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Regresso e Restauração

O glorioso templo era agora um monte de ruínas, a beleza de 
Jerusalém tornara-se um círculo enegrecido de terra e cinzas, e o 
povo de Deus fora levado cativo para uma terra estrangeira. Contudo, 
a história não acaba aí!

Deus julga aquilo que Ele planeia restaurar. Embora os castigos 
sofridos pelos israelitas fossem um inelutável resultado do pecado 
deles, isso foi apenas um passo preliminar no sentido da sua futura 
restauração. O propósito do castigo foi ensinar-lhes a necessidade 
de abandonarem o pecado e levá-los a desenvolverem-se. De facto, 
aprenderam e desenvolveram-se por esse meio.

Quando os setenta anos de cativeiro chegaram ao fim, continuou 
a ter cumprimento o propósito divino relativo a Israel. E Deus 
restaurou o Seu povo à sua terra deles, conforme tinha prometido, 
pois Sua aliança com eles era perpétua. Foi um excitante período de 
novos começos. A experiência deles fornece-nos lições de esperança 
e encorajamento para o presente, acerca do valor da disciplina e da 
possibilidade de restauração.

Tal como os israelitas, nós podemos ser convocados à tarefa de 
restaurar áreas das nossas próprias vidas e ministérios, em favor 
da causa do Senhor. Embora a desobediência atraia a disciplina, o 
arrependimento apressa o processo de restauração. Estudemos esses 
acontecimentos com esse princípio em mente, conscientes de que 
temos fraquezas, mas também conscientes da força do Senhor.

Esboço

propósito Da restauração

progresso Da reConstrução

     As Três Expedições
     A Primeira Expedição
     A Segunda Expedição
     A Terceira Expedição
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Mensagens aos restauraDores

ÚltiMo aviso aos restauraDores

Objetivos

Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de:
1.  Explicar por que Deus trouxe de volta à Palestina o Seu povo, 

no tempo em que o fez.
2.  Enunciar factos relativos aos três estágios do processo de 

reconstrução.
3. Descrever as mensagens principais dos livros de Ageu, 

Zacarias e Malaquias.

Atividades de Aprendizagem

1.  Leia os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e 
Malaquias, conforme a lição determinar.

2. Estude todas as partes do desenvolvimento da lição, 
respondendo às questões do estudo e

    verificando as suas respostas. Faça o auto-teste e verifique 
também se acertou nas suas respostas.

3.  Reveja as lições 7-10. Complete o Exame da Unidade Nº 3 e 
devolva ao seu professor.

Palavras-Chave

abusos escriba preservação  
declínio expedição restauração  
decreto preliminar sobreviver   
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priopósiTo da resTaUração

Objetivo 1  Explique por qual motivo era necessário que os 
judeus regressassem a Jerusalém.

Deus fizera uma aliança perpétua com Abraão, acerca da sua 
família e dos seus descendentes. Deus repetira a promessa a David, 
reforçando-a ainda mais. Deus nunca permitiria que o povo a quem 
fizera essas promessas se perdesse na queda e na derrota de reinos 
terrestres.

De facto, o tempo durante o qual o mundo foi controlado pelos 
impérios do Oriente chegara ao fim. A Pérsia foi o último grande 
império oriental. Acabou por ser dominado pelo império macedónio, 
o primeiro grande reino do Ocidente. Se a nação judaica tivesse 
continuado no cativeiro, no Oriente, não teria sobrevivido ante o 
declínio dos poderes orientais. E ela nunca poderia ter influenciado 
o mundo. Deus reconduziu o Seu povo à sua terra deles, no tempo 
certo.

Deus pôs os judeus no centro dos acontecimentos mundiais bem 
no meio do mundo antigo e do novo mundo. A Assíria, a Babilónia 
e a Pérsia, grandes potências do passado, tinham deixado de existir. 
A preservação do povo de Deus, no meio de guerras intempestivas 
que destruíram totalmente os grandes impérios orientais, é um dos 
grandes milagres de Deus. Isso mostra-nos que entram em decadência 
até as mais poderosas nações. Mas Deus, a Sua causa e aqueles que 
Ele salva nunca perecerão. Conforme os profetas tinham predito, o 
conhecimento do reino espiritual de Deus estava destinado a encobrir 
a terra. Hoje, nós podemos ser um cumprimento vivo dessa profecia.

