Não se esqueça do nosso website. Visite o site na
internet no endereço http://www.capunga.org.br e
deixe lá seus comentários. Participe!

Igreja Batista da Capunga

Use o espaço abaixo para anotar os pedidos de
oração e ore por eles durante a semana.

Pedidos de Oração:

Introdução

Os Livros Históricos
Começa uma nova fase na histórica de Israel.
A transição do período dos juízes está
concluída e o reino está estabelecido.

Os Livros de Reis e
Crônicas

(parte 1)

Davi já é idoso e começa a disputa para a
sucessão do trono de Israel. Aqueles que são
críticos do governo de Davi preparam uma
revolta pacífica apoiando um sucessor ao
trono e aproveitando-se da idade do monarca.
Aqueles que apóiam o rei de Israel se
articulam para que sua vontade seja cumprida
e o sucessor escolhido seja alçado ao governo
do povo escolhido por Deus.
Um grande e próspero período vem sobre a
palestina na geração seguinte ao rei Davi.
Tempo de paz e de alianças com povos
vizinhos. Tempo de manifestação da justiça
de Deus no meio do seu povo.
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Este é o pano de fundo da primeira parte do
primeiro livro de Reis, que coincide com o
final do primeiro livro de Crônicas e os
primeiros capítulos do segundo livro de
Crônicas.
Deus encerrou nestas páginas grandes e
preciosas lições para nossas vidas. Lições
eternas que servem para moldar o coração, a

mente e o caráter do crente em Cristo
Jesus.
Nestas passagens estão descritas a
grandiosidade, o amor, o cuidado e a
repreensão que Deus o pai tem e usa com
todo aquele que se entrega a Jesus como
único e suficiente salvador e senhor.
Reis e Crônicas são livros que descrevem
o relacionamento do Deus Santo com seu
povo “de dura cerviz”.
Que nós possamos aprender com os erros
do passado e viver uma vida em amor uns
para com os outros e, principalmente, de
consagração a Jesus Cristo.
Que este estudo te ajude a compreender
melhor ao Senhor e a estreitar melhor seu
relacionamento pessoal com Ele; e que o
Senhor abençoe sua vida de forma
poderosa.

Os Livros de Reis e
Crônicas

(Parte 1)

FUNDO HISTÓRICO
Os dois livros de Reis são a seqüência da história da
monarquia em Israel. O primeiro capítulo do
primeiro livro de Reis narra os últimos momentos
do grande rei Davi e da trama para sucedê-lo. Joabe
ainda é líder dos exércitos de Israel e os problemas
familiares descritos no final do segundo livro de
Samuel ainda refletem na corte e conforme 1 Reis
1:6 são a razão da disputa pelo trono.
Israel começa a desfrutar dos benefícios das
campanhas militares de Davi. Tem paz em suas
fronteiras e iniciasse um grande período de
prosperidade econômica. Infelizmente esta
prosperidade não foi distribuída de forma
balanceada na sociedade. Criaram-se castas sociais,
com os remanescentes dos cananeus sendo
obrigados a trabalhos escravos.

PERSONAGENS

ESTRUTURA DO LIVRO

MENSAGEM CENTRAL

Nos primeiros doze capítulos de 1 Reis o personagem
principal é o filho de Davi com Bate-Seba e sucessor do
trono, Salomão. Toda história gira em torno de seu
reinado.

Da mesma forma que os livros de
Samuel, os dois livros dos Reis também
eram, originalmente, apenas um volume.
Nesta noite nós vamos nos concentrar
nos doze primeiros capítulos do primeiro
livro de Reis.

A mensagem central dos doze primeiros capítulos
de 1 Reis está nas duas vezes que Deus fala a
Salomão: “Se você andar segundo a minha vontade,
com integridade de coração e com retidão, como fez
o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno,
obedecendo aos meus decretos e às minhas
ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu
trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe
disse: Nunca lhe faltará descendente para governar
Israel.” (1 Reis 9:4-5).

Outros personagens importantes são o profeta Natã e
Bate-Seba, que articularam a execução da vontade de
Davi em relação ao herdeiro do trono. Adonias, meio
irmão de Salomão, que orquestrou uma tomada
diplomática do trono junto com Joabe e o sacerdote
Abiatar.
As duas prostitutas anônimas que brigaram pela guarda da
criança também tiveram papel importante no
fortalecimento do trono de Salomão.
Hirão, rei de tiro, foi um grande parceiro nas empreitadas
de Salomão. Destaca-se o envio de madeira para a
construção do templo e as ofertas para o reino.
Faraó, rei do Egito, conquistou o último reduto cananeu
na terra prometida e deu de presente de núpcias a sua
filha; e a rainha de Sabá que veio do oriente para se
maravilhar com a sabedoria que Deus tinha abençoado
Salomão.
No final do seu reinado Salomão conheceu adversários
mais poderosos. Foram eles Hadade, o edomita; e Rezom,
filho de Eliada. Mas o principal oponente de Salomão foi
Jeroboão, que pela palavra do Senhor não teve maior
impacto no reino de Salomão, mas vai ser pivô na divisão
da nação de Israel.

Templo de Salomão

Julgamento da causa das
duas prostitutas por
Giogirone (Século XIV).

O primeiro capítulo narra a
sucessão do trono de Davi e as
intrigas que ocorreram no
processo. No capítulo dois Davi da dois tipos de
instruções a Salomão. Instruções perenes para toda a vida
(1 Reis 2:1-4) e instruções imediatas que deveriam ser
seguidas o quanto antes (1 Reis 2:5-9). Salomão executa
as ordens do pai no mesmo capítulo, mas com grande
sabedoria e apoiando-se no senso de justiça ao condenar a
morte os adversários em suas culpas.
O capítulo três conta a origem e a aplicação da sabedoria
de Salomão. O capítulo quatro conta a pompa da
monarquia, origem das desigualdades sociais em Israel.
A construção do templo do Senhor e do palácio real são
os assuntos dos capítulos 5 ao 9. As obras duraram vinte
anos para serem concluídas. O capítulo 9 também narra
outras construções edificadas por Salomão. O capítulo 10
é o ápice do reinado de Salomão, coroado com a visita da
Rainha de Sabá. E imediatamente no capítulo 11 é
narrada a decadência e o julgamento do mais próspero
reinado experimentado por Israel, até a volta do Messias.

LIÇÕES PARA A VIDA


Eu não posso adorar a Deus estando
__________________.



É da vontade de Deus que eu me
_________________ para melhor servir meus
irmãos.



Eu devo tomar muito cuidado com os
____________________________ para não
me desviar do Senhor Jesus.

