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Capítulo 16 
Os Evangelhos Sinópticos do Velho Testamento 
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 42 

 
Objetivo: Aprender como Deus, na Sua fidelidade, 
restaurou o Seu povo em Jerusalém, depois do cativeiro. 
 
 

“Com louvor e ações de graça, cantaram 
responsivamente ao Senhor: ‘Ele é bom; seu amor a 
Israel dura para sempre’. E todo o povo louvou ao 
Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os 
alicerces do templo do Senhor” (Esdras 3:11).

“Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para 
sempre! Amém” (Romanos 11:36). 
  
Os livros de Esdras e Neemias, assim como o Livro de Ester, são 
conhecidos como os “Livros Históricos Pós-Cativeiro”. O cativeiro 
babilônico foi uma linha divisória na história hebraica. Na verdade, 
quando estudarmos os profetas mais tarde, descobriremos que os profetas 
são classificados como profetas pré-cativeiro, durante o cativeiro e pós-
cativeiro. Os livros de Esdras, Neemias e Ester registram o período da 
história que aconteceu depois que o cativeiro tinha terminado, período no 
qual os profetas pós-cativeiro escreveram, pregaram e morreram. 
 
O retorno do cativeiro babilônico aconteceu em três fases. A primeira teve 
como propósito específico a reconstrução do Templo. Logo depois que 
esse trabalho se iniciou, os que tinham retornado perderam um pouco o 
objetivo, devido à oposição e perseguição que enfrentaram, e por isso, a 
reconstrução foi interrompida até que os profetas Ageu e Zacarias 
insistiram com o povo para que terminassem a obra que tinham iniciado. 
Mais tarde Esdras conduziu o segundo retorno. Esse brilhante sacerdote e 
escriba foi um grande mestre das Escrituras. O ministério de Esdras de 
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reconstrução do Templo foi muito dinâmico. Treze anos depois do retorno 
de Esdras, Neemias conduziu a terceira leva que retornou. O seu 
propósito foi reconstruir os muros ao redor da cidade de Jerusalém. O 
profeta Malaquias estava envolvido com Neemias na reconstrução dos 

uros. 

nam 
rincípios de Deus para liderar a Sua obra, da maneira que Ele quer.  

 

m
 
Os livros de Esdras e Neemias são muito semelhantes. Os dois ensi
p

 
Assinale a alternativa correta. 

1. m marco histórico importante para 
a compreensão da história hebraica. 

2. onsideram os livros de Esdras e 
de Neemias como “gêmeos idênticos”. 

3. Verdadeiro ou falso? Judá foi levado cativo pelos babilônios e 
libertados pelos persas. 

 
 Verdadeiro ou falso? O cativeiro é u

 
 Verdadeiro ou falso? Muitas pessoas c

 

 
 

 



 
 

 80

 

d. Juntar forças para serem contra os persas. 

. Qua o retorno com Esdras? 

tério de adoração no Templo. 

d. Encontrar as tribos perdidas de Israel. 

. Qua ro retorno sob a liderança de Neemias? 

o. 

d. Construir um muro ao redor de Jerusalém. 

7. Das opções abaixo, qual delas é o tema em comum dos livros de 
Crônicas, Esdras e Neemias? 

d. Paz e prosperidade. 

8. Como os princípios contidos nos livros de Esdras e Neemias se aplicam 
ao p

 
d. Eles mostram como Deus abandona aqueles que se rebelam 

contra Ele. 

4. Qual foi o principal propóstio do primeiro retorno do cativeiro? 
 a. Reconstruir o Templo.
 b. Destruir os cananeus. 
 c. Mudar o Templo para outro monte. 
 
 
5 l foi o propósito do segund
 a. Reconstruir o Templo. 
 b. Reestabelecer o minis
 c. Expulsar o cananeus. 
 
 
6 l foi o propósito do tercei
 a. Restabelecer o reino. 
 b. Estabelecer um exércit
 c. Repopularizar Canaã. 
 
 

 a. Unidade hebraica. 
 b. Construção 
 c. Domínio hebraico. 
 
 

ovo de Deus hoje? 
 a. Não existe nenhuma ligação. 
 b. Eles nos ensinam a respeito do fim dos tempos. 

c. Eles mostram como trabalhar com Deus na Sua obra. 
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9. Que ajuda os livros de Esdras e Neemias oferecem para os líderes? 

erança. 

d. O estilo de liderança que Deus quer para todos os líderes. 

sdras e Neemias? 

d. Nenhum deles fez a obra de Deus do jeito que Deus queria. 

11. e 
Esd  que se aplicarem) 

 
b. Os dois tiveram apoio de reis pagãos na obra de Deus em 

 
e. Os dois relatam o reavivamento espiritual entre o povo de Deus. 

ar e ensinar a Palavra de Deus. 

 Reino. 
d. Tornar-se rei. 

3. Qu agem principal por trás da obra de Deus? 

es. 

d. Ele mesmo. 

 a. Bons exemplos de liderança. 
 b. As conseqüências de um vácuo na lid
 c. Advertências contra a queda moral. 
 
 
10. Qual era a natureza do trabalho de E
 a. Os dois eram muito práticos. 
 b. Os dois eram muito pastorais. 
 c. Esdras era pastoral e Neemias era muito prático. 
 
 

 Das opções abaixo, quais retratam as semelhanças entre os livros d
ras e Neemias? (Assinale todas as alternativas
a. Os dois terminam em derrota e desolação. 

Jerusalém. 
 c. Os dois iniciaram uma guerra. 

d. Nenhum dos dois fala de nenhum inimigo. 

 
12. Em quê Esdras colocou o seu coração? 
 a. Em aprender, guard
 b. Vencer os persas. 
 c. Restabelecer o
 
 
1 em é o person
 a. Seu povo. 
 b. Seus líder
 c. Seu país. 
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14. Co
aplic

les possam 

 c. Deus fornece tudo o que é necessário para Sua obra. 
d. Deus escolhe os mais inteligentes e capacitados para fazer Sua 

 
15. Qu

melhor resultado? 
gar do que é o 

 b. Ele oferece algo melhor do que Deus oferece. 

más. 
d. Nenhuma, porque ele sabe que não vai conseguir nos distrair. 

colheu algo 
“bom” em troca do que Deus disse que seria melhor? Que
áreas da sua vida você entregaria para Ele hoje? 

mo Deus sustenta a Sua obra? (Assinale todas as alternativas que se 
arem) 

a. Ele não revela nada ao seu povo para que apenas Ele possa fazer 
a obra. 

b. Deus dá orientação clara ao Seu povo para que e
executar Sua obra. 

obra. 

e estratégia Satanás tem para impedir que a obra de Deus atinja o 

a. Ele oferece alguma coisa apenas boa no lu
melhor. 

c. Ele nos tenta com coisas que demonstram claramente serem 

 
 

 
Você teve algum período da sua vida em que es

 

 
 

Agradeça a Deus por todas as oportunidades e planos dEle 
para você. Peça a Ele que lhe dê orientação clara e 
compromisso para escolher o que é melhor em cada dia da 
sua vida. O

 

re pedindo pelos líderes que serão guiados por 
Deus para fazer a obra dEle do jeito que Ele quer que ela            
seja feita. 

 


