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NOTA AO PROFESSOR
Você já ensinou o Volume 11 (Levítico, Parte 1) desta 

série? Se sim, então seus alunos estarão familiarizados com 
as três (3) ofertas mencionadas nesta lição. Este seria um 
momento oportuno para rever os significados destas ofertas.

(1) Sacrifício expiatório (veja 2 Crônicas 29:21; 
Levítico 4:3). Uma oferta obrigatória, apresentada com um 
sacrifício pelo pecado. O pecador reconhecia sua culpa. O 
animal inocente morria no lugar do pecador.

(2) Holocausto (veja 2 Crônicas 29:24, 27; Levítico 1:3-
4). Uma oferta voluntária apresentada a Deus. Era o modo 
da pessoa dizer: “Estou, voluntariamente, separando-me para 
Deus.”

(3) Oferta de louvor (também referida como Sacrifício 
pacífico, veja 2 Crônicas 29:31; Levítico 3:1; 7:11-21). Esta 
oferta de alegria era um presente de gratidão a Deus.

Talvez você prefira dividir cada uma dessas lições em 
duas. Prevendo isso, sugerimos um parágrafo divisor após o 
segundo ponto de cada lição. Uma introdução à segunda parte 
da lição também foi incluída.

Inicie cada lição com uma breve revisão da anterior, fazendo 
algumas perguntas. Seus alunos lembrar-se-ão daquilo que 

tiverem oportunidade de repetir. Quando começamos nosso 
estudo, Israel era uma grande nação. Salomão era o sábio rei. 
Construíu um templo magnífico onde o povo de Deus poderia 
adorá-IO. Deus disse: “Santifiquei a casa que edificaste, a fim 
de por ali o Meu nome para sempre: e os Meus olhos e o Meu 
coração estarão ali todos os dias” (1 Reis 9:3). Jerusalém era a 
capital de todo o Israel. Tornou-se uma grande cidade porque 
o maravilhoso templo de Deus lá se encontrava.

Após a morte do Rei Salomão, a nação foi dividida em 
duas. O Reino do Sul recebeu o nome de sua tribo maior, 
Judá. O Reino do Norte manteve o nome de Israel. Por mais 
de 200 anos, reis perversos desviaram o Reino do Norte para 
longe de Deus. Desse modo, Israel tornou-se uma nação 
enfraquecida.

Finalmente, foi invadida pela Assíria, uma nação forte 
e cruel. E o povo de Israel foi capturado porque “não 
obedeceram a voz do Senhor seu Deus...hem O ouviram, nem 
o fizeram.” (Veja 2 Reis 18:11-12.) Assim os israelitas, o povo 
de Deus, foram varridos para terras estranhas. Lá, conviveram 
com os inimigos de Deus. Este, então, foi o fim do grande 
Reino do Norte. Nossa lição, hoje, começa sete anos mais 
tarde, no Reino do Sul, Judá.
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O propósito da lição: Ensinar que Deus ouve as orações dos 
Seus e as responde conforme Sua vontade.
O que seus alunos devem saber: Todo pecado deve ser 

confessado a Deus em oração.
O que seus alunos devem sentir: Um desejo sincero de 

orar a Deus por todas as colsas.
O que seus alunos devem fazer: Estabelecer um periodo 

fixo para suas orações diárias.
Esquema da lição (para os cadernos do professor e dos alu-

nos):
 1. A oração de adoração de Ezequías (2 Crônicas 29:20-36).
 2. A oração de Ezequías pelo perdão (2 Crônicas 30:1-

31:21).

 3. A oração de súplica de Ezequías (2 Crônícas 32:21-20;  2 
Reis 18:13-17; 19:1-34; Isaías 26:1-2, 13-22; 37:1-13, 21-
25).

 4. A oração de Ezequías é respondida (2 Crônicas 32:21-23; 
2 Reis 19:35-37; Isaías 37:30-38).

Versículo a ser memorizado
E se o Meu povo que se chama pelo Meu nome, se humilhar 
e orar e buscar a Minha face e se converter dos seus maus 
caminhos, então Eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra. (2 Crônicas 7:14)

A LIÇÃO
Judá, o Reino do Sul, tinha agora um bom rei, Ezequias. 

(Veja 2 Crônicas 29:1-2.) O perverso pai de Ezequias (Rei 
Acáz) havia desviado o povo para longe de Deus. Assim, o 

LIÇÃO 1
DEUS OUVE NOSSAS ORAÇÕES

NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.


