhou três dias e chegou a Mara, onde

encontrou águas amargas

Quando o povo murmurou, Deus mandou que Moisés jogasse uma árvore na

água e as águas se tornaram doces

Quando eles chegaram ao deserto de Sim, murmuraram de novo porque

estavam com fome

Deus fez com que chovesse maná, um tipo de pão, dos céus

Por causa das queixas do povo, ele também enviou codornizes

Chegaram a Refidim, e o povo pediu água de novo.  Deus mandou que Moisés

batesse na rocha e assim deu água ao povo

Josué liderou o exército de Israel contra os amalequitas, e venceu porque Arão

e Hur levantaram as mãos de Moisés.  Isto mostrou que foi uma vitória do

Senhor, e não da força humana

Jetro, o sogro de Moisés, visitou e viu que Moisés estava muito atarefado. 

Moisés aceitou sua sugestão de escolher auxiliares

Sugestões: Enfatize que todas as nossas bênçãos vêm do Senhor; dependemos totalmente

dele (veja Tiago 1:17)

É pecado murmurar contra Deus (veja 1 Coríntios 10:10)
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A História do Velho Testamento (25)

Os Dez Mandamentos
(Êxodo 19 - 20)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  A preparação pelo povo para entrar em contato com Deus no Monte Sinai

A demonstração do poder divino quando Deus desceu ao monte

Deus revelou a lei a Moisés para governar o povo de Israel

Pessoas Importantes: Moisés

Conceitos Principais: Deus é santo, e suas leis são baseadas neste fato

Deus é poderoso, e merece o pleno respeito do povo

A História: Deus conduziu o povo ao Monte Sinai, onde ficaram aproximadamente um ano

Deus fez uma aliança especial com os israelitas, os escolhendo como seu povo

peculiar (19:5-6)

O povo prometeu guardar as leis de Deus para ser a nação santa (19:7-8)

O povo preparou três dias antes da chegada de Deus no monte, lavando suas

roupas e se purificando

Deus colocou limites ao redor do monte, dizendo que qualquer pessoa ou

animal que passasse o limite seria morto

No terceiro dia, Deus desceu ao monte com relâmpagos, trovões, fogo e

fumaça

Deus falou com o povo e deu os primeiros dez mandamentos, que fazem parte

da lei de Moisés (20:1-17)

O povo pediu que Moisés fosse mediador entre Israel e Deus, porque os

israelitas temiam o Deus poderoso que se manifestou no monte

Deus continuou com muitas outras leis

Sugestões: Enfatize que as bênçãos do povo dependiam de sua obediência à lei de Deus

A lei de Deus sempre é baseada no fato que ele é santo

Devemos chegar na presença de Deus com bastante respeito e cuidado

Explique que os cristãos não guardam a lei do Velho Testamento, mas que os

princípios de 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento.
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A História do Velho Testamento (26)

O Tabernáculo
(Êxodo 24 - 40)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  A construção do tabernáculo

Pessoas Importantes: Moisés
Arão

Conceitos Principais: O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo
Era um lugar muito santo, e os israelitas o construíram com bastante respeito

e cuidado, de acordo com o padrão que Deus lhes deu

A História: Quando Moisés estava no monte com Deus, ele recebeu instruções detalhadas
sobre como fazer o tabernáculo e todos os seus móveis.  Também, Deus
lhe mostrou o modelo que ele seguiu (Êxodo 25:9) 

Deus especificou como fazer tudo no tabernáculo, incluindo a arca, o
propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, o véu e o altar do
holocausto

Destas coisas, vamos observar especialmente o simbolismo e as funções de
quatro delas:

A arca
O véu
O altar do holocausto
O altar do incenso

A arca era o móvel mais sagrado em Israel, pois representava a presença de
Deus no seu trono no meio do povo. Foi feita de madeira especial e coberta
totalmente de ouro puro

O véu era uma grande cortina que separava as duas divisões do tabernáculo (O
Santo Lugar e o Santo dos Santos).  Num sentido, este véu escondeu Deus
do povo.  Somente o sumo sacerdote ia atrás do véu uma vez por ano

O altar do holocausto foi usado para queimar sacrifícios ao Senhor.  Cada vez
que a pessoa pecava, tinha que matar um animal e oferecê-lo como
sacrifício queimado

O altar do incenso ficava perto do véu.  Os sacerdotes queimavam incenso
neste altar todos os dias.  A fumaça do incenso representava as orações do
povo chegando à presença de Deus

Sugestões: Pesquise num dicionário bíblico e faça um desenho ou até um modelo do
tabernáculo para mostrar aos seus alunos as duas divisões e os móveis
principais

Referência para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/a13_10.htm  
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A História do Velho Testamento (27)

Deus Dá Leis para Proteger seu Povo
(Levítico)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  Deus deu leis aos israelitas

Pessoas Importantes: Moisés

Conceitos Principais: Deus quer um povo santo (Levítico 11:44-45)
Deus tem dado leis ao homem para protegê-lo do mal
As leis do Velho Testamento foram dadas ao povo de Israel no deserto a muitos

anos atrás (mais de 3.500)
Enquanto essas leis não se aplicam em nossas vidas hoje, podemos aprender

algumas coisas importantes nos livros que falam sobre as leis que Deus
deu a Israel

A História: Moisés recebeu a lei no monte Sinai (Êxodo 19-20)
Levítico, Números e Deuteronômio contêm detalhes desta lei
Consideraremos alguns exemplos destas leis, para ver como Deus protegia seu

povo:
Leis de sacrifícios: Deus sempre merece o melhor

Alguns sacrifícios foram para louvar a Deus e mostrar gratidão a
ele

Quando uma pessoa pecava, oferecia sacrifícios de outro tipo para
pedir perdão a Deus

Leis sobre alimentos: No Velho Testamento, os judeus não podiam
comer alguns tipos de carne (como carne de porco, por exemplo). 
Deus fez estas leis para ensinar o povo como distinguir entre as
coisas permitidas e as proibidas

Leis sobre dias especiais: Deus deu alguns dias especiais para que o
povo louvasse a ele.  Estes dias incluem o sábado (toda semana)
e algumas festas anuais

Leis sobre a conduta correta: Muitas das leis do Velho Testamento
ensinaram o povo como se comportar, sendo honesto, obediente,
justo, puro, etc.

Sugestões: O livro de Levítico não é o mais fácil para ensinar às crianças, mas ele contém
idéias importantes que elas devem conhecer. Nestes estudos, temos
apenas duas lições de Levítico. Nesta primeira, o professor deve procurar
escolher alguns pontos principais que ilustram a importância de obedecer
à lei de Deus porque ele é santo (Levítico 11:44-45)

Com as crianças pequenas, ajudaria se fizessem alguns desenhos para ilustrar
alguns pontos principais: Sacrifícios de animais; honestidade, obediência,
etc.
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A História do Velho Testamento (28)

Os Deveres dos Sacerdotes e o
Erro de Nadabe e Abiú

(Levítico 8-10)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  Deus deu instruções aos sacerdotes antes de entrar no serviço do tabernáculo
Nadabe e Abiú desobedeceram estas instruções e foram mortos

Pessoas Importantes: Arão
  Nadabe
 Abiú

Eleazar
Itamar

Conceitos Principais: O homem deve respeitar as leis de Deus
Deus castiga os desobedientes

A História: Deus deu instruções detalhadas a Moisés sobre a consagração de Arão e seus
filhos para servirem como sacerdotes no tabernáculo (capítulo 8)

Ele deu instruções sobre as responsabilidades dos sacerdotes, proibindo
bebidas alcoólicas (10:8-11)

Disse que os sacerdotes receberiam porções das ofertas, como parte do seu
sustento (10:12-20)

Enfatizou a importância de obedecer cuidadosamente estas instruções (8:33-
36).  Se chegassem desrespeitosamente na presença do Senhor a
conseqüência seria a morte!

Arão ofereceu o primeiro holocausto pelo povo no tabernáculo, e o fogo do
Senhor o consumiu (capítulo 9)

Nadabe e Abiú, dois dos filhos de Arão, ofereceram fogo estranho que não foi
autorizado por Deus (10:1)

De repente, saiu fogo do Senhor e matou os dois (10:2)
Deus disse que os que chegam a ele têm que respeitar sua santidade (10:3)
Arão e seus outros dois filhos, Itamar e Eleazar, continuaram servindo no

tabernáculo: É mais importante servir ao Senhor do que à família!

Sugestões: Esta lição dá uma boa oportunidade para ensinar sobre respeito para com Deus
e o comportamento correto na presença dele

Fale com seus alunos sobre como se comportar nas aulas bíblicas e nos cultos
da congregação

Aproveite a oportunidade para falar do perigo de bebidas alcoólicas

Referências para ajudar na preparação deste estudo:
http://www.estudosdabiblia.net/2002211.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/d91.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/d156.htm  
http://www.estudosdabiblia.net/200449.htm  
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A História do Velho Testamento (29)

Deus Guia seu Povo pela Nuvem
(Números 9 - 10)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  A nuvem guiou o povo no deserto, representando a presença de Deus e sua

direção na jornada difícil no deserto

Pessoas Importantes: Moisés

Conceitos Principais: Deus guia seu povo

Ele sempre está com os servos fiéis 

A História: Duas coisas são mencionadas no texto do estudo de hoje que mostram a

importância da nuvem:

A construção do tabernáculo foi cumprida, e a nuvem o cobria

(Números 9:15-23)

O povo continuou sua viagem, guiado pela nuvem, depois de quase um

ano ao redor de Monte Sinai (Números 10:11-28)

Aproveitamos esta oportunidade para frisar o papel e significado desta nuvem:

Guiava o povo desde o Egito (Êxodo 13:21-22)

Coluna de nuvem durante o dia

Coluna de fogo durante a noite

Seguia o povo para protegê-lo dos egípcios (Êxodo 14:19-20).  Observe

aqui a ligação entre a nuvem e o Anjo do Senhor, provavelmente Cristo

ativamente protegendo o povo de Deus no Velho Testamento (veja 1

Coríntios 10:1-4)

Ajudou o povo vencer os inimigos no caminho (Êxodo 33:1-2)

Cobria o tabernáculo com a glória do Senhor desde a construção desta

tenda sagrada (Êxodo 40:34-38)

Sugestões: Enfatize o relacionamento especial que os servos de Deus têm com ele:

Ele nos guia

Ele sempre está presente conosco

Com crianças pequenas, desenhos do tabernáculo com a coluna de nuvem

(durante o dia) e a de fogo (durante a noite) serviria para ilustrar como Deus

sempre está conosco, nos guiando
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A História do Velho Testamento (30)

Moisés Lida com o Povo Rebelde
(Números 11 - 12)

Período:  O Êxodo

Eventos Principais:  Deus castigou o povo porque queixou-se contra ele por causa de comida

Deus ordenou que 70 homens ajudassem Moisés no trabalho de julgar o povo

Miriã e Arão se rebelaram contra Moisés, e Deus respondeu para defender a

autoridade de Moisés

Pessoas Importantes: Moisés

Arão

Miriã

Conceitos Principais: A importância de gratidão

A conseqüência das queixas contra Deus

Devemos respeitar as pessoas escolhidas por Deus para servir seu povo

A História: Lembre-se que o povo tinha começado novamente a viajar, partindo do Monte

Sinai depois de quase um ano de acampamento 

Logo no começo da jornada, os israelitas fizeram como tinham feito um ano

antes: Reclamaram por causa da comida.  Observe:

A primeira vez que se queixaram foi porque estavam com fome, e Deus

respondeu com a bênção do maná, pão enviado do céu

gratuitamente (veja Êxodo 16)

Desta vez, reclamaram porque não gostavam mais daquele pão. 

Desprezaram a própria bênção!

Lembraram dos prazeres do Egito, sem lembrar do sofrimento (como

pessoas hoje que querem voltar ao pecado S lembram dos

prazeres e esquecem das conseqüências)

É incrível como continuaram se queixando mesmo depois de ver o

grande poder de Deus!

A ira de Deus acendeu contra o povo, e o fogo dele consumiu as extremidades

do acampamento

Quando o povo orou a Deus, o fogo se apagou

Moisés ficou desanimado, e clamou ao Senhor por causa da dificuldade de

governar os israelitas

Deus autorizou para que ele escolhesse 70 anciãos para ajudar no julgamento

do povo

Deus ainda quis ensinar o povo, mostrando o erro de suas queixas, então ele

disse que comeriam codornizes por um mês inteiro, e também mandou uma

praga contra eles

Miriã (a irmã de Moisés) e Arão (seu irmão) desafiaram a autoridade de Moisés

e reclamaram porque a esposa dele era estrangeira

Deus chamou os três à tenda da congregação para resolver o problema

Deus mostrou que ele tinha escolhido Moisés como o líder do povo, e feriu Miriã

com a praga da lepra

Moisés orou a Deus e ele a curou, mas ela tinha que ficar fora do acampamento

por 7 dias

Sugestões: São duas lições principais que devemos frisar deste estudo:

ì A importância da gratidão

í O respeito devido às pessoas escolhidas por Deus para guiar seu povo

(as aplicações corretas deste princípio no Novo Testamento seriam aos

presbíteros na igreja local e aos pais na família)

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d171.htm  
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A História do Velho Testamento (31)

Os Doze Espiões vão para Canaã
(Números 13 - 14)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  12 homens foram enviados para espiarem a terra de Canaã

Voltaram dizendo que era uma terra boa, mas . . .

10 deles disseram que seria impossível tomar posse da terra por causa dos

gigantes que moravam lá

Só 2 acreditaram no poder do Senhor para entregar a terra ao povo: Josué

e Calebe

Deus castigou o povo incrédulo, dizendo que teria que ficar 40 anos

peregrinando no deserto

Pessoas Importantes: Josué

Calebe

Moisés

Arão

Conceitos Principais: É pela fé em Deus, não pelo poder do homem, que conseguimos vencer os

inimigos gigantes

A História: Deus ordenou que Moisés mandasse 12 espiões, príncipes das 12 tribos, para

ver a terra que ele tinha prometido ao povo

Eles foram e ficaram 40 dias

Voltaram ao povo e relataram que era uma terra boa, de leite e mel

Mas, 10 dos espiões temeram os gigantes que estavam na terra, e disseram

que os israelitas eram como gafanhotos em comparação com aqueles

homens (13:33)

Calebe e Josué mostraram sua fé e tentaram convencer o povo a subir e tomar

a terra.  Moisés e Arão, também, encorajaram o povo para que colocasse

sua confiança no Senhor, mas não prevaleceram

Deus ameaçou destruir o povo rebelde

Moisés orou em favor dos israelitas, e Deus não os destruiu

Em vez de destruir a nação toda, ele disse que teriam que peregrinar no deserto

por 40 anos, até a morte de todos os homens da geração que duvidou do

poder do Senhor. Daquela geração, somente a Josué e Calebe seria

permitido entrar na terra prometida

Quando o povo ouviu o castigo, decidiram subir e tomar a terra de Canaã (mas

sem ajuda de Deus).  Foram derrotados pelos amalequitas e cananeus

Sugestões: Os espiões temeram porque imaginaram que os gigantes de Canaã fossem

maiores e mais poderosos do que o próprio Deus. Fale da grandeza e do

poder de Deus, e como podemos vencer os problemas e tentações pelo

poder de Deus

Dois dos espiões mostraram fé, e receberam a recompensa por causa da fé. 

Utilize os exemplos de Josué e Calebe como verdadeiros heróis da fé

Pecado tem conseqüência.  Por causa da falta de fé, uma geração de israelitas

perdeu a terra prometida.  Fale sobre o fato que a desobediência sempre

leva à conseqüência

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc17.htm  
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A História do Velho Testamento (32)

A Rebelião de Corá 
(Números 16 - 17)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  Corá e alguns outros homens rebelaram contra a autoridade de Moisés e de

Arão, querendo ter posições de influência e autoridade em Israel

Deus castigou os rebeldes e as pessoas que os apoiaram

Para mostrar que ele tinha escolhido Arão da tribo de Levi como líder espiritual,

ele realizou um milagre, fazendo com que a vara de Arão florescesse

Pessoas Importantes: Arão

Moisés

Corá

Datã

Abirão

Conceitos Principais: A autoridade verdadeira vem de Deus; o homem não tem direito de tomá-la

para si

A História: Lembre-se que os israelitas estavam parados no deserto por causa da covardia

dos espiões e do povo

Corá, Datã, Abirão e Om reclamaram contra Moisés e Arão, desafiando a

posição de autoridade deles

Moisés disse para eles que o Senhor mostraria sua escolha entre estes homens

no dia seguinte

No outro dia, a glória do Senhor apareceu à congregação

Deus ameaçou destruir toda a congregação, mas Moisés e Arão intercederam

pelo povo, pedindo a misericórdia de Deus

Ao invés de castigar toda a congregação, Deus castigou:

Os líderes da rebelião e suas famílias: Foram engolidos pela terra (16:20-

34)

250 homens que tinham apoiado os rebeldes foram consumidos pelo fogo

(16:35)

14.700 israelitas que reclamaram de Moisés e de Arão, culpando-os pela

morte dos rebeldes, foram mortos por uma praga (16:36-50)

Moisés e Arão intercederam em favor do povo, e a praga parou

Para não deixar o povo em dúvida, Deus mostrou que Arão era o escolhido

sumo sacerdote (17:1-13)

A vara dele representava a tribo de Levi, assim mostrando que Deus o

escolheu acima dos outros levitas

De todas as varas dos líderes das tribos, só a de Arão floresceu durante a

noite, assim mostrando que Deus tinha escolhido a tribo de Levi para

dar liderança espiritual ao povo de Israel

Esta vara foi guardada na arca da aliança

Sugestões: Deus tem autoridade

Homens são meros servidores

As ambições humanas sempre são perigosas

Deus castigará as pessoas que se rebelam contra sua autoridade

Referência para ajudar na preparação deste estudo: 

http://www.estudosdabiblia.net/d85.htm  
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A História do Velho Testamento (33)

Moisés Peca contra Deus em Meribá
(Números 20)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  A morte de Miriã

O pecado fatal de Moisés e Arão

A morte de Arão

Pessoas Importantes: Miriã

Moisés

Arão

Conceitos Principais: Temos que obedecer à palavra do Senhor sempre

A História: Miriã (a irmã de Moisés e Arão) morreu no deserto e foi enterrada. Não chegou

à terra prometida

Moisés e Arão pecaram contra Deus e, por isso, não foram permitidos entrar na

terra de Canaã.  O que aconteceu?

O povo reclamou contra Moisés e Arão porque faltou água

Moisés e Arão oraram ao Senhor, e ele disse para que eles falassem com

uma rocha, e receberiam água dela

Em vez de glorificar o nome do Senhor, Moisés e Arão foram à rocha e

Moisés disse: “Ouvi, agora, rebeldes: porventura, faremos sair água

desta rocha para vós outros?” e ele bateu na rocha duas vezes com a

vara

Deus deu-lhes água, mas condenou Moisés e Arão, dizendo que não

entrariam na terra prometida por causa deste pecado

O lugar onde isto aconteceu era chamado “Meribá” (que quer dizer

“contenda”)

Os Edomitas (descendentes de Esaú) recusaram os pedidos de Moisés para

passar pela terra deles, e os israelitas desviaram para outro caminho

Arão morreu no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom (veja Números 33:37)

Sugestões: Um pecado é motivo suficiente para que Deus recuse a entrada de alguém na

terra prometida.  Nunca devemos brincar com o pecado

Observe que já estamos no último ano da peregrinação (veja Números 33:38). 

Estamos vendo agora as últimas mortes daquela geração, antes da entrada

do povo na terra de Canaã sob os novos chefes, Josué e Calebe
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A História do Velho Testamento (34)

A Serpente de Bronze
(Números 21)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  Os israelitas caminham para a terra prometida, enfrentando diversos inimigos

no caminho

Ficam cansados da jornada, e reclamam contra Deus

Ele castiga o povo com serpentes

Os israelitas estão salvos pela fé

Pessoas Importantes: Moisés 

Os inimigos do povo de Israel, incluindo Seom e Ogue 

Conceitos Principais: Não devemos reclamar contra Deus, mesmo quando a circunstância é difícil 

A História: O povo de Israel estava no caminho para a terra prometida durante o 40º ano

da peregrinação.  O rei de Edom já tinha recusado passagem pela terra

dele (20:21), então, eles tinham que seguir outro caminho mais longo e

mais difícil

O rei de Arade pelejou contra Israel.  Os israelitas prometeram a Deus que, com

a ajuda dele, destruiriam todas as cidades daquele rei. Deus lhes deu a

vitória

No caminho, o povo ficou cansado e desanimado, e começou a reclamar contra

Deus e contra Moisés, dizendo que a viagem no deserto foi difícil, e

desprezaram os alimentos que Deus lhes providenciou durante os 40 anos

no deserto

Deus ficou bravo e enviou serpentes no meio do povo que mordiam muita

gente. Muitas pessoas morreram

Quando o povo se arrependeu, Deus atendeu suas orações e mandou que

Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. Ele disse

que qualquer pessoa que olhasse para a serpente não morreria

Depois disto, o povo continuou a jornada. No caminho, enfrentaram e

derrotaram o rei Seom de Hesbom e o rei Ogue de Basã.  Encontramos

mais algumas informações sobre Ogue no relato de Deuteronômio 3:1-11.

