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LIÇÃO 2
Esdras e a sua disposição

em ser usado por deus

TEXTO BÍBLICO
Panorama do livro de Esdras ,

foco nos capítulos 7 a 10.

HISTÓRIA BÍBLICA
Esdras vai a Jerusalém com o propósito
de ensinar o povo a obedecer e confiar
em Deus  

FOCO: 
Deus nos concede disposição, sabedoria,
fé e coragem para recomeçar e servirmos
a Ele.  



 Como sabem, em nossa série estamos usando Mine-
craft como tema. Ele é  um jogo muito popular entre nossas 
crianças e Ptx e tem como maior característica a possibilida-
de de criar, recriar e construir, algo que se parece muito com a 
situação que estamos vivendo.
 Um dos modes de jogo do Minecraft é o Hardcore 
que basicamente, é o mesmo que Survival. Você ainda precisa 
sobreviver, se alimentar e enfrentar monstros. A grande 
diferença é que ele vem com uma cláusula de autodestrui-
ção. Você terá apenas uma vida e, quando morrer, todo o seu 
mundo será apagado com você. Esse modo é voltado para 
jogadores que queiram viver grandes emoções e sentir que 
cada perigo é realmente mortal.
 Isso me fez pensar, que muitas vezes a nossa vida 
parece o mode hardcore, primeiro porque só temos uma vida 
a ser vivida, o que nos faz questionar a forma como a vivemos 
e para quem a vivemos. Também porque vivemos momentos 
de vitória e passamos de fase, mas também de dificuldades 
onde temos monstros para vencer. Outro ponto é que a 
nossa vida nos dá a possibilidade de sempre estarmos cons-
truindo, recriando. Porém, a grande diferença é que somos 
filhos do “criador desse jogo”, Aquele que nos deu a vida, 
Aquele que supre e provê as nossas necessidades, Aquele que 
nos ama a ponto de enviar seu Filho para nos resgatar de uma 
morte que seria definitiva, mas que através Dele podemos ter 
uma vida eterna. Escolher o “mode de jogo” em nossa vida é 
o que possibilitará a nossa vitória no final. Para isso, temos 
que escolher o “mode de jogo” Jesus e colocar o nosso 
coração à disposição Dele, para que por meio de Cristo 
encontrarmos a força para vencer, para mudar, para fazer 
diferente, para reconstruir, para recomeçar.

 Na última semana aprendemos como Neemias 
usou a sua sabedoria para abençoar o seu povo e ampliar o 
amor de Deus. Através do processo de reconstrução dos 
muros Neemias resgatou a identidade do povo de Deus que 
depois de passar muitos anos no cativeiro da Babilônia 
deixou ser influenciado por aquela cultura e religião e se 
afastou da Palavra de Deus que havia sido escrita para eles. 
Neemias foi um exemplo de um homem de oração e ação 
para nós ao reconstruir sua comunidade e ajuda-la a se voltar 
a Deus. 
 Na lição de hoje aprenderemos através da vida de 
Esdras e a sua disposição de confiar em Deus e assim levar o 
povo de Deus novamente a cumprir os seus mandamentos, 
fazendo então a diferença em sua comunidade. Um breve 
resumo do livro nos diz que :
 A história não foi favorável ao povo de Israel; por 
isso, a nação estava em declínio. A Babilônia, uma superpo-
tência militar, havia derrotado Israel, deixado suas cidades e o 
templo em ruínas, e havia levado a população para o exilio.

  Agora, cento e vinte oito anos depois, alguns judeus 
estão de volta a Jerusalém e tentam recomeçar tudo: uma 
árdua tarefa que se arrasta por décadas. Mas a situação não 
era boa . Estavam se segurando pelas pontas dos dedos . Até 
que chegou Esdras.
 Esdras envolveu o povo no culto de Deus, que é o ato 
mais envolvente e completo com o qual o povo poderia se 
engajar.
 Foi Esdras quem conduziu o povo à obediente escuta 
do texto das Escrituras. Ouvir e seguir a revelação de Deus 
são as principais maneiras de nos mantermos atentos  e 
obedientes à presença viva de Deus entre nós. 
Esdras deixou sua marca: a adoração e o texto continuam 
sendo fundamentais para resgatar e manter a identidade da 
comunidade como povo de Deus. (texto extraído da Bíblia A 
Mensagem)
 O povo de Deus havia iniciado o retorno a Jerusalém 
para a importante tarefa de reconstruir o templo, isso naque-
la época foi muito significativo, pois demostrava que o povo 
de Deus estava voltando a buscar a Deus e a adora-lo, bem 
como cumprir os mandamentos de Deus e fazer Sua vonta-
de. O povo retorna em dois momentos, um primeiro 
momento com a maioria do judeus, 42.360 pessoas, e alguns 
anos depois liderados por Esdras com mais algumas famílias 
(1.754 pessoas). 
 O propósito pelo qual Esdras estava disposto a retor-
nar era para ensinar o povo a obedecer e voltar a confiar em 
Deus (Esdras 7.10), pois infelizmente mesmo após o retorno 
do exilio e construção do templo o povo não tinha voltado 
seu coração a  Deus e estava em pecado. Esdras então tem 
um papel fundamental em restaurar vidas e fazer com que o 
povo se arrependa dos seus pecados.
 Vale ressaltar que Esdras tinha uma posição muito 
confortável na Babilônia, ele tinha bens, uma posição social 
boa e posição importante perante o rei. Ele se dispôs em sair 
de uma situação estável para uma situação “incerta” aos 
olhos dos homens, mas por diversas vezes no capitulo 7 
vemos que a mão do Senhor estava sobre Esdras e ele se 
apegou a isso, e confiou em Deus.
 Esdras com toda a sua disposição, amor e obediência 
a Deus tem sucesso em sua missão, ele faz com que o povo se 
arrependa, volte seu olhar para Deus e assim permaneça 
unido no mesmo propósito: a adoração ao único Deus e a 
obediência a Ele.
 Tudo isso foi possível pois Esdras se colou à disposi-
ção de Deus para ser usado por Ele. 
Você está à disposição de Deus para Ele te usar para “cons-
truir uma nova realidade” e ampliar o amor de Jesus em nossa 
comunidade? Você está disposto a confiar em Deus para que 
Ele mude seu game mode, para uma fase com novos 
desafios?

