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 AULA – 3 – Livros históricos  

Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, e Ester. 

Nessa aula continuaremos a falar sobre os livros históricos. 

Falaremos sobre Samuel, Reis,  Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 

O livro de I Samuel em especial marca um período de transição de um modelo de governo teocrático (Deus 

como único governante) para a monarquia (um rei como governador do povo) 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor(a) esse será um tempo de muito aprendizado e de entendermos um pouco mais 

sobre as escrituras. 

Prepare-se para esse módulo! Se você ainda não fez o curso Escola de Profetas, não deixe 

para depois. Sua formação é muito importante para o seu ministério! 

 VOCÊ PROFESSOR (A): 

LEIA E MEDITE: 

I e II Samuel, I e II Reis, I e II Crônicas. 

Esdras, Neemias e Ester 

 

OBJETIVOS: 

Que as crianças conheçam os livros da bíblia e aprenda a se relacionar com Deus.  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 Criança  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteúdo com as figuras mencionadas a seguir: 

I Samuel 

 Figura 1: Samuel criança 

 Figura 2: Rei Saul 

 Figura 3: Davi ungido rei  

 Figura 4: Davi e Golias 
 

II Samuel 

 Figura 1: o Rei Davi 
 

I Reis 

 Figura 1: o Rei Salomão 

 Figura 2: a construção do templo 

 Figura 3: o reino dividido 
 

II Reis 

 Figura 1: Elias e Eliseu 

 Figura 2: cativeiro 
 

I e II Crônicas 

 Figura 1: reis 
Figura 2: visão sacerdotal 

Esdras 
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  Figura 1:  Cativeiro 

 Figura 2: reconstrução do templo: Zorobabel 

 Figura 3: Restauração espiritual: Esdras 
 

Neemias 

 Figura 1: Neemias  

 Figura 2: reconstrução cidade 

 Figura 3: restauração do povo 
 

Ester 

 Figura 1: Ester 
Figura 2: Festa do Purim 

 

MINISTRANDO: 

No nossa aula EPK de hoje continuaremos a falar sobre os livros históricos da Bíblia. 

Vocês lembram que na aula anterior aprendemos que o povo de Israel passou por um período onde juízes 

governavam? 

Então, o último juiz que governou o povo foi também sacerdote. O nome dele era Samuel. 

Samuel escreveu 2 livros (ou a maior parte deles): I e II Samuel. 

O livro de I Samuel começa quando Ana, sua mãe, não podia ter filhos, e pede um filho ao Senhor, 

prometendo entregar esse filho a Ele (figura 1). E Deus fez nascer Samuel. Ana o entregou para o profeta 

Eli para que ele aprendesse tudo e fosse um profeta de Deus. Samuel cresceu na casa de Deus. Com 10 

anos de idade ele já recebia revelações do Senhor. O livro mostra muitas experiências que Ele viveu com o 

Senhor. 

O livro de I Samuel conta também sobre o primeiro rei de Israel: Saul. Vocês lembram se Saul foi um rei 

bom ou mal? Saul não obedecia ao Senhor e  não foi um bom líder para o povo. 

Então Deus escolheu um rei segundo o seu coração, um homem bom e integro: Davi (figura 3) 

Davi foi aquele menino que era pastor de ovelhas, e com muita fé e coragem venceu o gigante Golias (figura 

4) 
 

O livro de II Samuel conta como foram os 40 anos de reinado de Davi (figura 1). 

O reinado de Davi foi marcado por muitas vitórias. Ele era um homem fiel a Deus e foi um exemplo de rei. 

Apesar de Davi ter errado muito na sua vida pessoal (ficando com uma mulher casada e depois provocando 

a morte do marido dela), Davi não errou no seu relacionamento com Deus. Ele amava muito ao Senhor, e 

nada, nem seu pecado, nem as dificuldades o separaram de Deus. 

Davi amava muito ao Senhor, tanto que reuniu muitos tesouros e os ofertou para a construção do templo. 

Davi fez todo o plano para erguer o templo, mas quem concretizou essa obra foi o seu filho: Salomão. 
 

E o livro de I Reis conta sobre o reinado de Salomão, filho de Davi. Quando Salomão foi ungido rei, Deus 

perguntou o que ele desejaria ter em seu reinado. Ele escolheu Sabedoria. Deus ficou muito feliz com esse 

pedido, e fez de Salomão um rei muito sábio, rico e poderoso. 

Salomão foi o responsável pela construção do templo.. 

Ele também ficou muito conhecido por ter muitas esposas (700 esposas e 300 concubinas). O erro de 

Salomão foi ter permitido que a idolatria entrasse no seu reino. Com isso, sua sucessão viveu o período do 

reino dividido. 

Israel passou a ter 2 reinos? O Reino do Norte (Israel) e reino do Sul (Judá). O livro de Reis conta como foi 

o reinado de diversos reis de Israel. 
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 Esses dois reinos sofreram muito, pois deixaram de servir ao Senhor, e a idolatria teve um espaço imenso. 

 

Então no livro de II Reis, Deus levantou 2 grandes sacerdotes para trazer a visão de adoração e do caminho 

do Senhor: Elias e Eliseu. 