O leito dele era de 9 côvados (± 4 metros) de comprimento por 4 côvados

(±1.78 metros) de largura. Golias seria pequeno numa cama deste

tamanho!

Sugestões: Faça as ligações entre esta história e o Novo Testamento: O pecado conduz à

morte (Romanos 6:23). A salvação vem pela fé (Efésios 2:8-9). A serpente

de bronze representa Jesus na cruz (João 3:14)

Deus é maior do que qualquer inimigo, não importa o tamanho!

36 www.estudosdabiblia.net



A História do Velho Testamento (35)

Balaque e Balaão
(Números 22-25)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  Balaque chamou Balaão para amaldiçoar os israelitas

No caminho, Balaão foi repreendido por sua jumenta, mas ainda tentou

amaldiçoar o povo de Israel

Deus não o deixou amaldiçoar seu povo, mas fez com que cada maldição se

tornasse em bênção

Quando as palavras de Balaão não venceram os israelitas, os moabitas usaram

outra tática e os envolveram na idolatria e imoralidade

Pessoas Importantes: Balaque

Balaão

Finéias

Conceitos Principais: Deus protege os fiéis e castiga os rebeldes

A História: Os moabitas estavam com medo quando os israelitas se aproximaram. Já

haviam ouvido falar da destruição de outros povos e de grandes reis

Balaque reconheceu que seu povo (Moabe) não seria capaz de vencer os

israelitas. Então, ele chamou Balaão para amaldiçoá-los

Deus falou para Balaão que ele não poderia falar contra o povo escolhido.

Então, Balaão falou com os mensageiros de Balaque e recusou-se a ir

Quando os mensageiros de Balaque voltaram outra vez, Balaão pediu a Deus 

novamente. Ele já sabia a vontade de Deus, mas estava procurando fazer

sua própria vontade

Deus permitiu que ele fosse, mas disse que teria que falar somente o que ele

revelou 

Enquanto Balaão estava no caminho, sua jumenta viu o Anjo do Senhor e

desviou

Balaão espancou a jumenta e continuou. Quando a jumenta viu o Anjo de novo,

ela encostou-se contra o muro e comprimiu o pé de Balaão. Balaão a

espancou de novo

A terceira vez que a jumenta viu o Anjo, parou e caiu. Balaão a espancou pela

terceira vez, e a jumenta falou com Balaão, o repreendendo.

O Senhor abriu os olhos de Balaão para ver o Anjo. Deus disse que ele poderia

ir com os moabitas, mas somente para falar o que Deus revelou

Balaão tentou três vezes amaldiçoar o povo, e cada vez o Senhor transformou

a maldição em bênção

Balaque ficou bravo com Balaão e mandou que ele voltasse para sua terra

Antes de voltar, Balaão falou mais uma profecia, dizendo sobre a destruição dos

moabitas, amalequitas e outros povos vizinhos de Israel

Balaque não conseguiu amaldiçoar os israelitas com as palavras do profeta,

então seu povo colocou outra cilada: os pecados da idolatria e da

imoralidade

Os israelitas pecaram com os moabitas, e Deus se irou contra seu povo

Ele ordenou que as pessoas que cometeram estes pecados fossem mortas,

para não contaminarem o povo todo

Uma praga de Deus começou a matar os israelitas, e parou quando Finéias

(neto de Arão) mostrou seu zelo para o Senhor, e matou um israelita e uma

midianita que estavam pecando no meio do povo

24.000 pessoas morreram desta praga

Sugestões: Não perca os pontos importantes desta lição. Balaão não quis obedecer ao

Senhor, então ele procurou uma desculpa para justificar sua desobediência.

Mesmo assim, Deus não o deixou profetizar contra Israel, e ele não ganhou
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nada de Balaque

A jumenta entendeu a vontade do Senhor melhor do que o homem!

Balaque não venceu Israel com doutrina falsa, mas com outro pecado. O diabo

nunca desiste depois de uma tentação!

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d179.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/esc82.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d91.htm  
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A História do Velho Testamento (36)

Os Dois Censos do Povo
(Números 1 - 3; 26)

Períodos:   O Êxodo do Egito e A Peregrinação

Eventos Principais:  O Primeiro Censo de Israel (no Sinai)

O Segundo Censo de Israel (nas campinas de Moabe)

Pessoas Importantes: Moisés

Arão

Eleazar

Conceitos Principais: Deus fez dos descendentes de Abraão uma grande nação

Ele estava para cumprir, também, a promessa da terra

A História: Nesta lição, estamos estudando sobre dois censos que foram feitos por Moisés.

O primeiro logo depois de sair do Egito, e o segundo pouco antes de entrar

na terra prometida

O primeiro censo de Israel foi feito enquanto o povo se acampava perto do

monte Sinai. Os própositos deste censo foram dois:

ì Para contar os guerreiros

í Para consagrar os levitas e resgatar os primogênitos das outras tribos

Neste censo, Moisés e Arão contaram 603.550 homens de 20 anos para cima,

não incluindo os levitas

A tribo maior foi Judá, que tinha 74.600 guerreiros

As tribos acampavam ao redor do tabernáculo na ordem prescrita por Deus

Levi tinha 22.000 homens (fora mulheres) de um mês para cima

Os primogênitos das outras tribos, de um mês para cima, estavam em

22.273

Em vez de exigir todos os primogênitos, Deus tomou a tribo de Levi para si,

para servir no templo, assim trocando os levitas pelos primogênitos. As

outras tribos pagaram para resgatar os demais 273 primogênitos

O segundo censo foi feito como base da divisão da terra, poucos meses antes

do povo entrar em Canaã. Entre os dois censos, passaram

aproximadamente 39 anos 

Neste censo, Moisés e Eleazar contaram 601.730 homens de 20 anos para

cima, excluindo os levitas

Os levitas não foram contados juntos com as outras tribos, porque não

receberiam terra como herança

No total, contaram 23.000 levitas de um mês para cima

Sugestões: Enfatize o fato de Deus ter cumprido as promessas sobre a grande nação e

sobre a terra

Com crianças, um desenho ou modelo mostraria melhor como as tribos

acampavam ao redor do tabernáculo

Faça a ligação entre o resgate dos primogênitos e o fato que todos os

primogênitos pertenciam a Deus (Êxodo 13:1-2)
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A História do Velho Testamento (37)

Moisés Encoraja o Povo a Obedecer as Leis de Deus
(Deuteronômio 5 - 7)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  Moisés repete os Dez Mandamentos 

Ele exorta o povo a ser obediente à lei de Deus

Pessoas Importantes: Moisés

Conceitos Principais: Deus revelou sua vontade para que o homem fosse obediente

Devemos conhecer a palavra de Deus e transmiti-la para outras pessoas

O livro de Deuteronômio contém uma série de discursos que Moisés fez durante

as últimas semanas de sua vida. Ele estava preparando o povo para entrar

na terra prometida, mesmo sabendo que ele mesmo não entraria

A idéia que ele frisou nestes discursos foi a importância da obediência,

mostrando que a obediência leva às bênçãos enquanto a desobediência

conduz o povo ao castigo

A História: Antes de repetir os Dez Mandamentos, Moisés disse que esta aliança não foi

feita apenas com os pais (que já morreram no deserto), mas com a geração

que estava se preparando para entrar na terra (5:3)

A base da lei de Moisés, e de qualquer lei revelada por Deus, é o fato que ele

é o Senhor (5:6,9)

Moisés repetiu os Dez Mandamentos (5:7-21)

Moisés contou a história de como o povo tinha reagido à presença de Deus,

mostrando seu medo e respeito para com o Senhor (5:22-33). Para

permanecer na terra, teria que ficar no caminho do Senhor sem desviar

No capítulo 6, se encontram dois pontos importantíssimos:

O grande mandamento da lei (6:5; Mateus 22:37)

Os pais são responsáveis por ensinar a palavra do Senhor aos filhos (6:6-7)

O povo de Israel foi escolhido, não por ser melhor do que todos os outros, mas

porque Deus o amou (7:6-8). A obediência é baseada neste amor de Deus

(7:9-11)

Moisés mostrou que se o povo ficasse fiel, seria abençoado por Deus na nova

terra (7:12-26)

Sugestões: Enfatize os motivos da nossa obediência: A pessoa de Deus e seu amor para

conosco

Fale da importância da obediência para receber as bênçãos de Deus,

especialmente as bênçãos espirituais

Os pais ensinam os filhos; então os filhos devem aprender!

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d159.htm  
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A História do Velho Testamento (38)

Os Dois Caminhos
(Deuteronômio 11 - 13; 27 - 30)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  Moisés ensina o povo sobre dois caminhos:

A obediência, que leva à vida

A desobediência, que conduz à morte

Pessoas Importantes: Moisés

Conceitos Principais: Temos que escolher entre obediência e desobediência, e a decisão fará a

diferença entre a vida e a morte

A História: Neste estudo, observamos algumas coisas que Moisés ensinou durante as

últimas semanas de sua vida

As pessoas que amam ao Senhor obedecem aos seus mandamentos (11:1)

Deus fez grandes sinais para mostrar sua grandeza (11:2-7)

Pela obediência, o povo de Israel entraria e permaneceria na terra prometida

(11:8-9)

Se obedecer a palavra de Deus, o povo teria bênçãos e prosperidade na terra

(11:13-15)

Se não obedecê-la, o povo sofreria fome e dificuldade, e perderia a terra (11:16-

17)

Por isso, foi importantíssimo conhecer e guardar as leis de Deus (11:18-21) 

Moisés deixou bem clara a escolha que o povo teria entre a bênção e a

maldição (11:26-29)

Deus deu regras especificas sobre o culto (12:1-32) 

Moisés deu instruções de como o povo repetiria na terra as bênçãos e

maldições (capítulos 27 e 28)

Deus não revelou tudo que ele sabe, mas tudo que o povo precisava (29:29)

Moisés terminou o discurso de capítulos 29 e 30 com um apelo para o povo

escolher entre a vida e a morte (30:15-20)

Sugestões: Repetidamente, os trechos que estamos estudando mostram a escolha entre

o caminho certo (vida) e o errado (morte). Escolha versículos para ler e

enfatizar o fato que nós todos temos a mesma escolha

Procure mostrar para seus alunos como fizeram as bênçãos e maldições nos

montes Gerizim e Ebal

Faça ligações com trechos no Novo Testamento, como Mateus 7:13-14, 24-27)

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc15_08.htm  
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A História do Velho Testamento (39)

A Morte de Moisés
(Deuteronômio 32 - 34)

Período:  A Peregrinação

Eventos Principais:  Moisés deu suas últimas instruções ao povo

Ele abençoou o povo de Israel

Ele viu a terra prometida do Monte Nebo, e morreu lá

Deus o sepultou

Josué aceitou a responsabilidade de conduzir o povo nos caminhos do Senhor

Pessoas Importantes: Moisés

Josué

Conceitos Principais: Um servo fiel não vive para a sua própria glorificação, e sim para glorificar ao

Senhor 

A História: Os últimos discursos de Moisés deram honra ao Senhor e incentivaram o povo

a segui-lo fielmente

O cântico de Moisés (Deuteronômio 32) fala da grandeza e da justiça de Deus,

apesar dos pecados do povo

Ele avisou o povo do perigo da desobediência, dizendo que seriam castigados

pelos pecados contra o Senhor

Falou da importância de aplicar suas palavras na vida do povo

No capítulo 33, ele abençoou todas as tribos de Israel. Observe a conclusão

destas bênçãos:

“Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo

Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza.

Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus

altos” (33:29)

Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde Deus mostrou a terra prometida. Mas,

por causa do seu pecado durante a peregrinação, Deus não o permitiu

entrar

Moisés morreu no monte e foi sepultado por Deus

Ele tinha 120 anos quando morreu, e ainda era saudável

O povo lamentou a morte dele por 30 dias

Josué ficou no lugar dele, mas nem ele nem outros depois dele foram iguais a

Moisés

Sugestões: A homenagem do servo de Deus glorifica ao Senhor, não ao homem. A vida do

filho de Deus é para chamar atenção para o Senhor

Moisés dedicou a vida para resgatar os israelitas. Quando morreu, ele fez tudo

para ajudá-los a serem fiéis ao Senhor
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A História do Velho Testamento (40)

O Povo Entra na Terra Prometida
(Josué 1 - 4)

Período:  A Conquista da Terra

Eventos Principais:  Josué é chamado como líder de Israel

Espiões são enviados a Jericó

O povo atravessa o Rio Jordão

Pessoas Importantes: Josué

Raabe

Conceitos Principais: É importante ser corajoso para fazer o que Deus manda

A História: Depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué para guiar o povo na

conquista da terra prometida – ele deu orientações especiais para Josué

(1:1-9)

O povo preparou para atravessar o Jordão, e prometeu seguir a Josué (1:10-18)

Dois homens foram enviados a Jericó para espiar a cidade; foram ajudados por

Raabe (2)

O povo atravessou o Jordão em terra seca, na época de enchentes, porque

Deus estancou as águas e deixou o povo passar em terra seca (3)

Usaram doze pedras do Jordão para fazer um memorial, que serviria para

relembrar o povo da grandeza de Deus (4)

 

Sugestões: Fale sobre Josué, como ele se mostrou fiel durante 40 anos antes de ser

chamado como o novo líder

Enfatize a importância de ser fiel, forte e corajoso para Deus estar conosco

Explique que Raabe mostrou a sua fé; comente que encontraremos mais

informações sobre a recompensa dela nos próximos capítulos

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/escb12_01.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d177.htm  
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A História do Velho Testamento (41)
 

A Conquista de Jericó
(Josué 5 - 6)

Período:  A Conquista da Terra

Eventos Principais:  O povo se purifica e celebra a Páscoa

Deus orienta Josué sobre a batalha contra Jericó

Os israelitas tomam a cidade de Jericó

Raabe é poupada

Pessoas Importantes: Josué

Conceitos Principais: Deus abençoa os homens obedientes

A História: Logo depois de chegar à terra prometida, aconteceram algumas coisas

importantes:

(1) O povo se purificou (circuncidaram os homens)

(2) Celebraram a Páscoa

(3) O maná cessou

Deus falou com Josué e lhe disse como tomar a cidade de Jericó

O povo cercou a cidade da maneira que Deus mandou, e as muralhas caíram

Raabe, a mulher que ajudou os espiões, foi poupada, junto com a família dela

Josué falou que a pessoa que edificasse novamente a cidade de Jericó seria

castigada

Sugestões: Fale sobre a importância de sermos puros e de louvar a Deus

Explique que o maná não foi mais necessário, uma vez que chegaram à terra

prometida

Fale sobre dois fatos importantes na conquista de Jericó: (1) Deus lhes deu a

cidade; (2) Eles foram obedientes para tomarem a cidade

Comente sobre a salvação de Raabe e sua família

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d151.htm  
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A História do Velho Testamento (42)

A Derrota em Ai
(Josué 7 - 8)

Período:  A Conquista da Terra

Eventos Principais:  Israel é derrotado na batalha contra a pequena cidade de Ai

Deus revela o motivo da derrota: o pecado de Acã

Acã é castigado, e o povo consegue tomar a cidade de Ai

Pessoas Importantes: Josué

Acã

Conceitos Principais: O pecado impede a vitória

Os pecados escondidos podem prejudicar outras pessoas

A História: Depois da vitória sobre Jericó, o povo achou que a próxima batalha seria fácil

Prepararam-se para tomar a pequena cidade de Ai

Foram derrotados, e 36 homens israelitas morreram

Josué não entendeu, e buscou uma resposta do Senhor

Deus mostrou o problema – o pecado escondido de Acã

Acã foi punido (morto)

Na segunda batalha, os israelitas fizeram uma emboscada e tomaram Ai

Para relembrar o povo da importância da obediência, Josué lhes leu a lei toda

Sugestões: Mostre o contraste entre Jericó e Ai – não importa o tamanho do desafio, e sim

a presença e a ajuda de Deus

Fale sobre como Deus sente quando pecamos, e sobre as conseqüências da

desobediência

Frise a importância de ler e conhecer a Bíblia

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d79.htm  
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A História do Velho Testamento (43)

Josué e os Israelitas Conquistam o Resto da Terra
(Josué 9 - 12)

Período:  A Conquista da Terra 

Eventos Principais:  A aliança entre Israel e os gibeonitas

A campanha contra o sul

A campanha contra o norte

Pessoas Importantes: Josué

Conceitos Principais: Deus entregou a terra nas mãos dos israelitas, como tinha prometido

A História: Podemos dividir a história destes capítulos em quatro partes:

ì A aliança com os gibeonitas (capítulo 9)

Deus proibiu alianças com os povos da terra (Êxodo 23:32; 34:12;

Deuteronômio 7:2), mas permitiu-as com as cidades longes da terra

(Deuteronômio 20:10-18, especialmente versículo 15)

Os gibeonitas enganaram Israel, fingindo serem de longe, e os israelitas

(sem consultar a Deus) fizeram aliança com eles

 Mesmo depois de descobrir que foram enganados, Josué e os outros

israelitas tinham que cumprir suas promessas e não matar os

gibeonitas

í A guerra no sul (capítulo 10)

Quando outros povos da terra ficaram sabendo da aliança entre Gibeom e

Israel, decidiram atacar os gibeonitas

Israel, por causa da aliança feita com Gibeom, defendeu a cidade e venceu

a guerra contra os reis do sul

Milagre notável: Deus estendeu o dia até que os israelitas vencessem os

reis do sul

î A guerra no norte (capítulo 11)

Muitos povos se reuniram para pelejar contra os israelitas

Deus animou Josué, que foi com os israelitas e venceu os inimigos do norte

ï O resumo das vitórias de Israel (capítulo 12)

As vitórias de Moisés (12:1-6)

As vitórias de Josué (12:7-24)

Sugestões: Enfatize o fato que Deus venceu estes inimigos (o exemplo do dia prolongado

ilustra bem)

Utilize um mapa para mostrar as regiões conquistadas
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A História do Velho Testamento (44)

Josué Distribui a Terra às Tribos
(Josué 13 - 22)

Período:  A Conquista da Terra 

Eventos Principais:  O povo se responsabiliza para completar a conquista da terra 

A divisão da terra, uma parte pertencendo a cada tribo

Os levitas recebem suas cidades

Pessoas Importantes: Josué

Conceitos Principais: Cada tribo recebeu sua herança de acordo com as promessas de Deus 

A História: Josué deu às tribos a responsabilidade de completar a conquista da terra (13:1-

33). Ainda não foram expulsos alguns dos povos dessas regiões (13:13).

Era a responsabilidade de cada tribo completar a conquista da sua região

As tribos da Transjordânia (o lado leste do Jordão) receberam sua herança

(13:15-31): Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés

A terra foi distribuída por sorteio de acordo com o tamanho das tribos

Judá (15:1-63)

Efraim (16:1-10)

Meia tribo de Manassés (17:1-18)

Benjamim (18:11-28)

Simeão (19:1-9)

Zebulom (19:10-16)

Issacar (19:17-23)

Aser (19:24-31)

Naftali (19:32-39)

Dã (19:40-48)

Calebe, por sua fidelidade, recebeu Monte Hebrom como herança aos 85 anos

de idade (14:6-15; 15:13-19)

Josué recebe a cidade de Timnate-Sera (19:49-51)

Foram designadas 6 cidades de refúgio e mais 42 cidades, (48 em total) que

pertenceram aos levitas (20:1-9; 21:1-42)

Deus cumpriu sua promessa sobre a terra (21:43-45)

Sugestões: Enfatize o fato que Deus cumpriu sua promessa

Utilize um mapa para mostrar os territórios das tribos 
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A História do Velho Testamento (45)

Josué Exorta o Povo Antes de Morrer
(Josué 23 - 24)

Período:  A Conquista da Terra 

Eventos Principais:  Josué faz seus últimos discursos antes de morrer 

Pessoas Importantes: Josué

Conceitos Principais: A obediência do povo ao Senhor nunca deve depender de uma pessoa. Mesmo

depois da morte de Josué, o povo tinha a mesma responsabilidade de servir

fielmente a Deus 

A História: Josué encoraja a obediência do povo à lei de Deus (23:1-16)

Ele chamou os líderes do povo e os avisou sobre o perigo de imitar os

pecados dos povos ao redor de Israel 

O povo ficou com a responsabilidade de expulsar da terra os povos que

restaram

Se não obedecer, o próprio povo de Israel seria expulso da terra

Josué faz uma aliança com o povo em Siquém (24:1-28)

Ele relembrou o povo das bênção recebidas de Deus desde as promessas

a Abraão

Josué e o povo renovaram a aliança com Deus, prometendo sua lealdade

ao Senhor

Ele colocou uma pedra em Siquém como testemunha para relembrar o

povo deste pacto com Deus

Josué e Eleazar (o sumo sacerdote)

Sugestões: Enfatize a necessidade da nossa obediência, não importa qual pessoa está nos

ajudando 

A preocupação maior do servo de Deus quando aproxima à morte é a fidelidade

dos outros que ficam na terra 
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A História do Velho Testamento (46)

Os Primeiros Juízes
(Juízes 1-5)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Deus levanta pessoas para livrar e proteger seu povo 

Pessoas Importantes: Otniel

Eúde

Sangar

Débora

Baraque

Jael 

Conceitos Principais: Sem alguém para guiá-los, os israelitas abandonaram o caminho do Senhor e

sofreram a conseqüência da sua desobediência

Deus, sendo misericordioso, enviou vários juízes para resgatar o povo das

mãos dos inimigos

A História: O povo completou a conquista da terra prometida, mas deixou alguns povos

morar na terra (contra o mandamento de Deus)

Josué morreu, e também morreu a geração que testemunhou os sinais de Deus

no deserto e na conquista da terra (Juízes 2:10-23 é a chave para entender

o livro!)

