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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

Um dos acontecimentos mais comuns entre
família são as brigas. Desacordos sempre
acontecem nos relacionamentos humanos, e
portanto podem até serem considerados
naturais até certo ponto. Mas as vezes eles
extrapolam.

Os Livros Históricos

Os Livros de Reis
e Crônicas

(parte 2)

Jaime Kemp conta a seguinte história: “Zé
Sérgio é um adolescente de catorze anos de
idade. Ele e seu irmão Ricardo, de dezesseis
anos, brigam constantemente. Qualquer olhar
diferente ou um gesto mais abrupto, sempre
provoca uma batalha verbal, física, ou ambas.
Eles competem entre si pela atenção de
qualquer pessoa. Argumentam sobre quem
ficará com o lugar privilegiado no carro, quem
terá prioridade em assistir TV e quem é o mais
habilidoso no futebol. Muitas vezes, objetos
valiosos da casa acabam despedaçados
simplesmente por estarem ao alcance dos
dois durante uma briga.”
A história de Israel foi afetada pelo mesmo
problema. Questões não resolvidas entre
membros do povo de Deus foram o estopim
para rachar uma nação que acabara de
conhecer seu ápice no desenvolvimento da
monarquia.
Neste segundo estudo dos livros de Reis e
Crônicas nós vamos estar vendo o resultado
triste de uma separação familiar causada pelo
desvio de Salomão dos caminhos do Senhor e
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agravado pelo orgulho e pelo amor ao
poder de
Jeroboão.
Já disseram que o melhor momento
das brigas e das separações é fazer
as pazes e reatar relacionamentos
quebrados.
Israel nunca mais se uniu como
nação. Mas Deus prometeu, através
de seus profetas que esta união seria
restabelecida no futuro. Ezequiel
37:15-19 termina dizendo “Assim farei
delas um único pedaço de madeira, e
elas se tornarão uma só na minha
mão.”
Deus tem o poder de unir aquilo que
se quebrou. Reatar laços que foram
rompidos pelos mais diversos
motivos.
Que este estudo no livro de Reis nos
alerte sobre os perigos de brigas não
resolvidas e de relacionamentos
quebrados pelo orgulho.
Bons estudos.

Os Livros de
Reis e Crônicas

(Parte 2)

Personagens
Nesta segunda parte nós vamos nos concentrar
nos reis narrados no primeiro livro de Reis. Com a
nação dividia houveram duas linhagens reais. Uma para o reino do Norte ou reino de Israel, e ou-

Outros personagens importantes nas narrativas
foram:
Aías - profeta que levou a palavra do Senhor a
Jeroboão tanto na promessa do reino do Norte
quanto sua condenação.

O livro narra a seqüência desastrosa dos reis
do Norte e a reforma religiosa começada por
Asa no reino do Sul e continuada por Josafá.
O autor também parece se deter nas
descrições dos pecados cometidos pelos per-

tra para o reino do Sul ou reino de Judá. A linha-

O Homem de Deus - o profeta que levou a

FUNDO HISTÓRICO

gem de David manteve-se no

palavra do Senhor condenando a idolatria de Jero-

trono do reino do Sul. Ao todo Israel teve 19 reis e

boão e morreu em seu caminho de volta a

Israel está vivendo o final do reinado do
grande rei Salomão. Toda a prosperidade
trazida por suas alianças e pelo seu sábio
governo são refletidas pela extensão do
reino. Israel nunca seria mais rica e influente
do que nesta época.

Judá teve 20 reis; sem contar Saul, David e Salo-

Judá.

Eliseu - O sucessor de Elias aparece nesta narrati-

mesmo. Toda a narrativa enfoca os erros e

Jeroboão I (1 Reis 11:26-14.20)

va como o discípulo do profeta chamado dentre a

suas causas. Ela também trás a mensagem

Porém o custo da monarquia começava a
incomodar a sociedade israelense. Salomão
havia se desviado de Deus. Influenciado
pelas suas mulheres Salomão se tornou
idólatra, adorando os deuses das nações
que o Senhor disse para eliminar. Como
castigo o Senhor decidiu partir a nação em
duas e promete a liderança da nação do
Norte para Jeroboão.

Nadabe (1 Reis 15:25-28)

sua família.

de misericórdia e da graça do Senhor. Na

Salomão tenta matar Jeroboão e ele se asila
no Egito, onde Sisaque era o rei. Salomão
teve ainda que enfrentar outros adversários
no final de seu reinado. Seu legado foi uma
sociedade instável e muito dividida
socialmente, com escravos de outras
nações e das próprias tribos.

mão.
Os reis do Reino do Norte narrados em 1 Reis
foram:

Baasa (1 Reis 15:27-16.7)
Elá (1 Reis 16:6-14)

A viúva de Sarepta - Ela hospedou o profeta Elias
e seu filho foi por ele ressuscitado.

Bem-Hadade - rei da Síria que tentou por duas
vezes derrotar Acabe.

Zinri (1 Reis 16:9-20)

sonagens.

MENSAGEM CENTRAL
A mensagem central do livro está na
condenação de Deus aos desvios das
nações do relacionamento pessoal com Ele

condenação de Salomão Deus diz por meio
do profeta que a condenação não é para sempre. Deus também diz a Elias que por Acabe

Onri (1 Reis 16:15-28)

Nabote - que foi morto pela trama engendrada por

ter se humilhado Ele também

Acabe (1 Reis 16:28-22:40)

Jezabel para satisfazer os mimos do rei Acabe.

retardaria sua justiça.

Acazias (1 Reis 22:40 - 2 Reis 1:18)
Os reis do Reino do Sul narrados em 1 Reis fo-

LIÇÕES PARA A VIDA

ram:

ESTRUTURA DO LIVRO

Roboão (1 Reis 11:42-14:31)

Os livros dos Reis se alternam entrem os reis do

Abias (1 Reis 14:31-15:8)

Norte e do Sul. Nesta segunda parte o autor desta-

Asa (1 Reis 15:8-24)

ca o ministério do profeta Elias e as

Josafá (1 Reis 22:41-50)

barbaridades cometidas por Acabe e sua
esposa Jezabel.



Eu devo

no

temor do Senhor.



Deus sempre
nossos atos.

os