Exercícios

1 Leia Jeremias 25:11-12; 29:10 e Daniel 9:1-10. Depois responda 
às perguntas seguintes.

a) O que é que Daniel leu?
b) O que é que Daniel confessou?
c) O que é que Daniel pediu?
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2 Escreva duas ou três frases que expliquem por que era necessário 
que os judeus voltassem a Jerusalém.

o progresso da reconsTrUção

Em 538 a.C., a Babilónia, o poderoso império e a forte cidade, 
caiu debaixo de Ciro, da Pérsia. Ciro já tinha subjugado diversos 
reinos orientais, e agora conquistava a Babilónia. De acordo com os 
antigos registos históricos, ele inverteu a politica dos assírios e dos 
babilónios em geral, libertando todos os povos cativos para voltarem 
às suas terras de origem.

Deus usou Ciro para dar início ao processo do regresso e da 
restauração. Ele publicou um importante decreto a respeito da 
reconstrução do templo. Deve ter deixado admirados os judeus 
quando ouviram um monarca gentio dizer que o Senhor fizera dele 
governante da terra inteira!

Exercícios

3 Leia o decreto de Ciro em Esdras 1:1-4, e responda às seguintes 
perguntas.
a) Ciro disse que Deus lhe dera qual responsabilidade?
b) De que maneira é que ele disse que o povo persa ajudasse os 

judeus?

Foi esse decreto que assinalou o começo do período de restauração 
e reconstrução.

As Três Expedições

Objetivo 2  Identifique as descrições sobre as três expedições dos 
judeus a Jerusalém, afim de reconstruírem o templo e 
a cidade. 

O processo de regresso e da reedificação cobriu um período de 
tempo de cerca de cem anos, no total. Começando com Ciro, outros 
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reis persas também foram envolvidos. Durante aqueles cem anos 
houve três grandes expedições de judeus, da Pérsia a Israel. Os 
livros de Esdras e Neemias descrevem os eventos então ocorridos.

Observe os factos principais relacionados com cada expedição, 
sumariados no quadro na página seguinte. Após o quadro, encontrará 
uma descrição geral sobre cada uma dessas três expedições.
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Exercícios

4 Faça um círculo em torno da letra antes de cada afirmação 
VERDADEIRA.

a) A muralha da cidade foi reconstruída durante a terceira expedição.
b) Artaxerxes era o rei persa quando teve lugar a primeira expedição.
c) Mais pessoas regressaram na segunda do que na primeira expedição.
d) Tobias opôs-se à reconstrução das muralhas.

A Primeira Expedição

Ler Esdras 1 – 6.  O número daqueles que foram contados entre 
os que regressaram em companhia de Zorobabel talvez representasse 
apenas os chefes das famílias, e talvez houvesse muitas outras 
pessoas. Não obstante, o número total continuou a ser uma pequena 
percentagem dos judeus que continuavam no exílio. Muitos deles 
tinham prosperado e tinham-se fixado na sua nova terra. Não 
ansiavam por voltar à Palestina, para formarem uma nova e pequena 
nação que se debateria para sobreviver.

Exercícios

5 Ler Esdras 1:5. O que tinham em comum todas as pessoas que 
voltaram a Jerusalém?

 ___________________________________________________

A viagem foi difícil e ocupou pelo menos quatro meses. (Anos 
depois quando Esdras voltou a Jerusalém, a viagem tomou-lhe quatro 
meses, de acordo com Esdras 7:9). Eles chegaram e começaram a 
reconstruir o templo. O altar foi erigido e os alicerces do templo 
foram lançados (Esdras 3). Havia pedras em abundância, mas as 
tábuas de madeira tiveram de ser trazidas do Líbano.