Nestes capítulos, se encontram os primeiros quatro juízes

Vamos observar um pouco sobre cada um:

Otniel livrou os israelitas da opressão por Cusã-Risataim (3:7-11)

Eúde matou Eglom, e assim livrou o povo das mãos dos moabitas (3:12-30)

Sangar venceu os filisteus e libertou os israelitas (3:31)

Débora profetizou a vitória de Baraque contra os cananeus, dizendo que

uma mulher venceria Sísera, o comandante do exército dos cananeus

(4:1-24)

Israel, sob o comando de Baraque, derrotou os cananeus

Jael, uma mulher, matou Sísera

O cântico de celebração pela vitória se encontra em Juízes 5.

Sugestões: Explique bem o ciclo do pecado, castigo, arrependimento, livramento, pecado,

castigo, . . . 

Ensine aos alunos os nomes dos primeiros 4 juízes, e depois escolha um ou

dois como as histórias principais da lição 

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d31.htm  
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A História do Velho Testamento (47)

Gideão
(Juízes 6 - 8)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Os israelitas foram oprimidos pelos midianitas

Deus chamou Gideão para os livrar

Gideão e seu pequeno exército foram usados pelo Senhor para vencer os

midianitas 

Pessoas Importantes: Gideão 

Conceitos Principais: Deus pode usar os fracos e pequenos para vencer os poderosos e grandes

Temos que crer no Senhor antes de trazer outras pessoas para ele

A História: O povo de Israel sofreu sete anos de opressão pelas mãos dos midianitas, até

o ponto que os israelitas passaram fome

Deus enviou um profeta para dizer que o sofrimento foi o resultado da

desobediência do povo

Deus chamou Gideão, um homem tímido, para livrar o povo

Gideão era de uma família pequena, mas Deus prometeu estar com ele

Deus convenceu Gideão através de um sinal: Ele consumiu o sacrifício que

Gideão preparou

A primeira missão de Gideão foi destruir o altar de Baal e o poste-idolo do

próprio pai

Antes de pelejar contra os midianitas, Gideão pediu outros sinais (lã molhada

e terra seca; terra molhada e lã seca)

Gideão foi contra 135.000 midianitas (veja 8:10) com somente 32.000 soldados

Deus disse que tinham homens demais, e mandou que 22.000 voltassem

para casa

Deus ainda não aceitou 10.000, por que ele quis mostrar que o poder da

vitória é dele, e não do homem

Reduziu o exército a 300 soldados contra 135.000!

Deus ofereceu mais um sinal para Gideão, através dos soldados midianitas

(7:9-15)

Gideão e seus soldados desceram e criaram uma grande confusão no

acampamento dos midianitas. Deus entregou os midianitas na mão de

Gideão

Gideão resolveu alguns problemas entre os israelitas, fazendo paz com os

efraimitas e castigando Sucote e Penuel

 O povo tentou fazer Gideão rei, mas ele recusou, dizendo que Deus dominaria

sobre eles

No fim da vida, uma estola sacerdotal que ele fez se tornou em ídolo, causando

o tropeço de Israel

Sugestões: Destaque o poder de Deus em usar um homem tímido e seu pequeno exército

para vencer o exército enorme dos midianitas

Fale sobre o perigo de honrar qualquer imagem ou objeto. Devemos louvar ao

Senhor, exclusivamente!

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc37.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d95.htm  

50 www.estudosdabiblia.net

http://www.estudosdabiblia.net/esc37.htm
http://www.estudosdabiblia.net/d95.htm


A História do Velho Testamento (48)

Abimeleque e Jefté
(Juízes 9 - 12)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Abimeleque, um dos filhos de Gideão, matou seus irmãos e se declarou rei

Ele reinou sobre Israel por alguns anos, mas depois foi morto por uma mulher

Mais de 50 anos depois, Deus usou Jefté para livrar os israelitas dos amonitas

Pessoas Importantes: Abimeleque

Jefté

Conceitos Principais: Nenhum homem tem direito de se exaltar

Deus castiga os desobedientes, mas salva os arrependidos

A História: Quando o povo tentou fazer Gideão rei, ele recusou

Mas, depois da morte dele, um dos seus filhos matou os outros e se declarou

rei. Seu nome era Abimeleque

Um dos irmãos de Abimeleque, por ser menor, se escondeu e não foi morto

Jotão falou uma parábola para mostrar que Abimeleque não era digno de ser

rei, e profetizou que ele seria morto

Gaal rebelou-se contra Abimeleque, mas Abimeleque o venceu, matando mil

pessoas quando queimou a torre em Siquém

Quando Abimeleque atacou Tebes, ele preparou-se para fazer a mesma coisa:

queimar a torre e matar as pessoas que fugiram para ela

Mas, uma mulher lançou uma pedra que quebrou o crânio de Abimeleque,

cumprindo a profecia de Jotão

Passamos por dois juízes, Tola e Jair (10:1-5)

O povo voltou ao pecado, e Deus o entregou nas mãos dos filisteus e dos

amonitas

O povo se arrependeu

Os anciãos pediram para Jefté ser líder

Jefté fez um voto ao Senhor sem pensar (veja 11:30-31)

Quando ele venceu e voltou para casa, a primeira pessoa que saiu da sua casa

foi sua única filha. De acordo com seu voto, ele tinha que dedicá-la ao

Senhor

Jefté castigou os efraimitas por não cooperarem na batalha. Identificaram os

efraimitas pelo sotaque

Sugestões: Enfatize que todas estas vitórias foram de Deus

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d178.htm  
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A História do Velho Testamento (49)

Sansão
(Juízes 13 - 16)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Sansão, um homem muito forte, foi usado por Deus para começar uma guerra

entre os israelitas e os filisteus, mostrando que Deus é superior aos

homens e aos ídolos

Pessoas Importantes: Manoá

Sansão 

Conceitos Principais: O soberano Deus pode usar as decisões tomadas pelos homens para cumprir

os seus propósitos, mesmo quando eles lhe desobedecem

A História: Manoá e sua esposa não tinham filhos, e Deus mandou um anjo para anunciar

que nasceria um filho:

Seria nazireu (veja as regras especiais em Números 6, especialmente

observando o que fala sobre os cabelos e o vinho)

Seria usado por Deus para começar a livrar os israelitas da opressão pelos

filisteus

Sansão nasceu e cresceu

Era tão forte que matou um leão sem ter nada na mão; depois passou e pegou

mel do corpo do leão morto

Sansão casou com uma mulher filisteia. Na festa do casamento, ele desafiou

os filisteus com um enigma, e matou 30 filisteus para cumprir sua promessa

(14:10-20)

O pai da noiva a deu para outro homem. Sansão se vingou, usando 300

raposas para queimar as plantações dos filisteus

Eles responderam, matando a família da mulher

Os homens de Judá entregaram Sansão aos filisteus, e ele feriu 1.000 homens

com uma queixada de jumento

Quando os filisteus tentaram pegar Sansão em Gaza, ele levou as portas da

cidade nos ombros e subiu num monte (± 60 km)

Sansão gostou de outra mulher da Filístia, Dalila

Ela descobriu o segredo da sua força e o entregou nas mãos dos filisteus (A

força não estava nos cabelos, mas no Senhor)

Sansão ficou preso e foi castigado pelos filisteus

Em uma festa para honrar o falso deus, Dagom, trouxeram Sansão para

celebrar a vitória sobre este homem de  Israel

Sansão pediu a Deus forças para derrubar as colunas da casa. A casa caiu em

cima dele, matando 3.000 filisteus

Sugestões: Enfatize que Deus controla tudo, e que deu para Sansão esta força

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d118.htm  
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A História do Velho Testamento (50)

Não Havia Rei em Israel
(Juízes 17 - 21)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  A idolatria de Mica e os danitas

A guerra entre os israelitas e a tribo de Benjamim por causa da violência em

Gibeá

Pessoas Importantes: Micá 

Um sacerdote levita

Conceitos Principais: Estes dois acontecimentos são da época dos juízes. Ilustram a perversidade do

povo de Israel neste período.

A História: ì A idolatria de Mica e os danitas

Mica devolveu dinheiro roubado à mãe, e ela fez um ídolo

A casa de Mica se tornou um santuário dos deuses falsos

Mica contratou um levita para ser sacerdote

Os danitas, que não tinham expulsado os outros povos da terra deles,

procuraram outra terra

Os espiões que eles mandaram encontraram Mica e seu sacerdote, e

ofereceram um salário maior e posição maior a este levita

Roubaram os ídolos de Mica e levaram o sacerdote

Mica tentou recuperar os ídolos, mas os danitas foram mais fortes do que

ele

Os danitas conquistaram Laís

í O crime em Gibeá e a guerra que seguiu

Uma mulher (concubina) abandonou o levita (marido?)

Ele foi buscá-la

Na volta, hospedaram-se em Gibeá, uma cidade de Benjamim, uma cidade

violenta

Um homem velho abriu sua casa e insistiu que eles ficassem a noite lá

Quando os homens da cidade os ameaçaram, o levita permitiu que eles

abusassem da concubina. Os homens da cidade a abusaram e a

mataram

O levita convidou as outras tribos e atacaram Gibeá. Depois de três dias de

batalha, Deus deu a vitória às outras tribos e Benjamim foi quase

exterminado

Depois da guerra, Israel teve compaixão dos benjamitas e arrumou esposas

para não deixar a tribo toda morrer

Sugestões: Com crianças pequenas, dê mais ênfase a primeira história, mas mencione que

muitas outras coisas erradas aconteceram nesta época 
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A História do Velho Testamento (51)

Rute Deixa Sua Terra
(Rute 1-2)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  O marido e os filhos de Noemi morrem em Moabe

Rute, a nora de Noemi, volta a Judá com sua sogra

Boaz as trata bem

Pessoas Importantes: Noemi 

Rute 

Boaz

Conceitos Principais: Deus protege os que decidem servir a ele

A História: Elimeleque, um homem de Belém (a mesma cidade onde nasceu Jesus muitos

anos mais tarde), levou sua família a Moabe por causa da fome em Judá.

Os nomes deles:

Noemi (esposa)

Malom (seu filho)

Quiliom (seu outro filho)

Elimeleque morreu em Moabe

Os dois filhos casaram com mulheres moabitas (Orfa e Rute), e depois ambos

os filhos morreram

Noemi ouviu que a época da fome tinha passado, e decidiu voltar para Judá

As duas noras disseram que voltariam com ela, mas Noemi insistiu que

ficassem em Moabe

Orfa se despediu da sogra, mas Rute continuou com ela

Rute prometeu ficar com Noemi e servir a seu Deus (1:16-17),e as duas

voltaram para Belém

Rute, como uma mulher pobre, apanhou espigas no campo de Boaz, um

parente de Elimeleque

Boaz tratou Rute e Noemi muito bem, mostrando compaixão e protegendo Rute

Noemi ficou muito contente em saber que um dos parentes estava ajudando-as.

Nisso, ela reconheceu a bênção do Senhor 

Sugestões: A história de Rute é uma das mais bonitas na Bíblia. Nestes capítulos,

aprendemos:

ì Que existiam boas pessoas mesmo durante a época dos juízes

í Que uma pessoa criada no meio de um povo que não serve a Deus

pode deixar as tradições da família para servir ao Senhor

î A importância da benevolência. Boaz ajudou e protegeu as viúvas

pobres
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A História do Velho Testamento (52)

Rute Casa com Boaz
(Rute 3-4)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Boaz casa com Rute

O nascimento de Obede

Pessoas Importantes: Noemi 

Rute 

Boaz

Obede

Conceitos Principais: Deus protege os que decidem servir a ele, e usa pessoas humildes para

completar seu plano eterno

A História: Noemi deu instruções para Rute, de como ela poderia mostrar para Boaz que

ele teria o direito de casar com ela

Rute fez o que a sogra falou

Boaz disse que gostaria de casar-se com ela, mas que outro parente tinha

direito primeiro

Boaz falou com o outro parente, e ele cedeu seu direito, permitindo que Boaz

casasse com Rute

Boaz e Rute se casaram

Eles tiveram um filho, chamado Obede

Obede foi pai de Jessé e avô de Davi

Assim, Rute se tornou antepassada de Jesus

Sugestões: Para entender os costumes de casamento levirato e resgate, pesquise em

Deuteronômio 25:5-12. Leia, também, Mateus 22:23-33

Chame atenção à bondade de Deus. Quando Noemi, Rute e Boaz procuraram

servir ao Senhor, foram ricamente abençoados

Mostre que este livro faz a ligação importante com o resto da história bíblica,

porque Boaz e Rute são antepassados de Davi e de Jesus

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/2000412.htm   
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A História do Velho Testamento (53)

O Nascimento e a Criação de Samuel
(1 Samuel 1 - 2)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Ana ora ao Senhor pedindo um filho

Ela teve um filho, Samuel, e o dedicou ao Senhor

Samuel passou a servir no tabernáculo com Eli, o sacerdote

Deus condenou a casa de Eli por causa dos pecados de seus filhos

Pessoas Importantes: Elcana

Ana 

Eli 

Samuel 

Conceitos Principais: Deus abençoa as pessoas que se dedicam a ele

A História: Ana, esposa de Elcana, ficou muito triste porque não podia ter filhos

Ela foi ao tabernáculo em Silo e orou ao Senhor, pedindo um filho

Ela prometeu dedicar o filho ao Senhor

Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada, mas ela explicou porque orava

daquele jeito 

Ele disse que Deus atenderia seu pedido

Ana saiu do tabernáculo muito alegre

Ela voltou para casa e, logo depois, ficou grávida

Quando o filho nasceu, ela o chamou Samuel

Samuel cresceu, e Ana levou o menino ao tabernáculo para servir como tinha

prometido

Ana adorou ao Senhor com um cântico de louvor

Hofni e Finéias, os filhos de Eli, fizeram muitas coisas erradas no serviço como

sacerdotes

Samuel cresceu, servindo ao Senhor no templo

Ana fazia uma túnica para ele a cada ano

Deus abençoou Ana e Elcana com mais cinco filhos (3 homens e 2 mulheres)

Eli repreendeu seus filhos, mas estes não aceitaram a correção

Deus mandou um homem para dizer que ele castigaria a casa de Eli por causa

dos pecados de Hofni e Finéias

Sugestões: Pontos para frisar:

Filhos são uma grande bênção do Senhor

Bons pais querem que seus filhos sirvam ao Senhor

Nunca devemos pecar contra Deus como fizeram os filhos de Eli

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d77.htm  
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A História do Velho Testamento (54)

Deus Fala com Samuel
(1 Samuel 3)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Deus fala com Samuel sobre a maldade da família de Eli

Samuel comunica a Eli sobre a revelação

Pessoas Importantes: Samuel 

Eli 

Conceitos Principais: Quando Deus fala, devemos escutar!

Deus castiga os desobedientes

Devemos aceitar humildemente a reprovação do Senhor

A História: Samuel, como jovem, estava servindo ao Senhor

Na época, Deus raramente falou com os homens

Deus chamou Samuel: “Samuel, Samuel!”

Ele pensou que era Eli o chamando, e foi até ele

Eli não tinha o chamado, e mandou que ele deitasse de novo

Ele voltou, deitou, e ouviu a voz de novo

Samuel respondeu a Eli de novo, mas não foi ele quem o chamou

A terceira vez, Eli percebeu que era o Senhor que chamava o jovem. Ele

mandou que Samuel respondesse ao Senhor

Quando Deus o chamou mais uma vez, Samuel respondeu: “Fala, porque o teu

servo ouve”

Deus falou com Samuel sobre os pecados dos filhos de Eli, e falou que a casa

de Eli seria julgada

No dia seguinte, Eli perguntou para Samuel sobre sua conversa com Deus,

insistindo que ele relatasse tudo.

Samuel contou tudo para Eli, e o sacerdote velho aceitou a reprovação

Deus continuou falando com Samuel, e ele ficou conhecido em toda parte de

Israel como profeta de Deus

Sugestões: Use o exemplo de Samuel para mostrar a atitude que nós todos devemos ter

quando Deus fala

Explique que Deus não fala hoje por visões e profecias, mas sim pela palavra

revelada na Bíblia

Frise bem o exemplo de Eli. Ele não corrigiu os filhos, e eles acabaram pecando

contra o Senhor

Fale com seus alunos sobre a necessidade de correção e disciplina

Explique a palavra “profeta”

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/1999111.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d136.htm  
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A História do Velho Testamento (55)

A Arca de Deus Tomada pelos Filisteus
(1 Samuel 4)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Os filisteus vencem os israelitas

Hofni e Finéias morrem na batalha

Eli morre

Pessoas Importantes: Hofni

Finéias 

Eli 

Conceitos Principais: Deus cumpre suas promessas e castiga os desobedientes

A arca da aliança era muito importante no Velho Testamento, porque

representava a presença de Deus no meio do povo

A História: Israel foi à guerra contra os filisteus

Os filisteus venceram os israelitas, matando ±4000 homens no primeiro dia da

batalha

O povo mandou trazer a arca da aliança, pensando que Deus estaria com eles

na guerra

Quando a arca de Deus chegou, os dois exércitos reagiram de maneiras

diferentes:

Os israelitas regozijaram

Os filisteus temeram, porque já sabiam que Deus tinha dado grandes

vitórias ao povo de Israel contra Egito

Na batalha, os filisteus derrotaram os israelitas mais uma vez:

30.000 israelitas morreram

Os filisteus tomaram a arca da aliança

Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos

Eli (aos 98 anos, cego, pesado) estava em Silo, esperando notícias da arca,

quando chegou um mensageiro para contar a história da derrota de Israel

O mensageiro falou da morte de muitos israelitas, dos filhos de Eli, e disse que

a arca foi tomada pelos filisteus

Quando ouviu a notícia sobre a arca, Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e

morreu

A mulher de Finéias recebeu as notícias e teve um filho. Ela o chamou Icabode,

que quer dizer “Foi-se a glória”. A arca da aliança representava a glória do

povo de Israel

Sugestões: Explique o que era a arca da aliança e seu significado em Israel

Mostre a atitude errada do povo de Israel, que pensou que a presença da arca

em si traria a vitória 

Observe que Eli foi mais preocupado com a arca do que com os próprios filhos

ou o povo de Israel: Por quê?
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A História do Velho Testamento (56)

Os Filisteus Devolvem a Arca de Deus
(1 Samuel 5-6)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Dagom, o falso deus dos filisteus, caiu no chão na presença da arca de Deus

Os filisteus sofreram pragas em todos os lugares que levaram a arca

Os filisteus enviaram a arca para fora da terra 

Os israelitas receberam a arca, mas não a trataram com respeito; eles,

também, foram castigados por Deus

Pessoas Importantes: Deus 

Conceitos Principais: Deus merece nosso respeito em tudo

A História: Depois da derrota dos israelitas, os filisteus levaram a arca de Deus à cidade

de Asdode, onde a colocaram no templo de Dagom, seu ídolo principal

No dia seguinte, acharam Dagom caído com rosto em terra. Recolocaram-o em

seu lugar original

No outro dia, acharam Dagom caído de novo, e a cabeça e os braços cortados

Deus castigou o povo de Asdode com tumores

Enviaram a arca às outras cidades dos filisteus, e os povos daquelas cidades

sofreram, também

Depois de sete meses de sofrimento, os filisteus resolveram devolver a arca a

Israel

Colocaram na arca cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro como

“oferta” ao Senhor

Escolheram duas vacas e as separaram de seus bezerros

Assim, falaram que daria para saber se as pragas aconteceram com

castigo divino ou se foi por acaso: Quando subiram da terra dos filisteus

para Bete-Semes, eles souberam que o castigo veio de Deus

Quando a arca chegou em Bete-Semes:

