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Escritura para ser estudada: Ester 1:1-2:20; Salmo 139:1-4, 
13-16.

Objetivos da lição: Deus conhece tudo a respeito de tudo. 

O que seus alunos devem saber: Deus deu certas habili-
dades a cada um de nós. Deveríamos utilizar esses dons 
no Seu serviço. 

O que seus alunos devem sentir: Gratos por Deus nos 
amar tanto que se importou em fazer um plano para nos-
sas vidas.

O que seus alunos devem fazer: Tomar a decisão, agora 
mesmo, de servirem a Deus durante toda a vida.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

1. O ambicioso plano do rei (Ester 1:1-9).
2. A arrogante exigência do rei (Ester 1:10-22).
3. A busca do rei (Ester 2:1-14).
4. A nova rainha do rei (Ester 2:15-20).

O verso para ser memorizado:
Deus ... conhece todas a coisas. (1 João 3:20)

Os livros do Velho Testamento estão divididos em quatro 
grupos: 

Livros da Lei (Gênesis a Deuteronômio) 
Livros de História (Josué a Ester)
Livros de Poesia (Jó a Cantares de Salomão) 
Livros de Profecia (Isaías a Malaquias)
Estes 39 livros não foram todos escritos nesta 

ordem cronológica. Determinados livros foram escritos 
aproximadamente na mesma época, como segue: 

Guarde uma cópia do quadro acima em seu caderno. 
Consulte-o com frequência. Observe que os livros de Esdras e 
Ester foram escritos na mesma época. As experiências de Ester 
encaixam-se perfeitamente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. 
(Veja Velho Testamento Volume 27.)

Os judeus haviam sido escravos dos babilônios e dos persas. 
Um novo rei persa concedeu-lhes a liberdade. Somente 50.000 
dentre eles preferiram retornar a Jerusalém. Muitos, inclusive 
Ester e seus parentes, optaram por permanecer na Pérsia. Deus 
sabe tudo. Ele sabia que, com o passar do tempo, aqueles que 
ficaram poderiam ser destruídos. Para preservá-los, Ele usaria 
Ester, uma moça judia.

O nome de Deus não é mencionado no livro de Ester. 
Entretanto Ele está no livro. Sua soberania e cuidado amoroso 
por Seu povo são óbvios. Cuidadosamente observe a sequencia 
dos eventos. Ao ensinar estas lições, continuamente, enfatize a 
onisciência de Deus. Num cartaz, escreva com letras grandes: 
DEUS É ONISCIENTE. Acrescente a definição: DEUS 
CONHECE TODAS AS COISAS.

Ao apresentar e revisar o versículo a ser memorizado, 
mostre o cartaz. Segure-o à vista de todos sempre que algum 
evento da lição enfatizar esta verdade.

O Senhor Deus criou o universo: céus, terra, tudo, todos. 
Ele conhece perfeitamente toda a Sua criação. (Veja Jó 37:16.) 
Ele sabe tudo que vai ocorrer e quando ocorrerá. (Veja Atos 
15:18.) Ele é onisciente. Sabia tudo a respeito de Ester. Ele sabe 
tudo a respeito de você, professor, e cada um de seus alunos. 
Torne esta verdade viva para sua classe!

Lição 1

DEUS CONHECE AS NECESSIDADES

Gênesis, Jó 
Êxodo, Levítico
Números, Deuteronômio
Josué
Juízes, Rute
1 Samuel
2 Samuel, Salmos
1 Reis, 1 Crônicas, Cantares de 

Salomão, 
Provérbios, Eclesiastes

2 Reis, 2 Crônicas, Obadias, 
Joel, 

Jonas, Amós
Oséias, Miquéias, Isaías, Naum, 

Sofonias
Habacuque, Jeremias, Lamenta-

ções
Daniel, Ezequiel
Esdras, Ester, Ageu, Zacaria
Neemias, Malaquias
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