Houve grande oposição por parte dos adversários, e durante 
dezasseis anos esteve parada a reconstrução do templo (Esdras 4). 
Durante esse período, Deus utilizou-se dos profetas Ageu e Zacarias 
para animar o povo a começar a trabalhar novamente. O povo reagiu 
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favoravelmente, e o templo foi terminado e dedicado em cerca de 
516 a.C.  (Esdras 5 e 6).

A Segunda Expedição: 

Ler Esdras 7 – 10. Esdras, escriba e sacerdote, foi o líder da 
segunda expedição que partiu de Babilónia para Jerusalém, cerca de 
sessenta anos depois que o templo fora reconstruído (Esdras 7). Ele 
chegou munido de cartas da parte do rei Artaxerxes, ordenando que 
os oficiais locais oferecessem protecção e ajuda material ao povo de 
Deus.

Esdras era descendente da casa de Aarão, e vinha com uma 
missão acima de tudo espiritual. Trouxe na sua companhia um certo 
número de sacerdotes. Ao chegar, encontrou lamentáveis abusos 
na adoração e na prática do povo que já se tinha estabelecido em 
Jerusalém. Fez cessar os abusos e iniciou muitas reformas. Abaixo 
damos uma breve ideia geral dos acontecimentos dessa expedição.

Autorização concedida a Esdras  Esdras 7 – 8:31
Chegada e Sacrifícios   Esdras 8:32-36
Reforma, Arrependimento, 
Reavivamento    Esdras 9 – 10

Exercícios

6 Leia Esdras 9 – 10 e responda às seguintes perguntas.
 a) Em que é que o povo mais tinha desobedecido a Deus?
 b) Por que é que essa desobediência era tão grave?

A Terceira Expedição

Ler Neemias 1 – 13. Neemias é um das maiores personagens 
da Bíblia. Na qualidade de copeiro ou servidor de vinho do rei 
Artaxerxes, ele ocupava elevada posição na corte persa. Por causa 
do seu ofício, exercia grande poder político. Foi informado que 
não eram boas as condições vigentes em Jerusalém, e pediu ao rei 
licença para encabeçar a reconstrução da cidade. Artaxerxes atendeu 
o seu pedido, e Neemias viajou para Jerusalém acompanhado por 
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uma escolta de soldados enviada pelo rei. A sua posição, juntamente 
com o seu carácter piedoso, possibilitaram-lhe fortalecer muito os 
judeus.

No espaço de apenas cinquenta e dois dias foram reconstruídas 
as muralhas de Jerusalém, a despeito da oposição dos adversários 
dos judeus. Depois que as muralhas foram reerguidas, Neemias 
tomou medidas para estabilizar e aumentar o número de residentes 
de Jerusalém (Neemias 7:4-5;   11:1-2). Providenciou para que 
os judeus ricos cessassem de oprimir os pobres (Neemias 5:10), 
além de ter feito outras reformas. Porém, a sua maior obra foi o 
restabelecimento da vida nacional dos judeus sobre o fundamento da 
lei escrita (Neemias 10:28-39). Damos abaixo uma breve ideia geral 
do livro de Neemias.

Chegada e Reformas de Neemias  Neemias 1 – 7
Reavivamento da Adoração 
e da Lei sob Esdras   Neemias 8 – 10 
Listas das Várias Famílias  Neemias 11:1 – 12:26
Dedicação das Muralhas   Neemias 12:27 – 13:31

Exercícios

7 Leia Neemias 4 e 6. Escreva como Neemias respondeu a cada 
tentativa dos seus adversários para o fazer parar.

a)  Ao ridículo (4:1-6).
b)  Aos planos de atacá-lo (4:7-23).
c)  As quatro primeiras mensagens de Sambalate 
  e Gesém (6:1-4).
d)  A quinta mensagem de Sambalate (6:5-9).
e)  Ao conselho de Semaías (6:10-14).     