O povo usou a madeira do carrinho e sacrificaram as vacas

Colocaram a arca numa grande pedra

Deus castigou o povo de Bete-Semes, porque olharam para dentro da arca

Eles pediram que o povo de Quiriate-Jearim levasse a arca para lá

A arca ficou na casa de Abinadabe em Quiriate-Jearim

Sugestões: Deus é muito mais poderoso do que os falsos deuses

Nunca devemos brincar com Deus ou com as coisas sagradas
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A História do Velho Testamento (57)

Os Israelitas Pedem um Rei
(1 Samuel 7 - 8)

Período:  Os Juízes 

Eventos Principais:  Samuel fala para o povo sobre a necessidade do arrependimento
Os israelitas vencem os filisteus
O povo pede um rei

Pessoas Importantes: Samuel 

Conceitos Principais: Deus atende as orações sinceras de seu povo
O desejo de ter um rei foi uma rejeição de Deus 

A História: A arca da aliança ficou na casa de Abinidabe por 20 anos
Durante todo este tempo, os filisteus continuaram oprimindo os israelitas
Samuel falou com o povo, dizendo que o arrependimento seria necessário para

ser libertado da opressão dos filisteus
Samuel convocou o povo a reunir-se em Mispa, onde orou e os preparou para

lutarem contra os filisteus
Os filisteus subiram contra Israel, e os israelitas ficaram com medo
O povo pediu que Samuel orasse ainda mais
Ele orou, e o Senhor lhe respondeu
Quando os filisteus chegaram, Deus lutou contra eles com grandes trovões, e

os israelitas os perseguiram e os derrotaram
Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem e a chamou “Ebenézer”, que

quer dizer “Pedra de Ajuda”
Durante todos os dias de Samuel, os filisteus nunca mais invadiram a terra de

Israel
Samuel continuava julgando Israel de Ramá, onde ele morava
Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos (Joel e Abias) por juízes
Eles não serviam fielmente como seu pai, mas pecaram contra o Senhor e

contra o povo
O povo chegou a Samuel e pediu um rei
Samuel não gostou da idéia, se sentindo rejeitado pelo povo
Deus falou que o povo não estava rejeitando Samuel, mas rejeitando o próprio

Senhor
Samuel explicou como seria a situação do povo se tivesse um rei (serviço

obrigatório, impostos, etc.) E deixou o povo decidir
O povo, querendo ser como as outras nações, insistiu em ter um rei
Deus disse para Samuel cumprir a vontade do povo, dando-lhe um rei

Sugestões: Enfatize que o povo que serve ao Senhor será abençoado 
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A História do Velho Testamento (58)

Saul Escolhido como o Primeiro Rei de Israel
(1 Samuel 9 - 11)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Saul foi ungido por Samuel para ser rei de Israel

Saul profetizou

Ele venceu os amonitas, e o povo o proclamou rei

Pessoas Importantes: Samuel 

Saul

Conceitos Principais: Deus deu a Israel o tipo de rei que o povo queria

A História: Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, um rico, belo e alto moço, foi procurar

as jumentas de seu pai

Ele e o moço que o acompanhou procuraram em vários lugares mas não as

acharam

O moço sugeriu que Saul consultasse um vidente (profeta), Samuel

Deus já tinha falado com Samuel a respeito de Saul, dizendo que ele seria o rei

de Israel

Samuel falou com Saul:

As jumentas já foram encontradas

Saul e a casa de seu pai seriam abençoados em Israel

Saul disse que ele era de uma pequena família de uma tribo insignificante

Saul jantou com Samuel e alguns 30 convidados, e recebeu a porção melhor da

comida

Samuel saiu com Saul para falar com ele em particular

Samuel o ungiu com óleo, dizendo que Deus tinha o escolhido para ser o

príncipe sobre o povo de Israel

Samuel fez várias profecias para provar a Saul que tudo que ele falou era

realmente a palavra de Deus

Disse que Saul ia profetizar, e que teria oportunidade de fazer pedidos ao

Senhor

Também, ele disse que, chegando a Gilgal, Saul teria que esperar 7 dias até ele

chegar para oferecer holocausto

As profecias de Samuel foram cumpridas, mostrando para Saul que tudo isto

veio de Deus

Samuel convocou o povo e declarou Saul rei de Israel

Os amonitas atacaram Jabes-Gileade para humilhar Israel

Saul conduziu os israelitas na batalha, em que venceram os amonitas

Depois desta vitória, o povo proclamou Saul rei

Sugestões: Enfatize que Saul começou bem. . . mas, a história continua! 
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A História do Velho Testamento (59)

Saul Peca Contra Deus
(1 Samuel 12 - 14)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Samuel avisou o povo da conseqüência de escolher um rei

Saul fez um sacrifício não autorizado e foi condenado pelo Senhor

Jônatas venceu os filisteus numa batalha

Pessoas Importantes: Samuel 

Saul

Jônatas

Conceitos Principais: Deus castiga os desobedientes 

A História: Samuel falou ao povo que a decisão de pedir um rei foi contra a vontade de

Deus

Ele disse que o povo estava correndo o risco de se desviar totalmente do

Senhor

No segundo ano de seu reinado, Saul, Jônatas (seu filho) e 3.000 homens

foram à guerra contra os filisteus

Jônatas conduziu o povo à vitória contra uma guarnição dos filisteus

Os filisteus ficaram bravos e prepararam-se para uma grande batalha,

ajuntando um exército muito maior do que o dos israelitas

Os israelitas que estavam com Saul em Gilgal ficaram com medo, e muitos

abandonaram o rei

Saul esperou sete dias. Quando Samuel não chegou, o rei ofereceu holocaustos

ao Senhor

Samuel chegou e perguntou sobre os sacrifícios que Saul tinha feito

Saul se defendeu, dizendo que foi “forçado pelas circunstâncias” 

Samuel anunciou ao rei a conseqüência do pecado: O reino não ficaria com ele,

pois Deus o daria para outro homem

Saul e Jônatas enfrentaram os filisteus com poucos soldados mal-equipados

Jônatas e seu escudeiro atacaram os filisteus. Mataram perto de 20 homens,

e os filisteus começaram a fugir

Saul e os homens de Israel os perseguiram

Saul proclamou que ninguém pudesse comer naquele dia enquanto perseguiam

os filisteus 

Jônatas, sem saber da proclamação do rei, comeu mel

Os soldados, exaustos pela batalha, mataram e comeram alguns animais com

sangue, assim pecando contra Deus

Quando Saul ficou sabendo que Jônatas tinha comido mel, ele ordenou que

fosse morto

O povo não concordou com Saul, porque Jônatas foi responsável  pela grande

vitória contra os filisteus, e Saul não o matou

Saul conduziu o povo a vitórias contra diversos inimigos ao redor de Israel

Sugestões: Enfatize:

 A conseqüência do pecado, mesmo sendo de um rei

O poder de uma ou duas pessoas que confiam no Senhor

Referências para ajudar na preparação deste e do próximo estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d50.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/escb15_10.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d136.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/esc21.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/bd87.htm  
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A História do Velho Testamento (60)

Saul e a Batalha contra os Amalequitas
(1 Samuel 15)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Saul conduziu os israelitas na batalha contra os amalequitas

Ele não obedeceu à ordem do Senhor e poupou o rei e o despojo de Amaleque

Deus, através de Samuel, condenou Saul pela desobediência

Pessoas Importantes: Saul

Samuel 

Conceitos Principais: Deus castiga os desobedientes 

A História: Saul, como servo do Senhor, foi enviado por Deus para castigar os amalequitas

por seu pecado

Deus mandou que Saul destruísse totalmente os amalequitas, matando todas

as pessoas e todos os animais

Saul foi contra os amalequitas com 210.000 soldados

Ele permitiu que os queneus saíssem do meio dos amalequitas, porque foram

inocentes dos crimes cometidos por Amaleque

Saul atacou Amaleque e matou todos, menos o rei, Agague

Destruiu os animais e as posses dos amalequitas, mas poupou os melhores dos

animais

Deus falou para Samuel que se arrependeu de fazer Saul rei, por causa de sua

desobediência

Samuel foi encontrar Saul. O rei disse que tinha cumprido sua missão de matar

todos os amalequitas

Samuel perguntou: “Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o

mugido de bois que ouço?”

Saul tentou fugir de seu erro, dizendo que foi o povo que poupou Agague e os

animais, com intenção de os sacrificarem ao Senhor

Samuel repreendeu Saul com as palavras do Senhor

S Quando Saul era humilde, Deus o escolheu para ser rei

S Deus enviou Saul para exterminar os amalequitas

S Saul desobedeceu o mandamento do Senhor

Saul discutiu com Samuel, tentando se defender. Disse que tinha obedecido à

ordem do Senhor

A resposta de Samuel mostra claramente que Deus quer nossa obediência

total, e não o serviço da maneira que o homem acha melhor (leia 15:22-23)

Saul confessou seu pecado, mas Samuel disse que já foi rejeitado por Deus

Saul, tentando segurar Samuel, rasgou suas vestes

Samuel falou que assim Deus tomaria o reino da mão de Saul

Samuel matou Agague, rei dos amalequitas

Samuel e Saul voltaram para suas próprias casas, e Samuel nunca mais viu

Saul até a sua morte

Sugestões: Enfatize o motivo destes castigos: A desobediência

Os amalequitas pecaram contra Deus e foram destruídos

Saul pecou contra Deus e o reino foi tirado da família dele

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d156.htm  
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A História do Velho Testamento (61)

Davi é Ungido para ser o Próximo Rei
(1 Samuel 16)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Samuel ungiu Davi, um dos filhos de Jessé, para ser o próximo rei de Israel

Davi confortou Saul com a música de sua harpa

Pessoas Importantes: Samuel

Davi 

Saul

Conceitos Principais: Deus escolhe quem quer para governar seu povo

A História: Deus mandou Samuel à casa de Jessé em Belém, para ungir um dos seus

filhos

Quando Samuel chegou em Belém, o povo ficou com medo

Samuel disse que foi em paz para sacrificar ao Senhor

Convidou Jessé e seus filhos para fazer o sacrifício com ele

Samuel viu Eliabe e pensou que ele seria o rei, mas Deus o rejeitou. Deus

disse: “. . . o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior,

porém os Senhor, o coração” (16:7)

Jessé chamou seus sete filhos um por um, e Deus rejeitou cada um

Samuel perguntou: “Acabaram-se os teus filhos?”  e Jessé disse que o caçula

estava cuidando das ovelhas

Samuel mandou que Jessé o chamasse

Quando Davi chegou, Deus disse para Samuel ungi-lo, e Davi recebeu o

Espírito do Senhor

O Espírito do Senhor deixou Saul, e ele foi atormentado por um espírito maligno

Os servos do rei sugeriram que ele mandasse alguém para tocar harpa e

acalmá-lo

Eles chamaram Davi porque ele tocava harpa

Davi foi e ficou na presença de Saul. O rei o amou muito

Sugestões: Frise bem o fato que Deus julga os corações, não a aparência, dos homens 
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A História do Velho Testamento (62)

Davi e Golias
(1 Samuel 17)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Deus entrega Golias nas mãos de Davi 

Pessoas Importantes: Davi 

Saul

Golias

Conceitos Principais: Deus é maior do que qualquer adversário 

A História: Os filisteus se prepararam para batalhar contra os israelitas

Saul e os israelitas se prepararam para enfrentá-los

Golias, um soldado filisteu de ± 2,89 metros de altura saiu do acampamento dos

filisteus para desafiar os israelitas a enviarem um soldado para lutar contra

ele e resolver o conflito. Ele sugeriu que o povo do vencedor dominaria o

povo do vencido

Saul e o exército israelita ficaram com medo

Jessé enviou Davi para levar comida a seus três irmãos mais velhos, que

faziam parte do exército de Israel

Quando Davi, ainda muito jovem, chegou ao acampamento do exército, ele

ouviu o desafio de Golias

Davi falou com os soldados de Israel: “Quem é, pois, esse incircunciso filisteu,

para afrontar os exércitos do Deus vivo?”

Eliabe, seu irmão mais velho, repreendeu Davi por descer para ver a peleja

Davi não desistiu, e suas palavras corajosas chegaram aos ouvidos do rei, Saul

Saul mandou chamar Davi, e o jovem se ofereceu para lutar contra Golias

Saul recusou porque Davi era jovem inexperiente e Golias um guerreiro muito

capaz

Davi insistiu, mostrando sua confiança no Senhor que o livrou de um leão e de

um urso

Saul concordou em deixar Davi lutar contra Golias, e o vestiu com sua

armadura

Davi não estava acostumado com armadura, e nem conseguiu andar nela

Ele foi sem armadura e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro

Davi encontrou Golias, e o gigante o amaldiçoou em nome dos deuses dos

filisteus

Davi respondeu: “Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo;

eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos

exércitos de Israel, a quem tens afrontado . . . Saberá toda esta multidão

que o Senhor salva, não com espada, nem com lança; porque do Senhor

é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos” (17:45,47)

Davi usou a funda e uma pedra para atirar o gigante na testa, e Golias caiu com

o rosto em terra

Davi pegou a espada e cortou a cabeça de Golias

Os filisteus fugiram, e os israelitas os perseguiram e os venceram

Davi foi apresentado ao rei por Abner, o comandante do exército israelita

Sugestões: Esta história é uma grande história da fé de um jovem. Destaque as palavras

de Davi quando ele mostrou sua confiança no Senhor para vencer Golias

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/2003111.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/200512.htm  
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A História do Velho Testamento (63)

Saul Tenta Matar Davi
(1 Samuel 18 - 19)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Saul tenta matar Davi

Davi casa com Mical, a filha de Saul

Jônatas, o filho de Saul, ajuda Davi

Pessoas Importantes: Davi 

Saul

Jônatas 

Conceitos Principais: O valor da amizade

O grande perigo da inveja

A História: Depois da vitória de Davi contra Golias, ele fez uma boa amizade com Jônatas,

o filho de Saul. Os dois fizeram uma aliança

Saul colocou Davi numa posição importante no exército

Davi foi muito amado e honrado pelo povo, até que as mulheres cantavam:

“Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus dez milhares” 

Saul, com inveja, tentou matar Davi

Deus continuou abençoando Davi, e Saul sentiu medo dele

Saul prometeu uma de suas filhas, Merabe, a Davi como esposa, mas não a

deu

Depois, Saul ofereceu sua outra filha, Mical, mas disse que ele teria que matar

100 filisteus para pagar dote. Saul pensou que Davi morreria tentando

matá-los. Pelo contrário, Davi e seus homens mataram 200 filisteus. Davi

casou com Mical.

Jônatas intercedeu a Saul em favor de Davi, e o rei prometeu não matá-lo. Davi

voltou a estar na presença de Saul

Numa outra batalha, Davi derrotou os filisteus e Saul ficou com inveja

novamente. Ele tentou matá-lo com a lança, mas Davi fugiu com a ajuda de

Mical, sua esposa

Davi fugiu para Ramá, onde ficou com Samuel e os profetas

Quando os mensageiros de Saul e depois o próprio rei foram até Ramá, o

Espírito de Deus os fez profetizar e Saul não fez nada contra Davi

Sugestões: Fale sobre o pecado de inveja e como este erro pode nos levar a outros

Enfatize que Deus protegeu Davi e não deixou Saul lhe fazer mal

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/199947.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/2000311.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/1999320.htm  
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A História do Velho Testamento (64)

A Amizade entre Davi e Jônatas
(1 Samuel 20)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Jônatas ajuda Davi fugir da ira de Saul

Saul fica bravo com Jônatas porque protegeu Davi

Pessoas Importantes: Davi 

Saul

Jônatas 

Conceitos Principais: O valor da amizade com uma pessoa fiel

A História: Davi, fugindo de Saul, foi falar com Jônatas

Jônatas não sabia que seu pai estava querendo novamente matar Davi

Quando Davi insistiu, Jônatas concordou em voltar para descobrir as intenções

de seu pai

Jônatas prometeu avisar Davi sobre os planos de Saul

Jônatas fez uma aliança com Davi, dizendo “Vingue o Senhor os inimigos de

Davi”

Jônatas combinou com Davi para dar um sinal para mostrar se Saul pretendia

matá-lo ou não:

Se atirar três flechas e mandar o moço para mais longe, mostraria que Saul

procurava matá-lo

Se chamar o moço para voltar e procurar as flechas mais perto, mostraria

que não houve perigo

Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha ido para Belém, ele ficou bravo e

disse que desejava matá-lo

Jônatas avisou Davi e se despediu dele 

Fez um pacto de amizade com Davi

Sugestões: Fale sobre a diferença entre Saul e Davi. Mesmo quando o pai é mau, o filho

pode ser bom!

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d109.htm  
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A História do Velho Testamento (65)

A Fuga de Davi (1)
(1 Samuel 21 - 22)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Davi foge de Saul

Pessoas Importantes: Davi 

Saul

Conceitos Principais: A tentação de buscar soluções humanas aos nossos problemas

A História: Depois de se despedir de Jônatas, Davi fugiu da presença de Saul. Ele ficou

desesperado e fez várias coisas erradas.

Ele foi a Nobe e encontrou Aimeleque, o sacerdote 

Davi mentiu ao sacerdote, dizendo que foi enviado numa missão secreta pelo

rei 

Ele tomou os pães da proposição para dar alimento aos seus companheiros,

algo que a lei não permitia (Marcos 2:26)

Doegue, um servo de Saul, estava em Nobe quando isto aconteceu

Quando Davi saiu, levou a espada de Golias

Davi procurou refúgio em Gate, uma das cidades dos filisteus

Ele ficou com medo dos filisteus e fingiu ser doido

Depois, ele fugiu para a caverna de Adulão, onde ajuntou 400 homens

Davi levou seus pais para Moabe, e ele voltou a Judá

Quando Saul ficou sabendo que o sacerdote de Nobe tinha ajudado Davi, o rei

enviou Doegue contra a cidade. Ele matou 85 sacerdotes e os habitantes

de Nobe

Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu de Nobe e ficou com Davi e seus homens 

Sugestões: A lição principal deste trecho é que o homem, mesmo sendo forte como Davi,

não é capaz de livrar-se de seus problemas sozinho

Davi usou muita astúcia, mas assim não resolveu o problema das ameaças de

Saul

Superamos nossos problemas somente com a ajuda de Deus
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A História do Velho Testamento (66)

A Fuga de Davi (2)
(1 Samuel 23 - 24)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Davi foge de Saul

Pessoas Importantes: Davi 

Saul

Conceitos Principais: Deus protege aqueles que servem a ele 

A História: Davi ouviu que os filisteus estavam pelejando contra Queila, uma cidade de

Judá a menos de 30 quilômetros de Jerusalém

Ele perguntou ao Senhor se deveria defender Queila, e Deus falou que

entregaria os filisteus em suas mãos

Davi venceu os filisteus e livrou a cidade de Queila

Quando Saul ficou sabendo que Davi estava em Queila, ele chamou o povo

para atacar a cidade

Abiatar, o filho de Aimeleque, usou a estola sacerdotal para revelar a Davi que

o povo o entregaria nas mãos de Saul se ele ficasse em Queila

Davi fugiu para o deserto

Jônatas saiu para animar Davi e eles renovaram sua aliança

Os zifeus traíram Davi e Saul o perseguiu

Saul desistiu quando ouviu que os filisteus estavam prestes para atacar

Depois de perseguir os filisteus, Saul foi atrás de Davi no deserto de En-Gedi

Saul entrou na caverna onde Davi se escondia, e Davi cortou a orla do manto

do rei mas não feriu Saul

Depois, Davi gritou a Saul e mostrou que ele não aproveitou sua chance para

matá-lo. Saul admitiu que Davi era mais justo do que ele

Davi prometeu não eliminar a descendência de Saul, e o rei voltou para casa e

não o perseguiu mais 

Sugestões: Quando Davi usou outras pessoas para se defender (os sacerdotes de Nobe),

sofreram as conseqüências

Quando ele arriscou a própria vida para defender outros, como fez em Queila,

Deus o livrou da mão de Saul

Davi mostrou pelo exemplo que não devemos procurar a vingança
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A História do Velho Testamento (67)

Davi e Nabal
(1 Samuel 25)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Nabal recusa ajudar Davi