Deus operou muitos milagres através de seus profetas. 

Porém, apesar disso, os reis continuaram sendo desobedientes, não ouviram a voz do Senhor, e os 2 reinos 

(Israel e Judá) acabaram sendo levados a cativeiros. 

 

Os últimos 2 livros que falaremos hoje são chamados de Crônicas (I e II). 

Nesse livro temos as mesmas histórias contadas em II Samuel e em Reis (Samuel, rei Davi, rei Salomão, a 

construção do templo e os diversos reis). 

Mas em Crônicas temos uma visão diferente. Esse livro mostra muito mais o lado espiritual, mostrando 

detalhes da história religiosa envolvendo os sacerdotes. Dizem que o escritor desse Livro foi Esdras, que foi 

um sacerdote. 

Na nossa  aula EPK de hoje falamos que a idolatria do povo de Israel fez com que eles acabassem sendo 

levados a cativeiros (Sírio e Babilônico). Figura 1 

O povo de Israel ficou 70 anos em cativeiro babilônico e Esdras conta como foi o primeiro retorno. 

A primeira etapa do retorno do cativeiro foi liderada por Zorobabel com o objetivo de reconstruir o templo.  

Naquela época, mais de 2.5milhões de judeus estavam cativos na Babilônia, mas menos de 50mil quiseram 

voltar para reconstruir o templo e a cidade. 

Foi um tempo de muita dificuldade para reconstruir o templo. Tanto que a obra ficou parada por 16 anos, até 

que Deus levantou um rei (Dario) que ordenou que as obras fossem retomadas. 

A segunda etapa aconteceu 58 anos depois e foi liderada por Esdras. Naquele momento, apesar do templo 

já estar pronto, as pessoas não tinham interesse em buscar a Deus. Esdras se levantou para trazer o povo 

aos caminhos do Senhor novamente. 
 

O livro de Neemias, escrito pelo próprio Neemias, completa a obra de restauração de Israel. 

Neemias era copeiro do rei da Pérsia (figura1), e ao saber que a cidade de Jerusalém estava em ruinas ele 

pede para que o rei o autorize a voltar para Jerusalém e trabalhar na reconstrução da cidade. 

A restauração dos muros de Jerusalém aconteceu muito rapidamente, de forma milagrosa (figura 2). Foram 

52 dias ao total. Neemias trabalhou na reconstrução dos muros, da cidade, e na liderança do povo (figura 

3). Na mesma época, Esdras trabalhava na restauração espiritual do povo. 
 

O último livro que falaremos hoje é o livro de Ester. Este também é o último livro histórico da Bíblia e não se 

sabe ao certo quem escreveu esse livro. 

A história desse livro aconteceu um pouco antes de Neemias. É uma história muito linda que mostra o favor 

de Deus para com o seu povo. 

O livro de Ester conta sobre uma moça judia que foi escolhida em um concurso pelo rei Assuero para ser a 

nova rainha. Um inimigo muito malvado (Hamã) se levantou naquela mesma época contra o povo judeu. Ele 

queria exterminar todos os judeus, e acabou armando um plano terrível para que todos fossem mortos.  

Ester era judia, e com a graça e direção de Deus conseguiu revelar ao rei o plano que foi armado e que todo 

o seu povo, inclusive ela, seria condenada.  

O rei então age em favor dos judeus, dando o direito de lutar, e estabelece-se o Purim, celebração 

comemorada até hoje entre os judeus. Purim significa alegria, felicidade, regozijo e honra. 
 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus neste ano de Rute eu te peço; restaura todas as áreas da minha vida, os sonhos que estavam 
esquecido que eu poça reconstruir em nome de Jesus, Amem! 
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 VERSÍCULO: 

Teremos um rei sobre nós.” I Samuel 8:19 

“... e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha 

vontade. ”Atos 13:22 

 “E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós 

temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos; porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta 

obra.” Neemias 6:16 

“ Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra” Ester 8:16  

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Quem foi o primeiro rei de Israel? 

Qual o nome do rei que foi chamado de homem segundo o coração de Deus? 

O que Salomão pediu que Deus desse a ele? 

Porque o reino foi dividido depois de Salomão? 

O que aconteceu com o reino do Norte e o Reino do Sul? 

Quem foi Esdras? 

Em quantos dias os muros foram reconstruídos? 

Quem liderou a reconstrução dos muros e da cidade? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

No livro de Samuel Ana entregou uma oferta preciosa ao senhor ‘Seu filho amado’ hoje vamos 
entregar uma oferta que nos custe em obediência a palavra de Deus. Amém! 
 

ATIVIDADE: 

 Professor, em cada aula desse módulo, as crianças deverão escrever ou desenhar em uma folha sobre o 

que fala cada livro da Bíblia.  

Utilize 1 folha por livro. 

Monte uma pasta por aluno, vá acumulando esse material e no final da campanha, entregue a pasta para 

as crianças. 

ATIVIDADE PARA CASA: 

 
Ler em casa I Samuel 16 (sozinho ou com a ajuda dos pais). 

Ler em casa Neemias 2 

 

LEMBRANCINHA 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ne/6/16
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