PARA O NOSSO CORAÇÃOPARA O NOSSO CORAÇÃOPARA O NOSSO CORAÇÃOPARA O NOSSO CORAÇÃO



- Faça um resumo do livro de Esdras focando no seu 
propósito em ajudar o seu povo a confiar em Deus, 
através do conhecimento da Palavra de Deus,  do 
arrependimento dos pecado e obediência.
- Retomar a história de Neemias e explicar que Esdras e 
Neemias se ajudaram, pois um complementou o traba-
lho do outro.
- Esdras era um escriba e professor com muito conheci-
mento e ele usa seus dons e habilidades para abençoar a 
sua comunidade e fazer com que o povo volte a seguir a 
Deus e seus ensinamentos. Você também pode ser usado 
por Deus para abençoar os seus amigos na escola, a sua 
família, seus vizinhos. Use seu conhecimento, seus dons, 
habilidades para isso, pois você pode ser instrumento de 
Deus para levar alguém de volta a Ele.
- Hoje todos que aceitam a Jesus fazem parte do povo de 
Deus, como parte do seu povo temos que estar unidos à 
nossa comunidade e sustentar uns aos outros em amor, 
incentivar nossos irmãos quando estão desanimados e 
ajudar a estar mais perto de Deus. Por isso é importante 
termos amigos em nossa igreja, participar e servir das 
atividades, e incentivar nossos amigos a fazerem o 
mesmo quando estão desanimados ou se afastando de 
Deus.
.

   
    

- Esdras mostra seu amor e confiança em Deus ao estar 
disposto a retornar, leva todo os seus bens e percorre 
uma longa distância para chegar em Jerusalém. Faz um 
jejum e oração pedindo a Deus que o proteja, e confia em 
Sua proteção. Isso mostra uma atitude de um coração 
totalmente voltado a Deus.
- O povo de Deus estava em pecado e Esdras os ajuda a 
entender que precisavam se arrepender. Apesar dos 
nossos pecados, as misericórdias de Deus são infinitas! 
Não importa o que façamos de errado, mesmo se repeti-
mos várias vezes o mesmo erro, quando nos arrepende-
mos, Deus em seu imenso amor nos perdoa e lança os 
nossos pecados no mar do esquecimento (Que outro 
Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do rema-
nescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? 
Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois 
tens prazer em mostrar teu amor.  Voltarás a ter compai-
xão de nós; pisarás nossas maldades sob teus pés e 
lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. 
Miquéias 7.18-19
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Assim como Esdras ajudou o povo a voltar a confiar e obedecer a Deus, 
como você pode fazer o mesmo pelos seus amigos que não conhecem a 
Jesus ou que estão afastados Dele? Pense em um nome de um amigo e 
faça diferença na vida dele essa semana (leia Mateus 5.14-16).

Quando o povo de Deus terminou os alicerces do templo ficaram tão 
emocionados que louvaram a Deus. Faça uma lista com motivos que 
você pode louvar a Deus (leia Salmos 9.1-2).

No Minecraft podemos alternar o nosso modo de jogar (Creative, Survival, etc..) 
na vida real também. Você tem escolhido o “mode Jesus”? Como Jesus tem feito 
diferença na sua vida hoje? Como seria a sua vida sem Jesus?  Leia Hebreus 12.1-3.



Assim como povo de Deus cantou louvores quando começaram a reconstruir o 
templo em seu retorno a Jerusalém, reúnam toda a família em uma noite para fazer 
um momento de louvor juntos. Separem as músicas que você mais gosta e louvem a 
Deus pelo seu amor por nós. Cada um pode falar uma frase de louvor a Deus. 

D3SAF10
DA SEMANA

VERSÍCULO 
PARA
MEMORIZAR

“Com louvores e ação de graças, entoaram este
cântico ao Senhor: “Ele é bom! Seu amor por Israel

dura para sempre!”. Então todo o povo louvou o
Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os

alicerces do templo do Senhor.” 
(Esdras 3:11)

VÍDEO 1 VÍDEO 2

https://www.youtube.com/watch?v=pvq1ry9U9vc
https://www.youtube.com/watch?v=r3L7vNblPrQ


QUINTA-FEIRA ÀS 18H
GRUPO DO WHATSAPP PTX

FATO 
FAKEOUFATO 
DESCUBRA A
VERDADE!


	capa
	Prancheta 2
	Prancheta 4
	Prancheta 5
	Prancheta 6
	Prancheta 10