Davi se prepara para se vingar 

Abigail, a mulher de Nabal, dá alimentos a Davi e ele desiste do plano de

vingança

Deus matou Nabal, e Davi casou com Abigail

Pessoas Importantes: Davi 

Nabal 

Abigail

Conceitos Principais: A vingança pertence ao Senhor 

A História: Samuel morreu e foi sepultado em Ramá

Davi desceu ao deserto de Parã

Davi e seus homens tinham protegido e ajudado os pastores de Nabal. Então,

quando ele precisou de ajuda, Davi pediu a Nabal

Nabal, um homem muito chato, recusou-se a ajudá-lo

Davi ficou com raiva e se preparou para matar Nabal e seus homens

Os servos de Nabal contaram a história para Abigail, sua esposa

Ela levou alimentos a Davi e pediu que ele não se vingasse contra seu marido

e contra sua casa

Davi desistiu de seu plano, e lhe agradeceu por impedi-lo de fazer este mal

Quando Nabal ficou sabendo do ato de sua mulher, ele ficou doente

Depois de 10 dias, Deus matou Nabal

Davi casou com Abigail

Sugestões: Use esta história para ilustrar os ensinamentos que Paulo deu em Romanos 12:

“Compartilhai as necessidades dos santos; praticai a hospitalidade” (12:13)

“Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens”

(12:18)

“Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está

escrito: A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o

Senhor” (12:19)

“Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem” (12:21)

70 www.estudosdabiblia.net



A História do Velho Testamento (68)

Saul Persegue Davi Novamente
(1 Samuel 26 - 27)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais:  Saul persegue Davi

Davi tem oportunidade para matar Saul, mas poupa sua vida

Saul reconcilia com Davi mais uma vez

Davi foge para Gate e continua com Aquis, rei de Gate

Pessoas Importantes: Davi 

Saul 

Aquis 

Conceitos Principais: Deus protege seus servos

Até as pessoas fortes podem tropeçar e confiar na carne

A História: Quando Saul ouviu que Davi estava em Haquilá, ele levou 3.000 homens e o

perseguiu

Davi foi ao acampamento de Saul e teve oportunidade para matá-lo

Davi não permitiu que Abisai matasse o rei, mas pegou as coisas de Saul

enquanto o rei dormia

Davi zombou de Abner, o comandante de Saul, porque não protegeu o rei

Saul reconheceu a voz de Davi e se reconciliou com ele

Davi ainda não confiou na palavra de Saul, e fugiu para Gate

Para ganhar a confiança de Aquis, rei de Gate, ele pelejou contra vários povos

e mentiu para Aquis, dizendo que os despojos vieram de cidades de Judá

Aquis, enganado por esta tática de Davi, confiava nele

Sugestões: Saul mostrou duas atitudes opostas:

Perseguiu Davi de novo, assim quebrando sua promessa

Arrependeu-se outra vez, reconhecendo que Deus protegia Davi

Davi mostrou duas atitudes opostas:

Confiou no Senhor, e foi libertado quando Saul o perseguiu

Confiou na sua própria astúcia, e sentiu-se obrigado a mentir para manter

a confiança de Aquis, rei de Gate

Lições:

Devemos sempre falar a verdade

Não devemos quebrar nossas promessas

Devemos confiar no Senhor, e não nos homens maus
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A História do Velho Testamento (69)

Saul Consulta a Médium de En-Dor
(1 Samuel 28)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Aquis convidou Davi a sair com ele na batalha contra Israel

Saul, desesperado por causa dos filisteus, procurou uma médium para falar

com Samuel (que já era morto)

Deus o condenou por este ato de desobediência

Pessoas Importantes: Davi 

Saul 

Aquis 

Conceitos Principais: É errado consultar os mortos

A desobediência traz a conseqüência

A História: Aquis convidou Davi para sair com os filisteus na batalha contra os israelitas.

Assim, ele ia testar a lealdade de Davi (Vamos continuar este aspecto da

história na próxima lição)

Saul ficou com medo dos filisteus, e procurou uma revelação de Deus de várias

maneiras, mas Deus não respondeu

Desesperado, ele procurou uma médium de En-Dor para tentar falar com

Samuel, que já era morto

A lei de Deus claramente proibiu qualquer tentativa de comunicar com os

mortos (Deuteronômio 18:9-14 S necromante)

Saul já tinha eliminado da terra as pessoas que praticavam tais coisas. Ele

entendeu bem a vontade de Deus sobre este erro

Saul prometeu que a médium não seria castigada por ajudá-lo entrar em

contato com Samuel

Quando Samuel apareceu, a mulher gritou (isto mostra que não era normal

conseguir falar com os mortos; quando apareceu, ele se assustou!)

Samuel falou a palavra do Senhor:

Deus tiraria o reino da mão de Saul e o daria a Davi

Os filisteus venceriam os israelitas no dia seguinte

Saul e seus filhos morreriam no mesmo dia

Saul enfraqueceu depois de ouvir as palavras de Samuel

A mulher deu comida para ele, e ele saiu na mesma noite

Sugestões: Destaque aqui três lições importantes:

ì Quando desobedecemos, perdemos comunhão com Deus

í É pecado tentar falar com os mortos (uma prática dos espíritas)

î Não adiantou em nada quando Saul desobedeceu a Deus
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A História do Velho Testamento (70)

Saul Morre na Batalha contra os Filisteus
(1 Samuel 29 - 31)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Davi não ajudou os filisteus na batalha contra Israel

Os amalequitas atacaram Ziclague e levaram as mulheres de Davi e outras

pessoas

Davi foi atrás dos amalequitas e livrou os cativos

Israel foi derrotado na batalha contra os filisteus. Saul e seus três filhos

morreram 

Pessoas Importantes: Davi 

Saul 

Conceitos Principais: Quando Davi procurou a Deus, ele o respondeu

Saul, por causa de sua desobediência, morreu na batalha contra os filisteus

A História: Davi subiu com Aquis, o rei de Gate

Os exércitos se prepararam para a batalha: Israel de um lado e os filisteus do

outro

Os príncipes dos filisteus não confiaram em Davi, e não o permitiram subir

contra Israel

Davi e seus homens voltaram para Ziclague e descobriram que os amalequitas

tinham atacado a cidade e levado as mulheres cativas

Davi chamou Abiatar para consultar o Senhor e perguntou se devia perseguir

os amalequitas

Deus respondeu sim, e Davi foi atrás dos amalequitas

200 homens ficaram com a bagagem enquanto 400 foram com Davi atrás dos

amalequitas

No caminho, encontraram um egípcio, servo de um amalequita, que conduziu

Davi ao acampamento dos amalequitas

Davi derrotou os amalequitas e libertou os cativos

Quando voltaram, Davi mandou que dividissem os despojos igualmente entre

os que pelejaram e os que ficaram com a bagagem

Davi enviou uma parte do despojo aos anciãos de Israel

Davi não participou da batalha dos filisteus contra Israel

Saul e os israelitas perderam

Os filisteus mataram os três filhos de Saul: Jônatas, Abinadabe e Malquisua;

Saul se suicidou

Os filisteus fixaram o corpo de Saul e os corpos dos três filhos no muro do

templo de Astarote

Alguns homens valentes buscaram os corpos, os queimaram e sepultaram os

ossos em Jabes

Sugestões: Observe que Davi, mesmo nas horas fracas em que fugiu para Gate, não se

tornou contra o povo de Israel

Quando Saul procurou Deus, o Senhor não respondeu (capítulo 28)

Quando Davi o procurou, Deus respondeu. Por quê? Aqui tem uma lição

importante: Deus responde às orações dos fiéis!

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/bd108.htm  
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A História do Velho Testamento (71)

Davi Começa Reinar em Judá
(2 Samuel 1 - 2)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Davi lamenta a morte de Saul e Jônatas 

Davi é aclamado rei de Judá

Is-Bosete, filho de Saul, tenta reinar sobre Israel 

Pessoas Importantes: Davi 

Is-Bosete

Abner 

Conceitos Principais: Davi não se regozijou quando Saul morreu

Davi foi aclamado rei de Judá, mas as tribos do norte não o aceitaram no

começo

A História: Um amalequita informou Davi da morte de Saul, e disse que ele matou o rei.

Provavelmente pensou que Davi estaria feliz

Davi rasgou as vestes em lamentação por causa da morte do rei e de Jônatas

Davi ordenou que um de seus moços matasse o amalequita que alegou ter

matado o rei

Davi lamentou por Saul e Jônatas

Davi foi aclamado rei de Judá

Abner, capitão do exército de Saul, fez Is-Bosete rei sobre Israel

Os guerreiros de Davi, sob a liderança de Joabe, derrotaram os servos de Is-

Bosete, sob a liderança de Abner

Asael, o irmão de Joabe, perseguiu Abner. Abner o matou

Joabe e suas tropas continuaram vencendo Abner

Sugestões: Observe que Davi respeitou Saul por ser ungido por Deus

Davi não se regozijou quando seu inimigo morreu

Mesmo depois da morte de Saul, o povo continuou dividido. É fácil criar divisão

e difícil restabelecer a união
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A História do Velho Testamento (72)

Davi é Ungido Rei de Todo o Israel
(2 Samuel 3 - 5)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Joabe mata Abner, contra a vontade de Davi 

Is-Bosete foi morto, e Davi puniu os assassinos 

O povo de Israel se uniu sob a liderança de Davi

Pessoas Importantes: Davi 

Abner 

Joabe

Is-Bosete

Conceitos Principais: Davi não procurou vingança contra seus inimigos

O povo reconheceu a justiça deste bom rei e o aceitou

A História: Enquanto continuava o conflito entre Is-Bosete e Davi, Davi ficou em Hebrom,

onde nasceram alguns de seus filhos

Abner (o comandante das forças de Saul, e agora de Is-Bosete) brigou com Is-

Bosete e ficou chateado com ele

Abner disse para Davi que estava preparado para negociar a paz e entregar o

reino a ele

Davi, testando a sinceridade de Abner, pediu que sua esposa, Mical, fosse

devolvida a ele. Abner o fez

Abner e Davi fizeram um pacto e Abner saiu em paz

Joabe não confiou em Abner e o matou, contra a vontade de Davi

Davi repreendeu Joabe e o denunciou publicamente. Assim, o povo ficou

sabendo que Davi não concordou com a vingança de Joabe

Dois dos servos de Is-Bosete o mataram enquanto ele dormia

Davi ordenou que matassem os dois que fizeram isso

O povo, reconhecendo a justiça de Davi, se uniu como um povo só e o fez rei

de todo o Israel

Davi reinou durante 40 anos:

7½ anos em Hebrom

33 anos em Jerusalém

Sugestões: Observe as diferenças nos motivos das pessoas principais nesta

história:

Abner, Is-Bosete e Joabe procuraram interesses pessoais e políticos

Davi procurou a justiça

O resultado: O povo viu a justiça deste homem de Deus e se uniu para segui-lo.

Nós devemos nos submeter aos escolhidos por Deus (pais, maridos,

presbíteros, governadores, etc.) 
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A História do Velho Testamento (73)

Davi Traz a Arca da Aliança para Jerusalém
(2 Samuel 5 - 6)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Davi, o novo rei, começou a derrotar os inimigos de

Israel

Ele estabeleceu Sião em Jerusalém como a Cidade de Davi 

Davi trouxe a Arca da Aliança a Jerusalém, mas Uzá morreu porque ele tocou

na arca

Pessoas Importantes: Davi 

Uzá 

Conceitos Principais: Deus abençoou Davi e o estabeleceu como rei em Jerusalém

Davi procurou ter a presença de Deus, representado pela arca, em Jerusalém

Quando Davi e o povo de Israel falharam, e não seguiram as ordens da lei,

Deus os castigou

A História: Davi conquistou Jerusalém e a escolheu como a Cidade de Davi

Hirão, rei de Tiro, mandou materiais e trabalhadores para construir uma casa

para Davi

Depois de mudar-se para Jerusalém, Davi teve mais filhos, incluindo Salomão

Os filisteus foram ao encontro de Davi para lutarem contra ele, e o rei de Israel

orou ao Senhor para saber se venceria

O Senhor prometeu a vitória, e Davi foi à batalha

Israel venceu pelo poder do Senhor e os filisteus fugiram e deixaram seus

ídolos

Davi convocou o povo para levarem a arca para Jerusalém

Colocaram a arca num carro novo e a levaram

Quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e Deus

o matou

Eles deixaram a arca na casa de Obede-Edom e voltaram para Jerusalém para

descobrirem o motivo deste castigo

Depois de aprender na lei como deveriam ter levado a arca, voltaram para

buscá-la

Davi e o povo fizeram sacrifícios e louvores enquanto levaram a arca para

Jerusalém

Mical, a esposa de Davi, criticou o rei por se humilhar na presença do povo

Davi respondeu com uma atitude muito boa (6:22)

Sugestões: Esta lição fala muito sobre a necessidade da obediência completa ao

Senhor

Precisamos da mesma humildade que Davi mostrou

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d99.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d163.htm  
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A História do Velho Testamento (74)

Davi: Um Rei Abençoado por Deus
(2 Samuel 7 - 9)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Deus fez uma aliança muito importante com Davi

Davi mostrou sua gratidão ao Senhor

Davi venceu diversos inimigos

O rei mostrou bondade ao filho de Jônatas

Pessoas Importantes: Davi 

Conceitos Principais: Todas as boas coisas que acontecem na vida vêm de Deus

Devemos dividir nossas bênçãos com outras pessoas

Deus já estava anunciando seus planos para a vinda de Cristo

A História: Davi tinha uma casa boa, e queria construir um templo para honrar a Deus

Natã, um profeta, abençoou os planos de Davi, mas depois recebeu uma

revelação de Deus

Deus disse que estabeleceria a casa de Davi, e que seu descendente

construiria a casa do Senhor

Davi adorou ao Senhor, mostrando sua gratidão por estas grandes bênçãos

Davi conduziu o povo em várias batalhas, vencendo os siros e outros povos ao

redor de Israel

Davi mostrou bondade para com Mefibosete, o filho aleijado de Jônatas, filho de

Saul (conte a história de como ele ficou aleijado S 2 Samuel 9)

Sugestões: A ligação entre Davi e Jesus pode ser difícil para explicar às crianças,

mas é um conceito importantíssimo. Procure explicar que Deus gostou tanto

de Davi (por ser um homem fiel) que prometeu usar um dos seus

descendentes para nos salvar

Use 2 Samuel 7:2 como base para falar sobre nossa atitude em dar ao Senhor.

Ele tem nos abençoado; ele merece nossa obediência

Fale sobre louvor como expressão da nossa gratidão

Use o exemplo de Mefibosete para mostrar como devemos tratar outras

pessoas com bondade; pessoas defeituosas merecem respeito e carinho

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

Lição 11 do estudo sobre “O Tema da Bíblia” por Ferrell Jenkins ajudará muito

para entender 2 Samuel 7:11-14 – http://www.estudosdabiblia.net/e3.pdf)

http://www.estudosdabiblia.net/d97.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/a15_3.htm  
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A História do Velho Testamento (75)

Davi Peca e se Arrepende
(2 Samuel 10 - 12)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Deus usou Davi para vencer os amonitas e os siros

Davi tomou a esposa do vizinho e matou o homem

Deus enviou Natã, um profeta, para repreender o rei

Davi se arrependeu e pediu perdão

Pessoas Importantes: Davi 

Bate-Seba

Urias

Natã

Conceitos Principais: Nós todos S até os líderes escolhidos por Deus S temos que

resistir as tentações neste mundo

Quando pecamos, temos que mostrar a humildade para nos arrepender

Os mensageiros de Deus nos corrigem para salvar as nossas almas

A História: Davi foi abençoado por Deus com mais vitórias contra seus inimigos. Ele

venceu os amonitas e os siros

Quando Davi deveria ter saído com o exército numa outra guerra, ele ficou em

Jerusalém e mandou seus servos

Davi viu Bate-Seba, a mulher do vizinho, e gostou dela. Ele a tomou, e nisto

pecou contra Deus, contra a mulher e contra o marido dela

Urias, o marido dela, estava servindo fielmente no exército

Depois, ele planejou a morte de Urias e se casou com Bate-Seba

Davi pensou que ninguém soubesse do pecado, mas Deus sempre vê os

pecados das pessoas

Natã foi enviado por Deus para falar com Davi

Ele contou uma parábola de um homem rico que tomou a única ovelha do

vizinho pobre

Davi ficou indignado quando ouviu deste pecado, e queria castigar o homem

que havia cometido este crime

Natã olhou para Davi e falou “Tu és o homem”

Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus

Como conseqüência do pecado, o primeiro filho de Davi e Bate-Seba morreu

Sugestões: Não dá para explicar o conceito de adultério às crianças pequenas,

mas é possível enfatizar que foi um pecado muito feio Davi ter tomado a

esposa do outro

Esta lição mostra o que é o arrependimento; explique-o aos alunos

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d69.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d50.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/salmos_2.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d138.htm  
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A História do Velho Testamento (76)

Os Erros dos Filhos de Davi
(2 Samuel 13 - 18)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Amnon, um dos filhos de Davi, pecou contra Tamar, uma das

filhas de Davi

Absalão ficou bravo e matou Amnon

Absalão liderou uma rebelião contra Davi, e quase conseguiu tirar o reino da

mão do pai

Joabe matou Absalão

Pessoas Importantes: Davi 

Amnon

Absalão 

Joabe 

Conceitos Principais: O pecador, mesmo que seja um filho, tem que ser castigado

Um pecado leva a outro

Devemos respeitar nossos pais e as autoridades escolhidas por Deus

A História: Amnon pecou contra Tamar

Absalão ficou bravo com Amnon e o matou 

Davi ficou muito triste por causa da morte de Amnon, e perseguiu Absalão

Depois de três anos, Joabe usou astúcia para convencer Davi a deixar Absalão

voltar 

Absalão voltou para Jerusalém, mas o rei não o recebeu em casa

Dois anos mais tarde, Davi recebeu Absalão e o beijou

Absalão causou uma revolta contra o rei, e tentou tomar o trono para si

Davi fugiu de Jerusalém para evitar uma batalha na cidade

Na batalha que seguiu, as forças de Davi venceram as de Absalão

Joabe matou Absalão, e Davi ficou muito triste

Sugestões: Esta lição serve bem para enfatizar os seguintes pontos:

ì A compaixão e amor de um pai por seus filhos

í Que um erro não corrigido freqüentemente leva a outros

î Que devemos respeitar a autoridade dos nossos pais, governadores, etc.