  
8 De acordo com Neemias 6:15 – 7:1, qual foi o resultado final dos 

esforços de Neemias?
 __________________________________________________
 __________________________________________________
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9 Relacione cada frase com a expedição que ela descreve melhor 
(números em baixo).
___a) Os judeus terminaram o templo.
___b) Neemias recebeu cartas ameaçadoras dos que se opunham 

à reconstrução.
___c) As muralhas foram terminadas e dedicadas.
___d) Esdras disse ao povo que as mulheres estrangeiras 

precisavam de ser mandadas embora.
___e) Ciro ordenou que o povo de Deus reconstruísse o templo.

 1. Primeira expedição  2. Segunda expedição  
3. Terceira expedição

As Mensagens aos Restauradores

Objetivo 3  Distinga entre as mensagens de Ageu e de Zacarias.

Conforme já vimos, a tarefa de reconstrução e o renascimento 
espiritual encontrou muita oposição. Havia interesses exteriores que 
não queriam ver restaurada a obra de Deus. E havia pessoas judias 
que facilmente se deixavam desencorajar. Porém, durante aquele 
tempo de reedificação, Deus enviou um recado ao Seu povo. 

Tanto Ageu como Zacarias profetizaram durante os anos em que 
o templo estava a ser reconstruído. As mensagens deles foram muito 
significativas para os homens daquele tempo, e também encerram 
admiráveis discernimentos acerca do futuro.

Ageu: O trabalho de reconstrução do templo tinha cessado havia 
quase dez anos quando Ageu entregou a sua primeira mensagem. 
Ele repreendeu o povo pela sua falta de interesse pela casa de Deus. 
Leia Ageu 1 e 2 antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver 
completado esta leitura:_______

Exercícios

10 Reveja o texto de Ageu 1:2-11 e responda às perguntas seguintes.
a) O que é que o povo estava a fazer, em vez de terminar o templo?
b) Qual foi o resultado do acto deles?
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As dramáticas promessas que Deus fez por meio do profeta Ageu 
animaram o povo judeu a começar a reconstrução. Não demorou, 
porém, a ficarem novamente desencorajados; e Deus enviou-lhes 
uma outra mensagem.

Exercícios

11 Leia Ageu 2:1-9. De acordo com essa predição, Deus disse que o 
novo templo seria

 a) igual ao antigo em esplendor.
 b) maior que o antigo em esplendor.
 c) repleto com os tesouros das nações.

Zacarias: O livro de Zacarias, embora tenha apenas catorze 
capítulos, contém algumas das mais importantes profecias de todo o 
Antigo Testamento. A reconstrução, que fora iniciada após os judeus 
terem correspondido à mensagem de Ageu, tinha cessado novamente. 
Foi durante esse tempo que Zacarias recebeu uma série de oito visões 
acerca das razões pelas quais tinha cessado a reconstrução (Zacarias 
1 – 8). Também lhe foram reveladas algumas gloriosas promessas 
acerca do futuro     (Zacarias 9 – 14). Leia Zacarias 1 – 14 antes de 
continuar. Faça um sinal aqui quando tiver completado esta leitura: 
 

A mensagem das oito visões foi dada a Zacarias dois meses depois 
de ter sido lançada a pedra angular do templo. Entre as razões pelas 
quais cessara a reconstrução do templo, encontramos as seguintes:

1.  Um sentimento de impotência e futilidade.
 Os judeus viam-se a si mesmos como pessoas destituídas 

de importância. Sentiam que estavam a fazer algo que, na 
realidade, não tinha importância. Mas Deus disse que Ele 
mesmo viria a Jerusalém, reivindicando a cidade como a Sua 
cidade (ver 1:17).
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2.  Resultados do pecado e da desobediência. 
      Deus mostrou a Zacarias que Ele derrubaria as nações a quem 

permitira que fossem instrumentos no castigo do Seu povo 
(ver 1:20-21).

