PERÍODO MONÁRQUICO - REIS EM ISRAEL
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - I.B. da CAPUNGA - Classe: Edzard (Zazá)

BENJAMIM

REI TRIBO

SAUL

I

PROFETA

SAMUEL

ÉPOCA
REFER.
DURAÇÃO
BÍBLICAS
(AC)

1.099
A
1.059

40 Anos

FATOS

FATOS

POSITIVOS

NEGATIVOS

Ungido por YAHU

Executa Sacrif. a YAHU

MEMORIZAÇÃO

1 Sm 8 a 31

Vitória sobre Moabe- FilisteusAmom-Edom e Zobá

1 Cr 10

Morto em batalha
Fidelidade de DAVI

1) - Escolhido por sorte (tribo-família-filho), se sobressai por
sua estatura. 2) - Pelo episódio com os amalequitas, YAHU
autoriza Samuel ungir Davi. 3) - Em luta com os Filisteus, dáse o encontro de Davi com Golias. 4) - Após proibir a
consulta a feiticeiros, ele mesmo o faz, sendo seduzido a crer
Nutre ódio a Davi e o persegue
ter falado com Samuel, em En-Dor.
Poupa a vida do Rei
Amalequita

Consulta a Feiticeira
1) - Desde a morte do gigante Golias, a fama de Davi se
estendeu.

2) - Por motivo da perseguição de Saul, desde

cedo formou exército particular (mercenário) desenvolvendo

JUDÁ

DAVI

SAMUEL

NATÃ

2Sm 1 a 24

1.059
A
1019

40 Anos

GADE

Conquista Jebus(Jerusalém)

Adultera com Bate-Seba
levando-o a ordenar a morte
"casual" de seu marido Urias.

suas habilidades bélicas.

3) - Após a morte de Saul, é

ungido pelo povo (sua unção por YAHU se dera ainda com
Samuel).

4) - Davi reinou 7 anos e meio em Hebron, quando

1 Re 1 a 2

Traz a Arca do Concerto
p/Jerusalém, fazendo-lhe uma
tenda.

Executa o censo de Israel
desagradando YAHU.

conquistou a "fortaleza" de Sião (Jebus), cercanias de

1 Cr 10 a 29

Estende o Reino até a Síria

Falha em relação a seus
"muitos filhos".

5) - Traz a arca de Judá para Jerusalém e promete diante de

Benjamim, a qual ficou conhecida como "a cidade de Davi".

Natã edificar casa a YAHU.

Projeta a Construção do
Templo de Jerusalém.

6) - YAHU faz pacto com Davi,

prometendo perpertuar seu reino, para sempre, e que seu
filho edificaria o Templo.
1) - Filho de Davi com Bate-Seba, ainda jovem, quando
sacrificava em Gibeon, YAHU lhe aparece em sonho e

Humilde, apenas pede
sabedoria a YAHU.
NATÃ

JUDÁ

SALOMÃO

REINO-UNIDO

Dá unidade às 12 tribos

AÍAS

1 Re 3 a 11
1.019
A
979

40 Anos

2 Cr 1 a 9

Edifica o Templo de
Jerusalém.

Salomão lhe pede "um coração entendido" (Sabedoria).
Mantém o reino sob altos
impostos.

2) - A fama de sua Sabedoria logo corre o mundo, devido aos
seus "julgamentos" junto ao povo.

3) - No quarto ano de

4) Amplia as fronteiras de Israel, Sua "diplomacia" incluia tomar seu governo inicia a construção do Templo.
aos limites da Promessa a
mulheres pagãs por
Com o auxílio de Hirão, rei de Tiro e amigo de Davi, Salomão
Abraão.
"esposas".
solicitou "cedro" e "cipreste" do Líbano, o que foi
Sua Sabedoria e sua riqueza
excedeu a todos e toda terra
buscava conhecê-lo.

Suas setecentas "mulheres
princesas" e tresentas
concubinas, o levaram a
edificar altares a deuses
estranhos.

transportado pelas naus de Hirão.

5) - A rainha de Sabá

apaixona-se por Salomão e ainda hoje o judaísmo é praticado
na África negra.

6) - Sua Sabedoria nos legou alguns

Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.

7) - A oração

de dedicação do Templo, bem como a resposta de YAHU, são
marcos de toda literatura "espiritual".
Obs.: O nome de Deus nas referências bíblicas citadas acima aparece substituído pela expressão "SENHOR", quando o original Hebraico traz as letras "YHWH".