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/200431.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d146.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/1999111.htm  
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A História do Velho Testamento (77)

Davi Volta a Jerusalém para Reinar
(2 Samuel 19 - 24)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Joabe reprovou Davi por não agradecer ao povo pela vitória

sobre Absalão

Davi voltou para Jerusalém e mostrou sua bondade para com inimigos e amigos

Seba, um benjamita, incitou outra revolta contra Davi, mas Joabe, com ajuda de

uma mulher, o venceu

Davi continuou a reinar sobre Israel, livrando o povo de vários inimigos

Ele pecou contra Deus quando fez um censo não autorizado, e recebeu o

castigo do Senhor

Pessoas Importantes: Davi 

Joabe

Conceitos Principais: Um bom rei tem que mostrar as qualidades de misericórdia e de

justiça para conduzir e proteger o povo

Todos os homens, até os mais poderosos, precisam obedecer a Deus

A História: Depois da morte de Absalão, Davi não se regozijou pela vitória mas antes

lamentou a morte do filho

Joabe o repreendeu por não ter reconhecido a coragem do povo em rejeitar

Absalão

Davi voltou para Jerusalém para reinar

Ele escolheu Amasa para ser comandante do exército no lugar de Joabe

Davi mostrou bondade para com várias pessoas, amigos e inimigos

Seba, um benjamita, rebelou-se contra Davi

O rei enviou Amasa para convocar os homens de Judá para pelejar contra Seba

Amasa demorou, criando suspeitas sobre sua lealdade a Davi, e Joabe o

encontrou e o matou

Joabe perseguiu Seba até Abel-Bete-Maaca, onde uma mulher convenceu o

povo a matar Seba e entregar sua cabeça a Joabe

Deus castigou o povo com três anos de fome por causa de uma injustiça

cometida por Saul. Quando soube deste problema, Davi entregou alguns

descendentes de Saul para sofrer as conseqüência do pecado de Saul

Os homens de Davi mataram vários gigantes dos filisteus

Davi adorou a Deus pelas vitórias contra os inimigos

Davi realizou um censo em Israel sem autorização de Deus

Deus ofereceu para Davi escolher entre três possíveis castigos:

ì 7 anos de fome na terra

í 3 meses de fuga de seus inimigos

î 3 dias de peste na terra

Davi escolheu o terceiro castigo, preferindo cair na mão de Deus ao invés ser

castigado pelos homens

70.000 homens morreram

Davi fez um sacrifício ao Senhor, e a praga cessou

Sugestões: Mostre que, em geral, Davi era um bom rei

Mesmo assim, ele errou várias vezes

Davi era grande, não porque nunca pecou, mas porque sempre se humilhava

para reconhecer seus erros
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A História do Velho Testamento (78)

Davi Escolhe Salomão para ser Rei
(1 Reis 1 - 2)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Davi envelheceu e ficou doente

Adonias, un de seus filhos, usurpou o trono

Natã e Bate-Seba pediram que Davi declarasse que Salomão seria o próximo

rei

Salomão foi constituído rei e Adonias desistiu de sua rebelião

Davi deu instruções a Salomão antes de morrer

Pessoas Importantes: Davi 

Adonias

Salomão 

Conceitos Principais: Davi cumpriu sua promessa de escolher Salomão para ser rei

Davi deu boas instruções ao filho

A História: Davi ficou velho e doente

Adonias, o mais velho dos filhos ainda vivos, aproveitou a fraqueza do pai e

usurpou o trono para si

Alguns líderes em Israel apoiaram Adonias, mas os mais importantes não o

apoiaram

Natã e Bate-Seba foram falar com Davi, pedindo que ele constituísse Salomão

rei

Bate-Seba relembrou Davi que já tenha prometido que Salomão seria o próximo

rei

Eles disseram que o povo respeitaria a palavra de Davi, e pediram que ele

anunciasse a decisão de constituir Salomão rei

Davi concordou e constituiu Salomão rei

O povo ficou alegre com a decisão de Davi e aceitou Salomão como rei

Davi deu a glória a Deus pela escolha de Salomão (1:48)

Adonias e os que o apoiaram desistiram da rebelião e pediram misericórdia ao

rei

Davi, antes de morrer, deu instruções a Salomão (2:1-12)

Ser corajoso

Guardar os preceitos de Deus

Punir alguns homens maus (Joabe e Simei)

Mostrar misericórdia para alguns outros (os filhos de Barzilai)

Sugestões: Depois de contar a história, fale do significado das instruções que

Davi deu a Salomão (2:1-4). Como devemos fazer a mesma coisa?
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A História do Velho Testamento (79)

Salomão Começa a Reinar com Sabedoria
(1 Reis 2 - 4)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Salomão se estabeleceu como rei, vencendo os adversários de seu pai

Ele pediu a Deus sabedoria, e recebeu também riquezas e glória

Pessoas Importantes: Salomão

Conceitos Principais: Deus abençoa as pessoas que se dedicam a ele

Precisamos da sabedoria que vem de Deus

Devemos usar esta sabedoria para servir a Deus e ao povo dele

A História: Depois de ser escolhido como rei, Salomão venceu os adversários dentro do

reino:

Adonias foi morto (seu pedido a Salomão mostrou que ele ainda tinha

aspirações de tomar o trono, porque as concubinas do rei foram dadas

ao próximo rei S veja 2 Samuel 12:7-11; 16:20-23) 

Abiatar foi expulso (assim se cumpriu a profecia contra a casa de Eli S 1

Samuel 2:27-36; Abiatar havia apoiado a rebelião de Adonias S 1 Reis

1:7)

Joabe foi morto (havia matado Abner e Amasa)

Simei foi mandado para ficar em Jerusalém e, quando saiu, foi morto (ele

amaldiçoou Davi quando o rei fugiu de Absalão S 2 Samuel 16:5-14)

Salomão casou com a filha de Faraó (este foi o primeiro sinal das fraquezas de

Salomão)

Salomão pediu a Deus sabedoria para que pudesse julgar bem o povo de Deus

Deus lhe deu esta sabedoria, e acrescentou honra e riquezas

Salomão mostrou sua sabedoria quando julgou o caso de duas mulheres que

brigaram sobre uma criança (3:16-28)

Deus abençoou Salomão com prosperidade, paz e domínio sobre toda a terra

que o Senhor havia prometido ao povo de Israel (compare 4:21 com

Gênesis 15:18)

Salomão ficou conhecido no mundo inteiro por causa da sua sabedoria

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì Que é necessário tirar o mal para manter o povo de Deus puro

(Salomão fez isso quando castigou os inimigos de Davi)

í O pedido do novo rei; sabedoria vem de Deus (Tiago 3:13-18)

î O famoso exemplo da sabedoria de Salomão: conte a história das duas

mulheres (3:16-28)
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A História do Velho Testamento (80)

Salomão Edifica o Templo
(1 Reis 5 - 7)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Salomão edificou o templo em Jerusalém

Colocou nele todos os móveis consagrados

Pessoas Importantes: Salomão

Conceitos Principais: Salomão cumpriu o sonho de Davi: construiu o templo de Deus

No Velho Testamento, o templo representava a presença de Deus no meio do

povo de Israel

A História: Salomão fez aliança com Hirão, rei de Tiro

Salomão “comprou” de Hirão as madeiras para edificar o templo

Salomão empregou 183.300 homens na construção do templo

No 4º ano do seu reino (o ano ±966 a.C.), Salomão começou a construir o

templo*

O templo era maior que o tabernáculo: 60 côvados (26,4 metros) x 20 côvados

(8,8 metros) x 30 côvados (13,2 metros)

Note algumas coisas importantes no templo:

O Santo dos Santos (o lugar mais sagrado do templo)

A arca da aliança permanecia dentro do Santo dos Santos

Os dois querubins (servindo a Deus perto do “trono”)

Usaram muito ouro na construção: Deus merece o melhor

Colocaram no templo as coisas que Davi havia deixado

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì O templo no V.T. era um lugar muito especial e sagrado

í O templo hoje é o corpo do Cristão (1 Coríntios 6:19-20)

î Devemos dedicar nossos templos a Deus, dando para ele somente o

melhor!

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc810.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/2000111.htm  
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A História do Velho Testamento (81)

Salomão Dedica o Templo ao Senhor
(1 Reis 8)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Salomão colocou a arca da Aliança no templo

Dedicou o templo ao Senhor

Pessoas Importantes: Salomão

Conceitos Principais: Salo mão mostrou respeito e honra ao Senhor na dedicação do templo

Devemos sempre entrar na presença de Deus com reverência 

A História: Salomão chamou o povo para fazer subir a arca da Aliança ao templo

Os sacerdotes levaram a arca e os utensílios do tabernáculo ao templo

O povo sacrificou um grande número de bois e ovelhas

Os sacerdotes colocaram a arca no Santo dos Santos, debaixo dos querubins;

as pontas dos varais eram visíveis do Santo Lugar

As tábuas de pedra com as leis dadas a Moisés estavam dentro da arca

(compare Hebreus 9:4)

Depois que a arca foi colocada no templo, a glória de Deus encheu a Casa do

Senhor

Salomão falou para o povo sobre o privilégio permitido por Deus para que ele

construísse o templo

Salomão orou ao Senhor, exaltando o nome de Deus e pedindo que Deus

sempre estivesse com o povo de Israel

Salomão abençoou o povo

O povo participou de uma festa de dedicação seguida pela Festa dos

Tabernáculos

Salomão sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas para consagrar o templo

Eles estenderam a Festa dos Tabernáculos por mais sete dias, fazendo 14

no total

O povo voltou para casa alegre

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì A oração de Salomão (8:22-53). Escolha os pontos principais para

destacar

í O sacrifício de muitos animais mostrou que o povo precisava de Cristo.

O sangue de uma pessoa perfeita (Jesus) vale mais do que milhares de

animais

î A alegria de servir a Deus 
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A História do Velho Testamento (82)

Deus Abençoa Salomão
(1 Reis 9-10)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Deus fez aliança com Salomão, encorajando sua obediência 

Salomão, com as bênçãos de Deus, edificou seu reino

Pessoas Importantes: Salomão

Conceitos Principais: Deu s abençoa os fiéis 

A História: Depois da dedicação do templo, Deus fez uma aliança com Salomão:

ì Se ele e seus descendentes obedecessem a Deus, teriam bênçãos e

prosperidade como reis de Israel

í Se não guardassem os mandamentos de Deus, o templo seria

destruído e o povo expulso da terra

Salomão prosperou muito, edificando várias cidades e trazendo riquezas de

lugares distantes (Obs.: Este trecho de 9:10-28 revela uma coisa importante

para entender a próxima lição. Salomão já estava fazendo alianças com os

povos pagãos, através de pactos comerciais e por casamento)

A rainha de Sabá veio de longe para provar a famosa sabedoria de Salomão.

Ela fez muitas perguntas difíceis e Salomão, pela sabedoria que lhe foi dada

por Deus, respondeu bem a todas. Ficou admirada por causa da sabedoria

do rei e a prosperidade do povo de Israel. Salomão deu muitos presentes

para a rainha.

Salomão ficou cada vez mais rico. A quantidade de ouro e outras coisas que os

povos levavam a Salomão todo ano é absolutamente incrível

Ele começou a equipar as cidades de Israel com cavalos e cavaleiros, já

confiando na força militar

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì A simples escolha entre o certo e o errado

í Deus é capaz de abençoar os fiéis acima de nossa imaginação (não

temos idéia da glória do céu)

î As bênçãos de Deus agora não garantem o futuro. Salomão abandonou

o Senhor depois de receber todas essas coisas
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A História do Velho Testamento (83)

A Queda de Salomão
(1 Reis 11)

Período:  O Reino Unido 

Eventos Principais: Salomão desobedeceu a Deus e se afastou dele

Deus levantou adversários para afligir Salomão

Deus resolveu tirar o reino da família de Salomão

Pessoas Importantes: Salomão

Conceitos Principais: A de sobediência sempre traz conseqüências

A História: Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras, assim desobedecendo a

palavra de Deus

Pela influência destas mulheres, o coração de Salomão foi corrompido:

Seguia outros deuses

Não permaneceu fiel ao Senhor

Edificou santuários para os outros deuses

Deus resolveu tirar o reino da família de Salomão

Ele ia deixar uma tribo por causa da fidelidade de Davi, o pai de Salomão

Deus levantou Hadade o edomita e Rezom o damasceno para afligir Salomão

Deus prometeu a Jeroboão, através do profeta Aías, que daria 10 tribos a ele 

Jeroboão fugiu de Salomão e ficou no Egito até a morte de Salomão

Salomão morreu depois de 40 anos de reinado

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì O perigo de más influências (aplicar à escolha de amigos, etc.)

í A desobediência traz conseqüências

î Salomão era muito inteligente, mas não conseguiu esconder seus

pecados de Deus. Nós não podemos esconder de Deus!
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A História do Velho Testamento (84)

O Reinado de Roboão em Judá
(1 Reis 12; 14)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Dep ois da morte de Salomão, Roboão (seu filho) começou a reinar

Dez tribos rejeitaram o novo rei, e resolveram seguir Jeroboão

Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá pecava contra o Senhor e

praticava idolatria

O reino se enfraqueceu

Pessoas Importantes: Roboão

Jeroboão

Conceitos Principais: Deus cumpriu suas promessas:

Ele não tirou todo o reino da mão de Roboão devido à lealdade de Davi

Tirou a maior parte do reino da mão de Roboão por causa da

desobediência de Salomão

A História: Depois da morte de Salomão, o povo de Israel se reuniu em Siquém para fazer

Roboão rei

Jeroboão (o servo que se rebelou contra Salomão e fugiu para o Egito), voltou

para participar da reunião do povo com Roboão

O povo pediu que Roboão diminuísse os impostos (porque Salomão cobrava

impostos altos)

Durante três dias, Roboão consultou alguns conselheiros jovens e outros velhos

Os jovens aconselharam que ele aumentasse ainda mais os impostos

Os velhos sugeriram que ele diminuísse os impostos para ganhar a

aprovação e lealdade do povo

Roboão aceitou o conselho dos jovens

Quando ele anunciou sua decisão ao povo, Jeroboão e as dez tribos do norte

(de Israel) rebelaram e recusaram aceitá-lo como rei; apenas a tribo de

Judá (que incluía Simeão) ficou com Roboão

Tudo isso aconteceu para cumprir o plano do Senhor para tirar o reino da

família de Salomão

Deus não permitiu que Roboão pelejasse contra as tribos de Israel

Roboão reinou 17 anos em Jerusalém

Durante este tempo, o povo abandonou ainda mais o caminho do Senhor

Serviam ídolos

Imitaram as abominações das outras nações

Os egípcios subiram e atacaram Jerusalém; levaram todos os tesouros do

templo e da casa do rei

Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todo o seu reinado

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì  Deus cumpre suas promessas tanto para abençoar como para

amaldiçoar

í Quando o homem continua pecando, sua situação perante Deus fica

cada vez pior
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A História do Velho Testamento (85)

Jeroboão Afasta-se de Roboão e de Deus
(1 Reis 12)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Jeroboão foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel

Ele incentivou o povo a praticar idolatria

Pessoas Importantes: Roboão

Jeroboão

Conceitos Principais: Jero boão recebeu as 10 tribos de Israel porque Deus tinha lhe feito a promessa 

Ele não servia ao Senhor; ao contrário, encorajou a idolatria de Israel

A História: Quando Roboão se recusou a diminuir os impostos do povo, Jeroboão e as 10

tribos do norte voltaram para suas casas

Roboão enviou Adorão às tribos de Israel, e o mataram

As tribos de Israel se reuniram e escolheram Jeroboão para ser rei

Roboão e as tribos de Judá e Benjamim se prepararam para pelejar contra

Israel, mas Deus os proibiu e eles obedeceram

Jeroboão edificou Síquem e residiu lá

Jeroboão ficou preocupado, pensando que o povo voltaria para Jersualém para

celebrar as festas e que teria a vontade de voltar ao rei Roboão, também

Para “resolver” este problema, Jeroboão fez uma coisa muito errada: ele erigiu

dois bezerros de ouro, colocou um em Dã e outro em Betel, e os apresentou

ao povo como os deuses que os livrou do Egito

Ele fez santuários nos altos e escolheu sacerdotes não-levitas

Ele criou uma festa no oitavo mês e subiu no altar em Betel para fazer

sacrifícios

Sugestões: Enfatize com as crianças:

ì Jeroboão recebeu as 10 tribos porque Deus lhe deu-as

í Jeroboão pecou gravemente e abandonou o Senhor. Veja alguns de

seus erros:

a) Louvor no lugar errado

b) Sacerdotes de tribos erradas

c) Datas diferentes para a festa

d) Idolatria

Referências para ajudar na preparação deste e dos próximos estudos:

http://www.estudosdabiblia.net/d154.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d120.htm  
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A História do Velho Testamento (86)

Deus Manda Profetas a Jeroboão
(1 Reis 13 - 14)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Um  profeta falou a verdade para Jeroboão mas ele mesmo não obedeceu a

palavra de Deus e foi morto 

Aías profetizou o fim da casa de Jeroboão 

Pessoas Importantes: Os profetas: homens que revelaram a palavra de Deus

Aías, um dos profetas de Deus 

Conceitos Principais: Deu s revelou a verdade para avisar o homem sobre o pecado

A verdade nunca contradiz a verdade

O pecado tem suas conseqüências

A História: Jeroboão estava pecando em Betel, oferecendo incenso no altar que ele erigiu

Deus mandou um profeta, conhecido simplesmente como “um homem de Deus”

para profetizar contra Jeroboão e contra o altar em Betel

Ele realizou milagres para mostrar que sua palavra veio de Deus

Quando Jeroboão o convidou a sua casa, o homem de Deus recusou, porque

Deus tinha dito: “Não comerás pão, nem beberás água; e não voltarás pelo

caminho por onde foste.” O homem de Deus obedeceu e saiu de Betel por

outro caminho

Um velho profeta ficou sabendo da visita deste homem, e foi atrás dele e o

convidou a voltar para Betel para comer na casa deste velho profeta e sua

família

O homem de Deus acreditou na mentira do velho profeta e voltou

Enquanto ele comia, a palavra de Deus veio e condenou este ato de

desobediência. Ele foi morto (mas não consumido) por um leão

Depois de tudo isto, Jeroboão ainda continuou no pecado

Abias, o filho de Jeroboão, ficou doente

Jeroboão mandou sua esposa a Aías (o mesmo profeta que tinha predito que

Jeroboão reinaria sobre IsraelSveja 11:29-39)

Apesar do fato de que a mulher foi disfarçada, Aías a reconheceu e profetizou

o fim da casa de Jeroboão

Ele falou que o menino doente morreria porque Deus achou nele coisa boa! Os

outros descendentes de Jeroboão sofreriam mortes violentas

Jeroboão ainda persistiu no pecado 

Sugestões: Use estes casos para enfatizar a necessidade de obediência
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A História do Velho Testamento (87)
 

Israel Afasta-se Mais de Deus
(1 Reis 15 - 17)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Dep ois da morte do mau rei Jeroboão, os seus sucessores foram até piores.

Israel se tornou um lugar violento. 

Um desses reis, Acabe, foi um dos piores da história

Deus levantou um grande profeta, Elias, para se opor ao rei Acabe

Pessoas Importantes: Acabe, um dos reis de Israel

Jezabel, a mulher de Acabe

Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento 

Conceitos Principais: Um  pecado leva a outro.

Desrespeito para com Deus leva à violência e injustiça para com outras

pessoas

A única solução é obediência à palavra de Deus

A História: Depois da morte de Jeroboão, Israel (o reino do Norte) passou por vários anos

tumultuados

Baasa matou o filho de Jeroboão e se fez rei no seu lugar; depois ele matou

todos os descendentes de Jeroboão

26 anos depois, Zinri matou o filho de Baasa e tomou o reino. Ele reinou por

apenas uma semana. Quando o povo se rebelou contra o novo rei, ele se

suicidou

Onri se tornou rei, e iniciou uma das piores dinastias da história de Israel.

O filho dele, Acabe, foi um rei terrível. Ele se casou com Jezabel, a princesa de

Sidom. Ela foi uma pessoa muito má que teve uma influência muito

negativa na vida de Acabe

Deus levantou um profeta chamado Elias para pregar contra Acabe e Jezabel.

Elias orou a Deus e pediu que não chovesse, para castigar o rei e mostrar para

ele a necessidade de voltar para Deus. Deus ouviu a oração de Elias, e não

choveu na terra durante mais de 3 anos

Durante este tempo, Deus protegeu e sustentou Elias. Este profeta realizou

alguns dos mais impressionantes milagres do Velho Testamento, incluindo

a multiplicação da comida de uma viúva pobre, e a ressurreição do filho

dela que morreu. Estes milagres provaram que ele era um profeta de Deus 

Sugestões: Acabe fez mal, em parte, devido à influência de sua mulher. É muito importante

escolher pessoas boas como amigos e, quando casar, escolher uma

pessoa boa

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc66.htm  

90 www.estudosdabiblia.net

http://www.estudosdabiblia.net/esc66.htm


A História do Velho Testamento (88)

Elias X Os Falsos Profetas
(1 Reis 18)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Elias  convidou Acabe e os falsos profetas a se reunirem no monte Carmelo

O deus dos falsos profetas não mostrou nenhum poder

O Deus verdadeiro manifestou seu poder

Pessoas Importantes: Elias 

Acabe 

Obadias

Conceitos Principais: Deu s e seus servos fiéis sempre vencem os servos do diabo

A História: Acabe e Obadias (servo do rei, mas um homem fiel ao Senhor) percorreram a

terra procurando água

Elias encontrou Obadias e pediu que ele marcasse um encontro com Acabe

Obadias arrumou o encontro, e Elias foi para monte Carmelo

No monte Carmelo, Elias ficou sozinho contra 450 profetas de Baal e 400

profetas do poste-ídolo

Eles prepararam sacrifícios e os ofereceram aos seus deuses

Elias também preparou um sacrifício para o Senhor

Os falsos profetas oraram e dançaram, pedindo que Baal consumisse o

sacrifício com fogo. Ele não respondeu porque não existe

Elias orou e Deus mandou fogo para consumir seu sacrifício

Depois desta grande vitória, Elias puniu os falsos profetas

Quando Elias orou, Deus cumpriu sua promessa e enviou chuvas

Elias correu na frente de Acabe até Jezreel (uma distância de ±40 km)

Sugestões: Enfatize a grande diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos

Referência para ajudar na preparação deste estudo: 

http://www.estudosdabiblia.net/d36.htm  
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A História do Velho Testamento (89)

Elias no Monte Horebe
(1 Reis 19)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Elias  ficou desanimado por causa das ameaças de Jezabel

Deus enviou um anjo para alimentá-lo e o mandou ao monte Sinai

Lá, Deus o assegurou que seu trabalho não era em vão

Pessoas Importantes: Elias 

Jezabel

Eliseu

Jeú

Hazael

Conceitos Principais: Mes mo quando não o percebemos, Deus está agindo para defender seus

servos

A História: Depois da vitória de Elias no monte Carmelo, Jezabel o ameaçou

Ele fugiu ao deserto, pediu que Deus tomasse sua vida e dormiu debaixo de

uma árvore

Um anjo mandou que ele acordasse e comesse. Ele comeu e bebeu e voltou a

dormir

O anjo mandou que ele comesse de novo para preparar-se para a viagem que

faria

Ele comeu e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias até chegar em

Horebe (Sinai), o monte de Deus (lembre-se que foi neste monte que

Moisés viu a sarça ardente e depois recebeu a lei de Deus)

Ele entrou numa caverna e ouviu a voz de Deus 

Elias reclamou ao Senhor que ele estava sozinho contra os erros do povo de

Israel

Ele saiu da caverna e ficou perante o Senhor

Passou um grande vento, mas Deus não estava nele

Houve terremoto e grande fogo, mas Deus não estava neles

Num sussurro suave, veio a palavra do Senhor

Elias reclamou de novo, e Deus falou que ele não estava só

Deus o enviou para ungir a Hazael rei da Síria, Jeú rei de Israel e Eliseu profeta

de Deus

Estes três continuariam a luta que Elias começou contra a idolatria

Deus também falou que haviam 7.000 pessoas em Israel que ainda não tinham

dobrado os joelhos a Baal

Elias voltou e passou seu manto para Eliseu, sugerindo que este tomaria seu

lugar

Eliseu matou seus dois bois, deu a carne ao povo, e passou a seguir Elias

Sugestões: Qua lquer pessoa pode ficar desanimada. Quando acontece conosco,

precisamos buscar consolo em Deus

O poder da palavra de Deus é maior do que qualquer vento, terremoto ou fogo

Deus é capaz de chamar vários servos para cumprir sua vontade. Ele não

depende de um só!

