Não se esqueça do nosso blog. Visite o site na
internet no endereço http://www.capunga.org.br
e deixe lá seus comentários. Participe! Use o
espaço abaixo para anotar os pedidos de oração
e ore por eles durante a semana.

IGREJA BATISTA DA
CAPUNGA

Introdução
Israel é o povo escolhido por Deus, pela própria vontade do

nosso relacionamento com o próximo. É por isso que

Senhor e por promessa a Abrão. Deus preparou este povo

Jesus resumiu toda a lei e os profetas em “Ame o

com um propósito especial. Deus tinha uma única intenção

Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a

com o povo escolhido. Ele revelou esta intenção já ao

sua alma e de todo o seu entendimento” e “Ame o seu

primeiro patriarca. Em Gênesis 12:2 b nós lemos Deus

próximo como a si mesmo”

prometendo a Abrão “e você será uma bênção.”

(Mateus 22:34-40).

O grande desejo de Deus em nossas vidas é que nós sejamos

Nós encontramos nos livros de Reis e Crônicas

bênção para outras pessoas. Deus quer que usemos nossos

valiosas lições a este respeito. Os reis de Israel e Judá

relacionamentos para sermos portadores de suas bênçãos.

viveram uma saga cheia de altos e baixos no

Pedidos de Oração:

O S L IVROS
R EIS E
C RÔNICA S

DE

( PARTE 3)

Mas a bênção não provém de nós mesmos. Ela parte de Deus.
Para podermos ser bênçãos precisamos estar em comunhão

O S L IV ROS H ISTÓRICOS
A RMA NDO L A CERDA

com o Pai através da graça manifestada em Jesus Cristo
nosso salvador.

desenvolvimento desta intimidade com o pai. Por isso
é importante estudarmos estes livros que, numa
primeira abordagem parecem ser confusos e
estranhos a nossa cultura.

PA STOR

IGREJA BATISTA DA CAPUNGA

Portanto, para cumprirmos os propósitos de Deus é
necessário cultivarmos esses dois tipos de relacionamentos:

Pastor: Ney Ladeia
r. Fernandes Vieira 769
Pq Amorim - Recife - PE 50050-200
81 - 3092-6578

com Deus e com o próximo. É por isso que os Dez
Mandamentos são compostos de quatro que nos instruem no

Fale com o pastor:

pr.armando@ccapunga.org.br

nosso relacionamento com Deus e seis que nos instruem em

Minha oração é de que estes estudos estejam te
ajudando a desenvolver seu relacionamento com
Deus. Que a maturidade cristã esteja brotando em sua
vida e com ela a genuína espiritualidade.

O S L IVROS DE
R EIS E C RÔ NICAS

Joás - rei de Judá que iniciou uma reforma religiosa,

quanto Eliseu foram profetas para o reino do Norte e

É a mensagem de arrependimento e de

terminando um período de desvio começado por

foram vozes do Senhor para denunciar o afastamento

salvação. Deus nunca deixou de castigar o

FUNDO HISTÓRICO

Jeorão.

de Acabe dos caminhos do Senhor e mostrar a Israel

pecado, mas desviou sua justiça por amor a

No estudo anterior nós concluímos uma visão

Josias - rei de Judá que promoveu uma reforma

que Jeová é Deus e não há outro.

pessoa em várias situações.

panorâmica do livro de 1 Reis. Nosso ponto de

religiosa e restaurou o templo. Durante seu reinado foi

O Livro de 2 Crônicas é praticamente dedicado

Da mesma forma Ele procede assim hoje com

partida para o livro de 2 Reis. O Povo de Israel

reencontrado o livro da lei. Foi o último rei em Judá a

exclusivamente ao reino de Judá. Ele nos conta

a humanidade, aplicando sua justiça a respeito

está dividido em duas nações, o reino do Norte

fazer o que o Senhor aprova.

detalhes importantes sobre as atitudes dos reis do Sul

de nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo,

e como eles buscavam ao Senhor em tempos de

crucificado por nossos erros. Da mesma forma

guerra e de necessidade.

que os reis de Israel, nós precisamos nos

( PARTE 3)

composto de dez das tribos e chamado no
texto bíblico de Reino de Israel; e o reino do Sul
composto de duas tribos e chamado no texto
bíblico de Reino de Judá.
No reino do Sul se encontrava a cidade de
Jerusalém, centro da adoração a Jeová e sede
da monarquia do Sul. No reino do Norte foram
estabelecidas duas cidades para adoração aos
bezerros de ouro, Dã e Betel. Samaria está
instituída como a capital do império do Norte.

PERSONAGE NS

Atalia - rainha em Judá que tentou exterminar todos os
filhos da linhagem real. Foi morta por Joás.

arrepender e buscar o perdão do Senhor que

No reino do norte sucederam-se revoltas e

existem em Cristo Jesus para aqueles que o

conspirações. Constantemente os oficiais do rei

aceitam como único e suficiente Salvador e

conspiravam contra ele e tomavam o trono. Destaca-se
o rei Jeú, que conspirou contra a família de Acabe,
matando o rei Jorão e sua mãe Jezabel. Ele também
promoveu uma reforma religiosa em Israel terminando
o culto a Baal e matando seus sacerdotes. Porém
insistiu no erro de Jeroboão. Oséias foi o último rei de
Israel, derrotado por Salmaneser.

M E N S A G E M P R I N C I PA L

Senhor.

A grande mensagem dos livros dos Reis e de Crônicas
se encontra em 2 Crônicas 7:11-22, com destaque ao
verso 14. É o resumo de toda a história narrada nos
quatro livros.
É a mensagem de que devemos cultivar o nosso

L I Ç Õ E S PA R A A V I D A


Se eu não aceitar a Jesus como único e

Ainda nos concentrando apenas nos reis

relacionamento com o Deus que nos criou e que nos

suficiente _________________________,

narrados no texto bíblico, nós vamos encontrar

ama. Ele esta interessado em nos ter próximo dEle e

O castigo de meus pecados estarão

os últimos onze reis de Israel e os últimos

sempre providência seus profetas para nos trazer a

sobre mim.

quinze reis e uma rainha de Judá. Apenas em
Judá nós vamos encontrar reis que a Bíblia diz
que fizeram o que o Senhor aprova. Todos os
reis do norte seguiram o caminho de Reoboão,
fazendo as dez tribos de Israel pecarem.
Seguem alguns personagens que se destacam
na narrativa:

ESTRUTURA DO LIVRO
Da mesma forma que o primeiro livro dos reis de
Israel, o texto se alterna entre os reinos do Norte e do
Sul, com mais atenção ao reino do Norte enquanto os
dois reinos existiam. Os primeiros oito capítulos são
praticamente dedicados ao ministério de Eliseu,
profeta que sucedeu Elias e que nós vamos estudar
mais de perto no nosso próximo encontro. Tanto Elias

mensagem de exortação, nos condenando em nossos



Se eu me

de meus

mal atos e nos apoiando em nossas necessidades e

pecados, Deus manifestará seu

provações. Toda a história nos ensina que se nos

em minha vida.

desviarmos de nossos maus caminhos, nos
arrependermos e tomarmos nova atitude diante do
Senhor, Ele se compadece de nós e desvia o seu furor
assim como fez com Acabe, por exemplo.



Deus é

para comigo,

sempre me dando uma segunda chance.

