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AULA - EBD - 04/10/2020 
Os princípios divinos em tempos de crise 
 
Tema: Melhor é a obediência do que o resultado 
Texto base: Esdras 3:11-13 

Contexto 
 

1. Enquanto uma parte do povo estava feliz em conseguir obedecer à Deus em edificar o templo, 
uma outra parte estava triste com o resultado, pois o segundo templo era fisicamente inferior ao 
primeiro;  
 

Tópicos 
 

1. O povo tem a seu favor a vontade de Deus para reconstruir Jerusalém (Esdras 1:2); 
2. No sétimo mês (Tishrei) eles levantaram o altar do Senhor (Esdras 3:1-3); 

a. No 7º mês começa o ano novo judaico e não no 12º como fazemos; 
b. No 1º dia é o Rosh Hashaná [ano novo ou cabeça do ano] (Levítico 23:24): 

i. Toca-se uma trombeta de chifre de carneiro (Levítico 23:24); 
c. No 10º dia é o Yom Kipur [dia do perdão] (Levítico 23:27,32): 

i. Começa no pôr do sol do dia 27/09/2020 e vai até o pôr do sol do dia 28/09/2020; 
ii. Um jejum de 25 horas é feito tradicionalmente nesse período; 

d. No 15º dia é a Festa dos Tabernáculos (Levítico 23:34): 
i. Passam 7 dias morando em cabanas simples para lembrar do deserto do Êxodo 

(Levítico 23:42-43); 
3. Toda vez que o altar era reparado é porque já havia sido abandonado a muito tempo (1 Reis 

18:30): 
a. Ninguém viu que o altar estava quebrado? Claro que viram, só não se importaram! 

4. A obra do templo começou onde havia mais necessidade: 
a. A obra de Deus vai começar em nós onde mais precisamos; 
b. O altar foi o foco de Jesua e Zorobabel (Esdras 3:2); 
c. Com o altar os sacrifícios de holocaustos poderiam ser feitos (Levítico 1:1-9): 

i. No holocausto (em grego significa: todo queimado) o animal era queimado por 
completo; 

ii. O holocausto era o principal sacrifício [Levítico 1 fala só dele] (Levítico 1); 
iii. O animal representava a pessoa por completo e ela se tornava aceita diante de 

Deus; 
iv. Jesus se doou por completo, para nos tornar aceitáveis diante de Deus; 
v. O verdadeiro holocausto ainda existe (Marcos 12:32-33); 

d. O que precisava ser reparado era aquilo que tornava o povo aceitável diante de Deus; 
5. O altar foi reparado justamente no dia do ano novo: 

a. Isso indica um novo período diante de Deus - de paz, aliança, prosperidade e bênçãos; 
6. O líder obedeceu, mas enfrentando oposições internas e externas: 
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a. Além dos povos vizinhos, o povo em si estava desanimado; 
b. O povo chorando desanimado [oposições internas] (Esdras 3:12); 
c. Os inimigos [oposições externas] (Esdras 4:1-4); 
d. Os samaritanos eram israelitas misturados com cinco nações (2 Reis 17:24): 

i. Não era apenas um problema político, mas religioso, uma vez que eles misturaram 
o culto ao Senhor com cultos pagãos (2 Reis 17:33); 

ii. Esse é o problema da igreja, misturar o culto ao Senhor com elementos do 
mundo; 

7. A confiança na Palavra de Deus trouxe esperança para a restauração da nação (Esdras 3:2-6); 
8. Mesmo com povos ao nosso redor nos amedrontando, precisamos continuar o sacrifício (a 

obra), contribuindo com a edificação do Reino de Deus (Êxodo 29:42-43): 
a. Os judeus estavam certos que a bênção viria do altar (Romanos 8:32); 

9. Ezequias reparou as portas do templo: 
a. Quando Ezequias assume, a primeira coisa que ele faz é reparar o que estava destruído 

do templo do Senhor, o local para onde o povo tinha virado as costas (2 Crônicas 
29:3,6,8); 

b. Ezequias diz que ele mesmo resolveu fazer o que estava fazendo naquele momento (2 
Crônicas 29:10): 

i. Tome hoje a sua decisão e repare o que precisa ser reparado; 