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d56.htm  
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A História do Velho Testamento (90)

Elias é Elevado ao Céu
(2 Reis 2)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Elias  claramente indicou Eliseu para ser seu sucessor

Elias foi levado ao céu num redemoinho 

Deus mostrou através de sinais que Eliseu era seu profeta

Pessoas Importantes: Elias 

Eliseu

Conceitos Principais: Deu s escolhe os homens certos para fazer seu trabalho

A História: Alguns anos depois (Acabe e seu filho, Acazias, já estavam mortos), Deus se

preparou para tomar Elias ao céu

Elias saiu de Gilgal e foi para Betel. Eliseu insistiu em acompanhá-lo

Quando chegaram perto de Betel, os discípulos dos profetas falaram com

Eliseu, dizendo que Deus tomaria Elias no mesmo dia

Elias tentou deixar Eliseu em Betel, mas ele insistiu em continuar com o profeta

velho

Foram para Jericó, onde os discípulos dos profetas repetiram a mesma profecia

para Eliseu

Elias tentou deixar Eliseu em Jericó, mas ele insistiu em continuar

Os dois foram até o rio Jordão, seguidos por 50 discípulos  dos profetas

Quando chegaram ao rio, Elias enrolou seu manto e dividiu as águas. Os dois

passaram em terra seca

Elias falou para Eliseu: “Diga o que você quer que eu faça por você antes que

eu seja levado embora”

Eliseu respondeu: “Quero receber como herança uma porção dobrada do seu

poder” (ou espírito)

Elias prometeu dar esta herança, se Eliseu presenciasse o profeta sendo levado

para o céu

Eles continuaram andando e falando quando, de repente, um carro de fogo com

cavalos de fogo desceu do céu e separou os dois

Elias foi levado num redemoinho, e Eliseu nunca mais viu Elias

Eliseu pegou o manto que Elias deixou e voltou ao rio. Ele dividiu as águas do

mesmo jeito que Elias tinha feito

Os discípulos dos profetas insistiram em enviar 50 homens para procurar Elias

(apesar do fato que Eliseu falou que não adiantaria). Depois de três dias,

eles voltaram sem o encontrar

Eliseu tornou saudáveis as águas do rio Jordão, mostrando mais uma vez que

Deus estava com ele

Enquanto Eliseu subiu de Jericó para Betel, alguns jovens zombaram dele,

chamando-o de careca

Eliseu os amaldiçoou e saíram duas ursas que mataram 42 deles

Eliseu foi para monte Carmelo e voltou para Samaria

Sugestões: Utiliz e seu mapa para acompanhar a caminhada de Elias e a volta de Eliseu

para Samaria. Observe os lugares citados:

Gilgal aqui provavelmente não é a mesma cidade que se encontra no

mapa perto de Jericó. Muitos estudiosos acham que existia outra

cidade com este nome ± 13 km ao norte de Betel

Betel Jericó

Rio Jordão Região da Transjordânia

Jericó Betel

Monte Carmelo Samaria
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A História do Velho Testamento (91)

Eliseu Prediz a Derrota dos Moabitas
(2 Reis 3)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Os r eis de Israel (Jorão) e de Judá (Josafá) se prepararam para pelejar contra

Moabe

Eliseu profetizou que Deus entregaria os moabitas nas mãos deles

A profecia foi cumprida no dia seguinte

Pessoas Importantes: Eliseu

Jorão

Josafá

Conceitos Principais: Deu s abençoa seus servos, como o fez para Eliseu e Josafá

A História: Jorão, rei de Israel, era melhor do que Acabe (o pai dele) mas ainda um mau rei

Josafá, rei de Judá na mesma época, foi um bom rei que respeitou o Senhor

Jorão convidou Josafá e o rei de Edom para irem juntos com Israel na batalha

contra Mesa, rei de Moabe

Depois de 7 dias, faltou água para o exército e para os animais

Jorão ficou desesperado, mas Josafá procurou um profeta de Deus

Eliseu estava junto com o exército, e os três reis foram falar com ele

Eliseu não quis falar com Jorão, mas deu sua profecia porque respeitava Josafá

Ele profetizou que, no dia seguinte, o vale se encheria de água, e que, em

seguida, eles venceriam os moabitas

No dia seguinte, o vale se encheu de água

Os moabitas, vendo as águas vermelhas, deduziram que os inimigos tinham se

matado, e foram à presa

Quando chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e

derrotaram os moabitas como Eliseu tinha profetizado

O rei de Moabe, desesperado por causa da grande derrota, atacou os edomitas

mas não prevaleceu

Depois, ele sacrificou seu próprio filho em holocausto

Os israelitas voltaram para sua terra

Sugestões: Enfa tize a diferença entre Jorão e Josafá. Quando o rei de Israel ficou

desesperado, o rei de Judá procurou uma revelação da palavra de Deus.

Qual dos dois devemos imitar?
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A História do Velho Testamento (92)

Eliseu Realiza Diversos Milagres
(2 Reis 4)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Elise u realizou diversos milagres, assim confirmando que era profeta de Deus

Pessoas Importantes: Eliseu

Geazi

A sunamita

Conceitos Principais: Deu s estava com Eliseu, confirmando suas palavras por meio de sinais

A História: Neste capítulo, encontra-se um série de milagres que Eliseu realizou

ì Ele aumentou o azeite de uma viúva

Um dos discípulos dos profetas, um homem fiel ao Senhor, morreu e

deixou sua esposa e filhos com dívida

O credor ia tomar os dois filhos da viúva para serem escravos

Ela foi a Eliseu e pediu ajuda

Ele fez com que o azeite dela se multiplicasse, e ela o vendeu para

saldar a dívida, e usou o que sobrou para sustentar a família

í Uma mulher rica em Suném mostrou muita hospitalidade a Eliseu, até

fornecendo um quarto que ele usava nas viagens

Reconhecendo a bondade dela, Eliseu prometeu que ela teria um filho

O filho nasceu como ele prometeu, mas, depois de alguns anos,

morreu

Eliseu foi até a casa dela e ressuscitou o menino (leia os detalhes desta

história para poder contá-la melhor para os alunos)

î Eliseu estava comendo com os discípulos dos profetas em Gilgal

quando perceberam que a comida estava envenenada 

Eliseu colocou farinha na panela e tirou o veneno

ï Um homem levou para Eliseu 20 pães para alimentar 100 homens

Mesmo sendo pouco, Eliseu mandou que dessem aos homens

Todos comeram, e ainda sobrou comida!

Sugestões: Estu de bem os detalhes das histórias resumidas aqui para que você possa

contá-las bem aos seus alunos
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A História do Velho Testamento (93)

Naamã é Curado de Lepra
(2 Reis 5)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Naa mã foi curado de sua lepra por intermédio de Eliseu

Geazi, devido a sua cobiça, ficou leproso

Pessoas Importantes: Naamã

Uma menina israelita

Eliseu

Geazi

Conceitos Principais: Deu s é capaz de abençoar os que se humilham

Ele castiga o homem que abandona o caminho do Senhor

A História: Naamã era comandante do exército da Síria, mas ele sofreu com a doença de

lepra

Uma menina israelita, que era escrava da mulher dele, falou sobre os milagres

que Eliseu realizava em Israel

Naamã foi para Israel, com muito ouro e prata e com uma carta do rei da Síria,

pedindo que Eliseu o curasse

Quando ele chegou, Eliseu não atendeu seu pedido pessoalmente, mas

mandou que ele mergulhasse sete vezes no Rio Jordão

Naamã ficou indignado, mas seu servo o convenceu a obedecer ao profeta

Naamã mergulhou sete vezes no Jordão e foi totalmente curado

Ele voltou e ofereceu os presentes para Eliseu, que recusou aceitá-los

Quando Naamã foi embora, Geazi (o servo de Eliseu) seguiu e pediu um

presente, e Naamã lhe deu

Quando Geazi voltou e Eliseu perguntou sobre o que ele havia feito, ele mentiu

O castigo foi severo: ele foi atacado por lepra, que continuou na família dele

pelas gerações seguintes  

Sugestões: Liçõ es para destacar:

A fé

A humildade

O perigo do pecado (cobiça, mentira, etc.)
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A História do Velho Testamento (94)

Eliseu Mostra o Poder de Deus aos Israelitas
(2 Reis 6:1-23)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Elise u fez flutuar um machado no rio Jordão 

Eliseu, com ajuda do exército do céu, entregou o exército da Síria a Samaria 

Pessoas Importantes: Eliseu 

Conceitos Principais: Deu s confirmou sua palavra com sinais e maravilhas

Deus é maior do que qualquer exército

A História: Esse trecho relata dois episódios em que Eliseu mostrou o poder de Deus:

ì Ele fez flutuar um machado no rio Jordão

Os discípulos dos profetas (evidentemente alunos de Eliseu) decidiram

construir um edifício para morar

Foram ao Rio Jordão para cortar madeira para usar na construção;

Eliseu foi com eles

Um dos alunos estava cortando madeira quando o machado caiu no rio;

ele gritou, porque era emprestado

Eliseu cortou um pão e lançou no rio e o machado (de ferro) flutuou e

o moço o pegou

í Eliseu X o exército da Síria

Os siros foram à guerra contra os israelitas

Cada vez que o rei da Síria falava em segredo sobre seus planos,

Eliseu (por revelação divina) falava com o rei de Israel

Assim o rei de Israel venceu os siros em diversas batalhas

Quando o rei da Síria tentou descobrir o “traidor” entre seus oficiais,

alguém falou que era Eliseu que fez isso; ele mandou tropas para

prender Eliseu

Os soldados siros cercaram a cidade onde Eliseu estava, e o moço que

o ajudava ficou com medo

Eliseu mostrou sua fé e ensinou uma lição forte ao moço: “Não temas,

porque mais são os que estão conosco do que os que estão

com eles” (6:16)

Eliseu orou ao Senhor e ele deixou que o moço visse o exército celeste

que estava no monte ao redor de Eliseu

Eliseu pediu de novo, e Deus fez com que os siros ficassem cegos

Eliseu guiou esses cegos a Samaria (capital de Israel) e os apresentou

ao rei

O rei perguntou para Eliseu, mas o profeta não deixou que ferissem

ninguém

Eliseu ordenou que dessem comida aos siros e os mandassem de volta

ao seu rei!

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì O primeiro milagre pode parecer coisa insignificante, mas pense na lição

importante que Eliseu ensinou através deste milagre. Jovens que estão

estudando para conhecer a palavra de Deus precisam respeitar, em

primeiro lugar, o próprio Deus. Você, como professor(a), não vai fazer

machados flutuarem. Mas, seu papel é importante. Você está relatando as

histórias bíblicas que mostram o grande poder de Deus. Procure deixar

seus alunos devidamente impressionados com a grandeza do Deus

verdadeiro.

A História do Velho Testamento 97



í O segundo milagre mostra muitas coisas importantes:

-Deus é capaz de vencer qualquer inimigo

-Não somos capazes de ver, com olhos naturais, as forças de Deus, mas

podemos confiar que elas operam

-Mesmo quando Deus não destrói o inimigo, isto não quer dizer que ele não

seja capaz (deram comida quando poderiam matar todos os siros)

Até os milagres mais incríveis não produzem fé nos incrédulos. Depois de

ver essa grande vitória de Deus, o rei de Israel continuou errado

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc54.htm  
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A História do Velho Testamento (95)

Deus Salva o Povo da Fome e do Inimigo
(2 Reis 6:24 - 7:20)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Eliseu profetizou a salvação do povo de Samaria

Deus cumpriu a profecia de uma maneira impressionante, os livrando da fome

e dos siros no mesmo dia

Pessoas Importantes: Eliseu 

Quatro leprosos

Conceitos Principais: A pa lavra de Deus é sempre verdadeira

Aqueles que não têm fé são castigados pelo Senhor

Devemos compartilhar as boas novas como fizeram os leprosos

A História: Por causa da guerra contra a Síria, o povo de Samaria estava sofrendo muito.

Todos estavam morrendo de fome e os poucos alimentos que restavam

ficaram caríssimos

O rei de Israel ficou angustiado por causa deste sofrimento mas, em vez de se

arrepender e orar ao Senhor, ele colocou a culpa em Eliseu e procurou

matá-lo

Quando o rei mandou seu mensageiro, Eliseu fez uma profecia extraordinária:

! No dia seguinte, teria comida tão abundante que seria quase gratuita

! O capitão do rei, por duvidar o poder de Deus, veria mas não comeria

destes alimentos

Naquela noite, quatro leprosos descobriram uma coisa incrível: 

! Escolheram entre duas possíveis reações:

ì Entrar na cidade para morrer de fome, ou 

í Entrar no acampamento dos siros e arriscar a vida lá. 

! Resolveram ir para o acampamento dos siros

! Quando chegaram, descobriram o acampamento vazio, porque todos

os soldados fugiram com medo do Senhor e deixaram suas coisas para

trás

! Depois de pegar algumas das coisas, os leprosos se sentiram culpados

por não avisar o povo das boas novas, e foram avisar o rei em Samaria

O rei mandou homens para verificar se os siros haviam fugido, e depois o povo

saiu para tomar posse das coisas que o inimigo deixou

Assim, a comida boa foi vendida por pouco dinheiro, cumprindo a profecia de

Eliseu

O capitão que duvidou da palavra de Eliseu foi ver, mas foi atropelado na porta

e morreu. Assim, ele viu, mas não comeu, exatamente como Eliseu tinha

predito

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì Devemos respeitar a palavra de Deus e seus mensageiros que nos

ensinam

í Quando temos boas notícias das bênçãos de Deus, devemos espalhá-las

para outras pessoas
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A História do Velho Testamento (96)

Joás se Torna Rei de Judá
(2 Reis 11:1 - 12:21; 2 Crônicas 22:10 - 24:27)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: Atalia usurpou o trono de Judá, matando os filhos do rei

Jeosaba e Joiada esconderam Joás, o recém-nascido filho do rei, durante 6

anos

Quando Joás tinha 7 anose de idade, Joiada o ungiu para ser rei de Judá e o

povo rejeitou e matou Atalia

Joás foi um bom rei enquanto Joiada viveu, mas tornou-se mau depois da morte

do sacerdote Joiada

Pessoas Importantes: Atalia 

Joiada 

Joás

Conceitos Principais: Toda s as pessoas, até os reis e governadores, precisam respeitar a autoridade

de Deus

Não é suficiente começar bem; precisamos continuar fiéis durante a vida toda

Bons homens podem nos ajudar em nosso serviço ao Senhor

A História: Atalia, a mãe do rei Acazias, era uma mulher muito má

Quando o rei morreu, ela matou todos os descendentes dele (seus próprios

netos) e tomou posse do trono de Judá

Uma mulher boa, Jeoseba, a irmã de Acazias, tomou Joás, o filho recém-

nascido do rei, e o escondeu no templo por 6 anos

Joiada, o sacerdote no templo, ajudou, e protegeram Joás de Atalia durante 6

anos

Quando Joás tinha 7 anos, Joiada o ungiu para ser o próximo rei e o apresentou

ao povo

Os capitães do exército perseguiram Atalia até a casa do rei e a mataram

Joiada conduziu o povo a voltar-se para o Senhor, destruindo os ídolos na terra

e respeitando Joás como o verdadeiro rei

Joás era um rei bom enquanto Joiada viveu para aconselhá-lo

Deus abençoou Joiada com uma vida longa de 130 anos, mais tempo do que

qualquer outra pessoa desde a época de Moisés

Quando Joiada morreu, Joás ficou rebelde e desobediente, e o povo voltou-se

para a idolatria

Deus mandou profetas para chamar a atenção do povo e do rei, mas foram

rejeitados

Joás ficou tão mau que matou Zacarias, o filho de Joiada

Para punir a desobediência de Joás, Deus permitiu que os siros vencessem

Judá, mesmo com um exército menor do que o de Judá

Joás foi morto por seus próprios servos

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì Nós todos devemos sempre respeitar a palavra de Deus

í Deus é capaz de abençoar os fiéis e de castigar os rebeldes
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A História do Velho Testamento (97)

A Morte de Eliseu
(2 Reis 13:1-25)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: A deterioração gradual de Israel

A última profecia de Eliseu

Um milagre incrível depois da morte do profeta

Pessoas Importantes: Jeoás, rei de Israel

Eliseu

Conceitos Principais: Deu s tem compaixão até pelos desobedientes e rebeldes

Eliseu é um bom exemplo de fidelidade até a morte

A História: Os dois reis de Israel mencionados neste capítulo mostram a condição espiritual

de Israel nos últimos anos do ministério de Eliseu

Jeoacaz reinou 17 anos e continuou nos pecados de Jeroboão

Deus ficou bravo com ele e permitiu que os siros afligissem o povo de Israel

Jeoacaz orou ao Senhor e Deus resgatou o povo da opressão

Mas, ainda assim, Jeoacaz e o povo continuaram no pecado e Deus deixou o

exército de Israel fraco

Quando Jeoacaz morreu, Jeoás, seu filho, começou a reinar. Ele reinou durante

16 anos

Jeoás, como seu pai, continuou nos pecados de Jeroboão

Durante o reinado de Jeoás, Eliseu ficou doente e o rei foi visitá-lo

Jeoás falou: “Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros!” (13:14). São

as mesmas palavras que Eliseu falou quando Elias foi tomado no

redemoinho (2 Reis 2:11-12). Parece que Jeoás estava querendo que

Eliseu desse para ele o mesmo poder que Elias passou para o jovem Eliseu

Eliseu não deu ao mau rei tal poder, mas ele fez uma profecia sobre o futuro do

rei e do povo de Israel

Eliseu mandou que o rei pegasse um arco e flechas e atirasse, e Jeoás o fez

Eliseu explicou que este ato simbolizou a vitória de Israel sobre os siros

Eliseu mandou que ele tomasse as flechas e atirasse contra a terra; Jeoás

atirou somente três vezes e parou

Eliseu ficou bravo com ele, porque atirou só três vezes, em vez de continuar até

destruir o inimigo. O profeta explicou que ele não destruiria os siros;

somente os feriria três vezes

Eliseu morreu e foi sepultado

Alguns homens estavam enterrando o corpo de um homem quando veio os

moabitas para atacar. Os homens jogaram o corpo na sepultura de Eliseu.

Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem ressurgiu dos

mortos 

De acordo com a profecia de Eliseu, Jeoás retomou as cidades que os siros

haviam tomado de Israel, mas não destruiu os siros

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì É importante ser fiel a Deus durante toda a vida, como foi Eliseu

í Quando Deus nos dá a vitória sobre algum inimigo espiritual, devemos fazer

tudo para vencer
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A História do Velho Testamento (98)

A Queda de Israel
(2 Reis 17:1-41)

Período:  O Reino Dividido

Eventos Principais: A invasão de Samaria pelos assírios 

A destruição de Samaria e o cativeiro dos israelitas

Pessoas Importantes: Oséias, rei de Israel

Salmaneser, rei da Assíria

Conceitos Principais: Deu s é paciente, mas punirá a desobediência

A História: Pulamos algumas gerações, em que houve um declínio contínuo em Israel: O

povo se envolveu mais e mais com a idolatria, e reis injustos foram

assassinados por outros que tomaram seus lugares

Agora chegamos ao fim do reino do Norte (Israel)

Samaria (capital de Israel) foi sitiada pelos assírios por três anos, ou seja, por

três anos o povo não tinha liberdade para entrar e sair da cidade. Assim

morreram muitos de fome.

Depois de três anos, os assírios tomaram a cidade e levaram as pessoas de

Israel em cativeiro. Isso quer dizer que famílias foram separadas e que

muitas pessoas nunca voltaram à sua própria terra. Imagine a tristeza

destas pessoas!