3.  Percepção da condenação e da culpa. 
 Deus mostrou a Zacarias o sumo-sacerdote Josué vestido em 

trajes imundos, a ser acusado por Satanás. Mas as roupas 
sujas de Josué foram mudadas, por roupas novas, e Deus 
prometeu afastar a culpa da terra (ver 3:5-9).

4.  Um sentimento de falta de capacidade. 
   A Zacarias foi dada uma mensagem de encorajamento e 

Zorobabel e a todos os demais: “... Não por força, nem por 
violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” 
(Zacarias 4:6).

Além dessas visões. Zacarias ainda recebeu outras, como a do 
homem com um prumo na mão  (2:1-5). Nessa visão, foi predito 
que chegaria o tempo em que Jerusalém seria plenamente habitada. 
Nessa primeira parte do livro de Zacarias também é importantíssima 
a profecia sobre o Rebento (O Livro) justo, do qual Josué era uma 
figura simbólica (ver 6:12-13).

Na segunda parte do livro (capítulos 9 – 14), aparecem outras 
mensagens sobre o Messias e sobre o futuro do povo de Deus. Israel 
será purificado (13:1), e um dia todas as nações louvarão o Senhor 
(14:9).

Exercícios

12 Reveja o texto de Zacarias 6:9-13. Qual seria a realização do 
homem chamado Rebento?

13 Reveja os sumários acima sobre Ageu e Zacarias. Relacione cada 
frase ou versículo com o  livro que lhe corresponde (números 
abaixo).
___a) “È para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, 
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e esta casa há-de ficar deserta?”
___b) “Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e 

te vestirei de vestidos novos.”
___c) “Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David, 

contra o pecado e contra a impureza”
___d) “Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, 

em toda a obra das vossas mãos”
___e) Foi dada uma mensagem de encorajamento através de uma 

série de oito visões.

 1. Ageu   2. Zacarias

Com frequência, somos convocados a restaurar, nas nossas vidas, 
coisas que se perderam. Algumas vezes precisamos de começar 
de novo, dedicando momentos de adoração a Deus em cultos 
domésticos. Noutras ocasiões, podemos ser chamados a ajudar 
a restabelecer o ministério interrompido de algum irmão ou irmã 
no Senhor. As lições que aprendemos nesta parte da Bíblia são de 
grande proveito, nessas situações.

Exercícios

14 O Senhor tem falado consigo sobre certa obra de restauração 
ou reconstrução que precisa de fazer? Nesse caso, faça uma 
descrição do que precisa de ser feito.

O Último Aviso ao Povo de Deus

Objetivo 4  Reconheça afirmações que expressam a mensagem 
do livro de Malaquias.

O livro de Malaquias algumas vezes tem sido chamado de o 
pequeno Antigo Testamento, porquanto contém em forma abreviada, 
alguns dos principais temas do Antigo Testamento: a escolha divina 
de Israel, os pecados e a desobediência de Israel, a importância da 
obediência à lei e o vindouro dia do Senhor. E provável que Malaquias 
tenha escrito a sua mensagem muitos anos depois do regresso dos 
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judeus a Jerusalém. Tinham perdido o primeiro entusiasmo. Tinham 
voltado à frieza religiosa e à fraqueza moral. Leia Malaquias 1 – 4 
antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver completado esta 
leitura:______

Exercícios

15 Leia Malaquias 3:6-12. A razão pela qual a nação foi amaldiçoada 
foi que eles

 a) não traziam os dízimos e as ofertas a Deus.
 b) negligenciavam a adoração no templo.
 c) não traziam o total dos dízimos e das ofertas.

Malaquias falava como um reformador, mas também, encorajou 
o povo com uma visão do futuro. Ele predisse que apareceria o 
“profeta Elias” antes da vinda do dia do Senhor (Malaquias 3:1 e 
4:5). Quatro séculos de silêncio se passaram. Mas, quando chegou o 
tempo certo para aparecer o “profeta Elias”, João Batista surgiu em 
cena, apresentando o Messias, Jesus de Nazaré (Mateus 11:10, 14).

