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AULA - EBD - 13/09/2020 
Os princípios divinos em tempos de crise 
 
Tema: Precisamos voltar 
Texto base: Esdras 1:5 

Contexto 
 

1. O problema do cativeiro serviu para o povo voltar e restaurar o que ficou perdido por tantos 
anos; 

 

Tópicos 
 

1. O povo do reino do norte foi invadido pela Assíria (740 AEC): 
a. 1 Crônicas 5:26 
b. 2 Reis 15:29 
c. Em 722 AEC, cerca de dez a vinte anos após as deportações iniciais, a cidade governante 

do Reino do Norte de Israel, Samaria, foi finalmente tomada por Sargão II (sig.: rei legítimo) 
depois de um cerco de três anos iniciado por Salmaneser V. 

i. Escrito cuneiforme encontrado: 
No meu primeiro ano de reinado *** o povo de Samaria *** para o número de 27.290 
... Eu levado. 
Cinquenta carros para o meu equipamento real I selecionado. A cidade que eu 
reconstruído. Fiz-lhe maior do que era antes. 
Povos das terras que haviam conquistado me acomodei ali. Meu oficial (Tartan) I 
colocado sobre eles como governador.  
(L.ii.4.) 

d. 2 Reis 17:3-6 
e. 2 Reis 18:11-12 

2. O povo do reino do sul foi invadido pelos Caldeus (Babilônia) (586 AEC): 
a. Jeremias 39; 
b. O Rei de Judá chamado Zedequias é capturado; 

3. Nós vimos na aula sobre Melquisedeque que Deus quer um Israel para si, um povo que o 
represente: 

a. Não necessariamente um judeu biológico 
b. Romanos 9:27 
c. Gálatas 3:7 

i. Somos os verdadeiros filhos de Abraão (os que são da fé são filhos); 
d. Isaías 42:6-7 

i. Neste texto em especial vimos que Deus quer um povo que seja luz; 
4. Por que precisamos ser luz (Mateus 5:14)? 

a. Porque éramos luz no início; 
b. Adão não sabia que estava nu (Gênesis 3:10-11); 
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c. Eles já tinham feito uma roupa para si (Gênesis 3:7); 
d. A roupa que Deus fez significa pele de homens (heb.: owr) (Gênesis 3:21): 

i. É próxima da palavra para luz ou iluminar (heb: or); 
e. Moisés ao ficar próximo de Deus por muito tempo começou a voltar como era no jardim e 

sua pele resplandeceu (Êxodo 34:30); 
f. Jesus ao ficar próximo de Deus (Pai) sua face também resplandeceu (Lucas 9:28, Mateus 

17:2); 
g. Esse é o revestimento que precisamos - luz e glória de Deus sobre nós para que os outros 

sejam iluminados (1 Coríntios 15:53): 
i. O que foi perdido (revestimento da Glória de Deus); 
ii. O que foi acrescentado e será tragado (morte); 
iii. João viu essa luz sobre o local em que estaremos (Apocalipse 21:23); 

5. Luz em meio à uma geração perversa (Filipenses 2:15); 
6. Daniel pediu para ir para a Babilônia? Era culpa dele? 
7. Que livro o profeta Daniel lia em Babilônia (Daniel 9:2)? 

a. Daniel provavelmente estava lendo Jeremias 29:10; 
b. Um homem e uma mulher de Deus observa o mundo conforme a palavra; 
c. O Ap. Paulo antes da sua morte pediu a Timóteo os rolos e pergaminhos (2 Timóteo 4:13): 

i. Provavelmente o rolo para ler e o pergaminho para escrever; 
ii. A obra não pára só porque os dias são maus; 

8. Em momentos de crise como o cristão pode agradar a Deus? 
a. A oração é o seu contentamento (falando a respeito de Deus) ao nosso respeito 

(Provérbios 15:8); 
b. Ele está longe dos ímpios, mas ouve os justos (Provérbios 15:29); 

9. Em meio à Babilônia que estamos vivendo, nós precisamos fazer a nossa escolha: 
a. Daniel escolheu não se contaminar (Daniel 1:8); 

10. Esperança, paciência e perseverança: 
a. É a recomendação paulina em Romanos 12:12; 

11. Contribuir sem ser visto: 
a. O Ap. Paulo contribuiu com os Colossenses sem ser visto (Colossenses 2:1); 
b. O segredo está no início da carta em Colossenses 1:3; 

12. Nós perdemos alguns hábitos: 
a. Daniel manteve seu hábito de oração em Babilônia (Daniel 6:10); 

i. O texto diz: "como também antes costumava fazer". 
b. Ficamos preso ao que a igreja fazia no passado (Lucas 24:15-27): 

i. Os discípulos a caminho de Emaús estavam preso ao que tinha acontecido no 
passado; 

ii. O texto diz que o mesmo Jesus se aproximou (v. 15); 
iii. Quem mudou nesta história se Jesus era o mesmo? 
iv. Que hábito você perdeu? 

13. O mundo festeja com as coisas sagradas (Daniel 5:1-2): 
a. Sempre chega a hora de Deus escrever na parede (Daniel 5:5-6); 
b. Hoje o mundo zomba das coisas de Deus, amanhã seus joelhos vão bater um no outro; 
c. A igreja zomba das coisas de Deus e por isso os ímpios blasfemam de Deus: 

i. Romanos 2:24; 
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ii. De quem é a culpa da igreja estar assim? Do mundo? Do inimigo? 
14. Se o povo de Deus não cumpre a vontade de Deus, os ímpios cumprirão: 

a. Deus usa qualquer elemento ou pessoa para fazer a sua vontade (Esdras 1:1-3); 
b. Se os discípulos se calarem as pedras clamarão (Lucas 19:38-40); 

15. Qual foi o mecanismo para Deus corrigir o seu povo? 
a. Usou o ímpio (Babilônia) contra seu povo (Israel) por 70 anos (Jeremias 29); 
b. Usou o isolamento em terra estranha; 
c. Usou a solidão até ser visitado anos depois (Jeremias 29:10); 
d. Removeu o acesso ao templo (que ainda foi destruído pela Babilônia): 

i. Na verdade eles já não cultuavam mesmo (Ezequiel 22:28-31); 
e. Qual o mecanismo Deus está usando (ou continuará usando) hoje para corrigir o seu 

povo? 
16. Assim como em Esdras 1 Deus está permitindo a igreja voltar: 

a. Edificar o templo sagrado (sua vida com Deus, palavra, oração, jejum, monte e adoração); 
b. Edificar os muros (sua armadura espiritual) como está em Efésios 6; 
c. Edificar sua casa (doutrinar sua família na palavra do Senhor); 

17. Deus devolve ao povo o que foi tirado: 
a. Deus usou o ímpio para devolver ao seu povo (Esdras 1:7-11); 

18. Deus não muda, ele nos dá uma nova chance com os mesmos utensílios (Esdras 1:7): 
a. Deus ainda requer de nós o uso dos mesmos utensílios: 

i. Palavra 
ii. Oração 
iii. Jejum 
iv. Busca 
v. Dons 
vi. Monte 