Por que sofreram assim? 2 Reis 17 explica os motivos de Deus em deixar o

povo ser levado em cativeiro:

ì Temeram a outros deuses (17:7)

í Seguiram as outras nações (17:8,15)

î Adotaram os costumes dos reis de Israel (17:8,21-23)

ï Adoraram nos lugares errados (17:9)

ð Adoraram ídolos (17:10-12,16-17)

ñ Não ouviram as advertências dos profetas que Deus mandou (17:13-

14)

ò Não creram em Deus (17:14)

Os resultados do cativeiro:

ì O rei da Assíria colocou outros povos na terra, e Deus os castigou até

que aprenderam servir a ele (17:24-28)

í Mas, os povos continuaram na idolatria e corromperam mais ainda o

povo de Samaria. Depois de algum tempo, o povo de Samaria se

tornou um povo misto que praticava várias religiões ao mesmo tempo

 

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì Deus é paciente, mas não tolera o pecado para sempre. Se

desobedecermos, ele nos castigará 

í Há um só Deus verdadeiro. Devemos adorá-lo!
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A História do Velho Testamento (99)

O Anjo de Deus Salva o Povo de Jerusalém
(2 Reis 18 - 19)

Período:  Judá Sozinho 

Eventos Principais: O reinado de Ezequias em Judá 

A invasão de Judá pelos assírios 

A oração de Ezequias

O anjo do Senhor mata 185.000 tropas da Assíria numa só noite

Pessoas Importantes: Ezequias, rei de Judá 

Senaqueribe, rei da Assíria

Isaías, profeta de Deus

Conceitos Principais: Deu s é poderoso para humilhar os arrogantes e salvar os humildes

Deus responde às orações dos fiéis 

A História: Agora, continuamos a história do povo de Deus depois que o povo de Israel (ou

Samaria, o reino do Norte) foi levado em cativeiro pelos assírios (721 a.C.)

O reino de Judá continuou por mais 135 anos depois da queda de Israel

O rei de Judá quando Israel caiu era Ezequias. Ele foi um bom rei e serviu a

Deus fielmente. O Senhor o abençoou com segurança e prosperidade (leia

o relato de 2 Reis 18:1-12)

Mas, Deus permitiu uma grande prova durante o reinado deste bom rei: os

assírios, o mesmo povo que destruiu Samaria, começaram a atacar as

cidades de Judá

Ele tomou algumas das cidades (informações da história mostram a terrível

crueldade dos assírios quando venciam os inimigos)

Ele cercou a cidade de Jerusalém e mandou um homem (Rabsaqué) para

ameaçar o povo e causar medo

Rabsaqué disse que, se fizessem as pazes com os assírios, o povo não

sofreria. Mas, disse ele, se confiassem em Ezequias e no Senhor,

seriam destruídos

Assim, Rabsaqué desanimou o povo

Quando Ezequias ouviu as ameaças dos assírios, ele se vestiu de pano de saco

(mostrando tristeza, humildade ou arrependimento), entrou no templo e

enviou seus servos para falarem com o profeta Isaías

Obs.: Isaías foi um dos maiores profetas da história do Velho Testamento. Ele

escreveu o livro de Isaías, que contém 66 capítulos

Isaías deu a promessa do Senhor: Não temam, porque Deus vai matar o rei

assírio que está blasfemando o nome do Senhor

O rei da Assíria mandou uma carta a Ezequias ameaçando o povo de

Jerusalém com destruição e muito sofrimento

Agora, pense na situação de Ezequias: O inimigo poderoso e visível o

ameaçando e o Deus invisível o assegurando.  Acreditará em quem?

Ezequias entrou na casa do Senhor e orou ao Senhor, pedindo livramento deste

terrível inimigo

Isaías enviou mais uma profecia a Ezequias, dizendo que o rei da Assíria não

entraria em Jerusalém

Naquela noite, aconteceu um dos milagres mais notáveis da História: O anjo do

Senhor entrou no acampamento dos assírios e matou todos os soldados S

185.000 homens!

Senaqueribe voltou para Assíria e foi assassinado por dois dos seus próprios

filhos

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì A importância da fé e da fidelidade ao Senhor
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í O valor da oração: Deus ouve as orações dos fiéis

î Mesmo quando acontecem coisas más na vida, devemos sempre confiar

em Deus e lembrar que ele é muito maior do que qualquer inimigo

Referência para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d86.htm  
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A História do Velho Testamento (100)

O Bom Reinado de Josias
(2 Reis 22 - 23)

Período:  Judá Sozinho

Eventos Principais: O reinado de Josias em Judá 

O livro da lei é descoberto e lido

Josias conduz o povo na renovação da aliança com Deus

Pessoas Importantes: Josias, rei de Judá 

Hilquias, o sumo sacerdote que achou o livro da lei 

Conceitos Principais: Uma  pessoa fiel pode ser utilizada por Deus para conduzir muitas pessoas à

verdade

A base do serviço aceitável é a palavra de Deus, que deve ser estudada,

respeitada e obedecida

A História: Pulamos dois reis: Manassés e Amom. Os dois foram maus. Eles conduziram

o povo à idolatria e Deus ficou bravo com o povo e com esses reis

Quando Amom foi assassinado, seu filho pequeno começou a reinar. Josias

tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, mas foi um dos melhores

reis da história de Judá

Aos 16 anos (2 Crônicas 34:3), ele começou a buscar o Senhor

Aos 26 anos (2 Reis 22:3), ele mandou realizar reformas extensas no templo.

Safã, o escrivão, e Hilquias, o sumo sacerdote, supervisionaram esse

trabalho

Enquanto consertavam o templo, descobriram o livro da lei e Safã o leu

Ele levou o livro ao rei e o leu na presença de Josias

Josias rasgou as roupas (mostrando tristeza e arrependimento) quando

percebeu que Deus puniria o povo por causa do pecado

Ele mandou alguns homens para consultarem a profetisa Hulda sobre essas

coisas. Ele afirmou duas coisas:

ì Deus castigaria o povo de Judá por causa dos pecados cometidos

durante muito tempo

í Ele não faria isso até depois da morte de Josias, porque Josias se

humilhou perante o Senhor

Josias renovou a aliança com Deus

Ele ordenou a purificação do templo, tirando todas as coisas da idolatria

praticada por seu pai e avô

Destruiu o altar que Jeroboão tinha feito em Betel e matou os sacerdotes que

serviam lá (veja 1 Reis 13 para entender como Deus cumpriu suas

profecias sobre Betel) 

A Páscoa foi celebrada de novo

Josias fez tudo que foi possível para tirar o pecado do meio de Judá

Josias morreu ainda jovem (com 39 anos) porque se envolveu numa guerra

entre o Egito e a Assíria

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì A importância da palavra do Senhor 

í Uma pessoa fiel pode influenciar muitas outras pessoas

î Deus cumpre as promessas e castiga os desobedientes

Referências para ajudar na preparação deste estudo: 

http://www.estudosdabiblia.net/d100.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d75.htm  
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A História do Velho Testamento (101)

A Queda de Jerusalém
(2 Reis 24 - 25)

Período:  Judá Sozinho

Eventos Principais: Os últimos reis de Judá não serviram ao Senhor 

Deus usou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir Jerusalém 

Pessoas Importantes: Nabucodonosor, rei da Babilônia

Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, os últimos reis de Judá

Conceitos Principais: Deu s castiga até seu próprio povo quando desobedece a ele

Depois de muitas advertências, Deus cumpriu sua promessa e castigou o povo

de Judá

A História: Nesta lição, estudamos sobre a queda de Judá e a destruição de Jerusalém,

que aconteceu em três etapas durante 20 anos

Em 605 a.C., durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor sitiou Jerusalém

e levou alguns jovens cativos. Daniel estava entre estes cativos

Em 597 a.C., durante o reinado de Joaquim, o rei da Babilônia levou mais

alguns dos judeus em cativeiro. Esse grupo incluiu Ezequiel

Em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, levou para

cativeiro muitas pessoas, mas deixou algumas nas ruínas da cidade.

Jeremias ficou em Jerusalém

Nessa destruição, levaram o ouro, a prata e os outros tesouros do templo para

a Babilônia

Nabucodonosor nomeou Gedalias como governador de Jerusalém, e ele

aconselhou que o povo ficasse em Jerusalém

Ismael e outras pessoas rebeldes não confiaram nele. Eles mataram o

governador e levaram o povo ao Egito

O povo ficou no cativeiro durante 70 anos (605-536 a.C.)

Sugestões: Liçõ es para destacar:

ì A conseqüência da desobediência

í Como Deus é capaz de castigar os desobedientes

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/d120.htm  
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A História do Velho Testamento (102)

Daniel: Um Jovem Fiel
(Daniel 1 - 2) 

Período:  O Cativeiro 

Eventos Principais: Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar com os alimentos do rei da

Babilônia

Deus abençoa esses quatro jovens, colocando-os acima dos outros 

Deus usa Daniel para interpretar o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor

Pessoas Importantes: Daniel

Sadraque (Hananias)

Mesaque (Misael)

Abede-Nego (Azarias) 

Conceitos Principais: Dev emos sempre colocar Deus em primeiro lugar: não importa nossa

circunstância ou idade

Deus abençoa e protege os que obedecem a ele, e os usa no seu serviço

A História: Daniel e alguns outros jovens foram levados da sua terra (Judá) para a

Babilônia no ano 605 a.C.

Daniel e mais três hebreus foram escolhidos para entrar em treinamento

especial para depois servirem no governo do rei

Uma parte desta preparação foi uma dieta especial, onde aos jovens foram

servidas as melhores comidas. Mas, houve um problema. Algumas destas

comidas não eram permitidas na lei que Deus tinha dado aos hebreus mais

de 800 anos antes. Daniel, respeitando o Senhor mais do que o rei,

resolveu não contaminar-se com estes alimentos

O homem responsável não gostou da idéia, mas Daniel o convenceu e ele fez

uma experiência de dez dias, dando-lhes legumes e água

Depois de 10 dias, ele percebeu que os quatro hebreus eram mais saudáveis

do que os outros jovens

Daniel e seus amigos foram escolhidos para servir no governo do rei

Durante este tempo, o rei Nabucodonosor teve um sonho e chamou os caldeus

e homens sábios para contar o sonho e o interpretar

Os caldeus e outros homens sábios não conseguiram revelar o sonho, então o

rei mandou que todos eles fossem mortos

Daniel falou que ele podia interpretar o sonho, e foi levado ao rei

Ele contou e interpretou o sonho, que falava sobre quatro reinos humanos e

sobre o reino de Deus

O reino de Deus seria maior do que todos os reinos humanos, porque Deus é

maior do que todos os reis

Sugestões: ì  Daniel é um dos personagens favoritos das crianças que conhecem a

Bíblia. Aproveite bem esta e as próximas lições baseadas neste livro 

í Enfatize que o soberano Deus prestou atenção quando alguns jovens foram

fiéis longe de casa

î Da mesma maneira que Daniel recusou se contaminar, nós temos que

recusar qualquer coisa que nos contaminaria hoje (Escolha exemplos

apropriados conforme a idade de seus alunos)

ï Faça um desenho ou modelo da estátua do capítulo 2, explicando o

significado de cada parte 

Referências para ajudar na preparação deste e dos próximos estudos:

http://www.estudosdabiblia.net/d174.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d128.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/esc35.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/daniel.htm  
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A História do Velho Testamento (103)

Quatro Judeus Fiéis Enfrentam um Rei Arrogante
(Daniel 3-4) 

Período:  O Cativeiro 

Eventos Principais: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego recusam adorar a imagem do rei

Nabucodonosor e este manda os três para uma fornalha de fogo

Daniel interpreta um sonho do mesmo rei, predizendo sua humilhação por Deus

Pessoas Importantes: Daniel

Sadraque (Hananias)

Mesaque (Misael)

Abede-Nego (Azarias) 

Nabucodonosor

Conceitos Principais: Deve mos sempre ser fiéis a Deus, mesmo quando os homens nos ameaçam

“O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer” 

A História: O rei Nabucodonosor erigiu uma grande imagem de ouro (de ±27 metros de

altura) e convidou os oficiais do reino para adorá-la. Ele disse que qualquer

pessoa que se recusasse seria lançada na fornalha de fogo

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego recusaram-se, e outros oficiais contaram

para o rei

Como continuaram recusando-se, o rei mandou que fossem lançados na

fornalha. Mesmo assim, eles não negaram Deus

Era tão quente que os homens que os lançaram foram mortos pelo fogo

O rei viu na fornalha quatro homens andando; um deles tinha aparência de uma

pessoa divina

Os três saíram, sem serem machucados e sem o cheiro de fumaça

Nabucodonosor reconheceu que o Deus que estes judeus serviam era superior

a qualquer outro deus

Nabucodonosor tinha um sonho que os sábios não conseguiram interpretar

Daniel interpretou o sonho e disse que Nabucodonosor seria humilhado como

animal até que aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos

homens

Um ano mais tarde, o sonho foi cumprido, e o rei passou algum tempo na

loucura, agindo como um animal

Depois disso, ele voltou a ser rei, e louvou ao Senhor por ser superior a todos

os poderosos

Sugestões: ì  O exemplo da fé de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego é um dos mais

fortes da História. Destaque esse caso para ajudar os alunos entenderem

que Deus sempre ocupa primeiro lugar

í Use 3:16-18 para mostrar que devemos servir a Deus, sem pô-lo a prova.

Ele é o Deus verdadeiro, mesmo se não age da maneira que esperamos

î Mostre como Deus humilha os arrogantes. Fale sobre a importância da

humildade perante o Senhor

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc48.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/200147.htm  
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A História do Velho Testamento (104)

Daniel e a Queda da Babilônia
(Daniel 5) 

Período:  O Cativeiro 

Eventos Principais: Belsazar, o qual estava reinando na Babilônia, mostrou falta de respeito pelas

coisas sagradas do templo que havia sido destruído

Daniel interpretou as palavras escritas numa parede e profetizou a queda do

reino dele

A profecia foi cumprida na mesma noite

Pessoas Importantes: Belsazar

Daniel

Conceitos Principais: Ning uém tem o direito de usar as coisas dedicadas a Deus para outros fins

“O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer” 

A História: O rei Belsazar fez uma grande festa na Babilônia e usou os utensílios do templo

em Jerusalém para tomar vinho

Ele e os outros louvaram aos deuses falsos

Os dedos de uma mão apareceram e escreveram na parede

Quando o rei a viu, ele quase desmaiou

Ele chamou pessoas para interpretar as palavras na parede, mas os sábios do

rei não conseguiram

A rainha-mãe lembrou-se das coisas que Daniel fez na época de

Nabucodonosor e Daniel foi apresentado ao rei

Daniel recusou os prêmios e presentes que o rei lhe ofereceu

Ele contou a história de Nabucodonosor, e depois falou sobre Belsazar, que não

mostrou humildade diante o Senhor

Ele explicou as palavras que foram escritas e deu o sentido de cada uma,

mostrando que o reino de Belsazar cairia aos medos e aos persas

Belsazar foi morto na mesma noite, e Dario, o medo, tomou o reino dele

Sugestões: Obs erve como uma boa reputação, como a de Daniel, continua durante a vida

toda

Use o exemplo deste capítulo para mostrar a importância de servir o Deus

verdadeiro com reverência e respeito
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A História do Velho Testamento (105)

Daniel na Cova dos Leões
(Daniel 6) 

Período:  O Cativeiro/A Volta do Cativeiro

Eventos Principais: Daniel desobedeceu a ordem do rei e continuou orando fielmente ao Senhor

Ele foi lançado na cova dos leões, e Deus o protegeu

Pessoas Importantes: Dario

Daniel

Conceitos Principais: Deve mos sempre fazer a coisa certa, apesar das conseqüências

Deus protege as pessoas que o servem fielmente

A História: No reinado de Dario, o medo, Daniel foi escolhido como um dos três

presidentes que supervisionaram os 120 sátrapas

Isso aconteceu depois da queda da Babilônia (539 a.C.). Daniel já estava no

cativeiro desde 605 a.C. Esta história aconteceu, então, quando ele tinha,

provavelmente, entre 80 e 90 anos de idade

Os outros governadores, movidos por inveja, planejaram uma armadilha.

Convenceram o rei a fazer uma lei proibindo que pedidos e orações fossem

feitos a qualquer deus ou homem se não fosse o rei

Daniel não mudou sua prática de orar para o Senhor três vezes ao dia

Os outros homens contaram para o rei, e ele ficou profundamente triste e

resolveu salvar a vida de Daniel

Mas, pela lei dos medos e dos persas, ele não podia voltar atrás. Dario mandou

que Daniel fosse lançado na cova dos leões

O rei estava tão preocupado com Daniel que não conseguiu dormir

No dia seguinte, ele foi à cova dos leões e achou Daniel vivo. Esse explicou que

Deus havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões

O rei mandou que os acusadores de Daniel fossem lançados na mesma cova,

e os leões os mataram antes deles chegarem ao fundo da cova

Sugestões: Este  capítulo é o mais conhecido do livro de Daniel, e uma das histórias

prediletas de crianças. Aproveite bem!

Quando obedecemos a Deus, não importa quem seja contra nós (Romanos

8:31)
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A História do Velho Testamento (106)

A Volta do Cativeiro
(Esdras, Ageu, Neemias)

Período:  A Volta do Cativeiro

Eventos Principais: Zoro babel conduziu um grupo de judeus a Jerusalém para reconstruir o templo

(536 a.C.)

Ageu e Zacarias profetizaram e animaram o povo a completar essa tarefa (520-

516 a.C.)

Esdras voltou e ensinou o povo sobre a importância da santidade (458 a.C.)

Neemias voltou e liderou os judeus na edificação dos muros de Jerusalém e

serviu como governador de Jerusalém

Pessoas Importantes: Zorobabel

Ageu

Zacarias

Esdras

Neemias

Conceitos Principais: Deu s cumpre as promessas. Nessa história, ele levantou homens para conduzir

o povo de volta à terra

A História: Os cativos voltaram da Babilônia para Jerusalém em três grupos principais. Leia

a história bíblica sobre cada um para contar aos alunos os pontos mais

interessantes:

ì Zorobabel, com auxílio de Jesua, Ageu e Zacarias (Esdras 1 - 6; o livro

de Ageu). Obs.: O livro de Zacarias, também, pertence a essa época,

mas é bem mais difícil do que os outros citados

í Esdras (Esdras 7 - 10)

î Neemias (o livro de Neemias). Obs.: Malaquias pertence a esse período

Sugestões: Mos tre como Deus cumpriu suas promessas e como ele usou homens de

coragem e fé para conduzir o povo à terra

Foi difícil reconstruir o templo e os muros da cidade. Lembre-se que eles

perderam essas coisas pelo pecado

O Velho Testamento encerra com o povo na terra esperando a vinda do

Messias (Jesus Cristo)

Referências para ajudar na preparação deste estudo:

http://www.estudosdabiblia.net/esc95.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/200519.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/d140.htm  

http://www.estudosdabiblia.net/audio/zacarias/zacarias.pdf  
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Períodos da História Bíblica

P A Criação                        A Criação, Adão, Eva, O Primeiro Pecado, Caim, Abel,

Caim mata Abel, Sete

P O Dilúvio Noé, O Dilúvio

A Dispersão do Povo A Torre de BabelP

P Os Patriarcas Abraão, Sara, Ló, Isaque, Esaú, Jacó, Os 12 filhos de

Jacó (especialmente Judá e José)

P O Êxodo do Egito Moisés, Arão, Faraó, As 10 Pragas, A Saída do Egito,

Deus dá a Lei no Monte Sinai, A construção do

tabernáculo, O primeiro censo de Israel, A Saída do

Sinai

P A Peregrinação 10 dos 12 espiões duvidaram Deus, Corá e outros

rebelaram, Miriã morreu, Moisés e Arão pecaram em

Meribá, Arão morreu, O segundo censo de Israel,

Moisés deu os últimos discursos e morreu

P A Conquista da Terra Josué conduz o povo na conquista da terra, a

repartição da terra entre as tribos

P Os Juízes Período de mais de 300 anos relatado nos livros de

Juízes, Rute e o início de 1 Samuel

P O Reino Unido Saul, Davi, Salomão

P O Reino Dividido Reino do norte: Israel (até a queda de Samaria em 721

a.C), Reino do sul: Judá

P Judá Sozinho Período entre a queda de Samaria (721 a.C.) e a

queda de Jerusalém (585 a.C.)

P O Cativeiro Judá levado em três grupos: 605, 597 e 586 a.C.

P A Volta Entre 538 e 444 a.C. - Zorobabel, Esdras, Neemias

P Os Anos de Silêncio

P A Vida de Cristo

P A Igreja Primitiva

P As Cartas aos Cristãos
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