Exercícios

16 De acordo com Malaquias 4:1-3, o dia do Senhor refere-se ao 
tempo de quando Deus

 a) destruirá os ímpios e arrebatará os justos.
 b) enviará novamente o profeta Elias.
 c) avisará aqueles que vivem na iniquidade.

17 Quais das afirmações abaixo são VERDADEIRAS acerca da 
mensagem de Malaquias?
a) De acordo com a mensagem de Malaquias, Deus não respondia 

as orações do povo porque não Lhe traziam as ofertas.
b) Malaquias expunha uma mensagem de repreensão contra os 

pecados dos sacerdotes, e uma predição que os ímpios seriam 
destruídos.
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c) Na sua mensagem, Malaquias dizia que Deus estava insatisfeito 
porque o povo não  demonstrava respeito pelo Seu altar.

d) A mensagem de Malaquias era que Jerusalém seria destruída, 
por causa dos pecados do povo.

O Antigo Testamento é pleno de significado para nós, hoje. Espero 
que este curso o tenha ajudado a compreender a sua mensagem 
de confiança no Deus vivo. Ele continua a ser hoje o mesmo que 
quando caminhava pelo Jardim do Éden com Adão e Eva, quando 
chamou Abraão para O servir, quando tirou Israel do Egipto com 
grandes maravilhas, quando falou com Moisés face a face, quando 
impulsionou David a escrever os Salmos, e quando falou através da 
vida e das palavras dos Seus servos, os profetas. Enquanto continua 
a ler e a estudar o Antigo Testamento, com o seu rico registo da 
experiência do povo de Deus, lembre-se disto:

“Ora tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para 
aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos” (1 
Coríntios 10:11).
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Auto-Teste

1.  Deus preservou o Seu povo e trouxe-o de volta à sua terra 
porque
a) a Assíria já não era a senhora do mundo.
b) Ciro lhes deu instruções para reedificarem o templo.
c) eles tinham uma mensagem a ser anunciada a todo o mundo. 
d) o mundo era controlado por impérios orientais.

2.  Qual das afirmações abaixo enunciadas é o melhor sumário 
de todos os três estágios no processo da reconstrução?
a) Apesar de grande oposição exterior e desencorajamento 

interior, tanto o templo como a muralha de Jerusalém foram 
construídos. Isso sucedeu num espaço de uns cem anos, sob a 
liderança de Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias. A obediência 
à lei e a adoração no templo foram reiniciadas.

b) Juntamente com uma escolta armada, Neemias voltou a 
Jerusalém com cartas do rei Artaxerxes. Ele organizou o povo 
e puderam reconstruir as muralhas, embora os adversários 
os ridi-cularizassem e traçassem planos para embaraçá-los. 
Então as muralhas foram dedicadas e a lei foi lida.

c)  Durante o reinado de Artaxerxes, Esdras regressou com 1.758 
pessoas a Jerusalém. Então descobriu que muitos judeus se 
tinham casado com mulheres estrangeiras. Ele fê-los mandar 
embora essas mulheres e corrigiu as práticas erradas do povo. 
Houve um reavivamento na adoração, sob a sua direcção.

3.  Na segunda questão acima, qual afirmação descreve os 
eventos da segunda expedição?
a) afirmação a
b) afirmação b
c) afirmação c

4. Suponhamos que queria encorajar um grupo de pessoas a 
continuarem a trabalhar para o Senhor, embora estivessem a 
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experimentar oposição. Qual dos casos seguintes seria usado 
como melhor exemplo?
a)  O plano de Esdras de dar fim aos casamentos com mulheres 

estrangeiras.
b)  A visão de Zacarias do homem com o prumo na mão.
c)  O reavivamento da lei e da adoração, na segunda expedição, 

liderada por Esdras.  
d)  A experiência de Neemias durante a reconstrução das 

muralhas.

5. Relacione o nome da pessoa (números abaixo) com cada frase 
que a descreve (linhas de cima).
___a)  Escreveu a descrição da primeira e da segunda expedições.
___b)  Publicou o primeiro decreto para os judeus reconstruírem 

o templo.
___c)  Apareceu numa das visões de Zacarias com vestes novas.
___d)  Era o rei da Pérsia, quando da terceira expedição.
___e)  Disse ao povo que estavam a enganar Deus, não dando os 

dízimos e as ofertas totais.
___f)  Supervisionou a reconstrução das muralhas.
___g)  Repreendeu o povo por negligenciar a reconstrução do 

templo.
___h)  Recebeu uma série de oito visões acerca da reconstrução.
___i)  Profetizou a vinda do “profeta Elias”
___j)  Liderou a primeira expedição a Jerusalém.
___l)  Era o rei da Pérsia no tempo entre Ciro e Artaxerxes.

 1. Artaxerxes  5. Ageu    9. Zacarias  
2. Ciro   6. Josué  10. Zorobabel 

 3. Dário  7. Malaquias   
 4. Esdras  8. Neemias   
      
     Não se esqueça de completar o Exame 3 e de o devolver ao seu 
professor.
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Confere as Tuas Respostas

9 a) 1. Primeira expedição
 b) 3. Terceira expedição
 c) 3. Terceira expedição
 d) 2. Segunda expedição
 e) 1. Primeira expedição

1 a) Ele leu a profecia de Jeremias, acerca dos anos de cativeiro. 
 b) Ele confessou os pecados do seu povo.
 c) Pediu a Deus que restaurasse o templo e perdoasse os pecados 

do povo, por causa da Sua misericórdia. (As suas respostas 
devem ser semelhantes a estas).

10 a) Estava a construir as casas próprias.
 b) Deus causou que as ceifas ficaram pequenas e uma seca veio 

sobre a terra.

2 Deus queria que a mensagem sobre o Seu reino fosse anunciada 
ao mundo inteiro. Ao voltar a Jerusalém, o povo que tinha a 
mensagem divina foi salvo da destruição que sobreviria às 
nações que os mantinham cativos. Deste modo, Deus manteve a 
sua aliança com o Seu povo, e preservou a Sua mensagem para o 
mundo. (A sua resposta deve ser semelhante).

11 b) maior que o antigo em esplendor.
 c) repleto com os tesouros das nações.

3 a) Construir um tabernáculo pelo Senhor em Jerusalém.
 b) Providenciar pela sua viagem e dar ofertas pelo Senhor.

12 Ele edificaria o templo do Senhor.

4 a) Verdadeira
 b) Falsa
 c) Falsa
 d) Verdadeira
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13 a) 1. Ageu (1:4)
 b) 2. Zacarias (3:4)
 c) 2. Zacarias (13:1)
 d) 1. Ageu (2:17)
 e) 2. Zacarias (1:7 - 6:8)

5 Deus despertou os seus corações para regressarem.

14 A sua resposta. Lembre-se do que Deus disse a ZorobabeI. 
Também pode obter sucesso no trabalho de reconstrução!

6 a) Muitos tinham-se casado com mulheres estrangeiras.
 b) Porque era algo proibido por Deus e porque isso faria os judeus 

voltarem à idolatria e às práticas pecaminosas. (As suas resposta 
devem ser algo semelhantes a estas).

15 c) Não traziam o total dos dízimos e das ofertas.

7 a) Ele orou e continuou a trabalhar.
 b) Disse ao povo que confiasse em Deus e deu lhes armas.
 c) Recusou-se a ter um encontro com eles.
 d) Disse-lhes que estavam a mentir e orou a Deus.
 e) Reconheceu que o conselho de Semaías estava enganado, e 

demonstrou a sua confiança em      Deus.
     (As suas respostas devem ser semelhantes).

16 a) destruir os ímpios e arrebatar os justos.

8 A muralha foi terminada e aos levitas foram determinadas as 
suas tarefas (ou resposta  semelhante).

17 a) Falsa
 b) Verdadeira
 c) Verdadeira 
 d) Falsa




