LIÇÃO

O Reino Unido
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Unido

Observámos o povo de Deus, lutando para se erguer à semelhança
de uma criança pequena que está a aprender a andar. Sob a liderança
de Josué, entraram na Palestina. Alcançaram muitas conquistas e
estabeleceram-se na terra. Então atravessaram um difícil período
de transição sob os juízes. Havia muitas dificuldades, mas Deus
levantou líderes que livraram Israel dos seus opressores. Foi no fim
desse período que Samuel, o último dos juízes, se tornou o líder de
Israel.
Samuel ungiu Saúl, o primeiro rei de Israel. O reinado de Saúl
assinalou o começo da era do reino. Essa era do reino unido prosseguiu
durante o governo de mais dois reis, David e Salomão. Cada um
desses três reis governou aproximadamente durante quarenta anos.
A era do reino foi o período mais brilhante da história de Israel.
À era negra sobre a qual estudámos, segue-se uma era áurea. Foi
nesta última que se cumpriu a promessa de Deus, e Israel assumiu
lugar entre as nações do mundo. As suas construções, escritos e
prosperidade material demonstravam a bênção de Deus, para que o
mundo inteiro visse! Nesta lição, aprenderá sobre esse maravilhoso
período abençoado e próspero, bem como sobre os três primeiros
reis que governaram Israel.

Esboço
Ideia de Reinado
As Instruções Divinas
A Exigência do Povo
O Aviso de Deus
Reinado de Saul
Escolhido como Rei
Vitórias e Fracassos
Rejeitado como Rei
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Reinado de david
Ungido Rei
Esperando pelo Tempo Determinado por Deus
Governando Judá
Governando Todo o Israel
Reinado de Salomão
Obediência e Sucesso
Desobediência e Fracasso

Objetivos
Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de:
1. Explicar por que desagradou a Deus o desejo de Israel ter um
rei.
2. Descrever os reinados dos três primeiros reis de Israel e dar as
razões para os sucessos e fracassos
de cada um deles.
3. Compreender quão importante era que os reis de Israel
obedecessem em tudo ao Senhor.

Atividades de Aprendizagem
1. Leia 1 Samuel 8 até 1 Reis 11, conforme for orientado no
decorrer da lição.
2. Estude cuidadosamente o mapa e as ilustrações dadas na
lição. Estude a lição da maneira habitual.
Leia os objectivos da lição e reveja o material, até poder
preencher cada quesito. Responda às perguntas do estudo e
faça o auto-teste, verificando se acertou nas suas respostas.
Lembre-se de usar o glossário.

Palavras-Chave
aliança
reino
obrigação

reinado
destronado
transição

convicção
ungido
teocracia		
prosperidade			
152

O Reino Unido

Ideia

de

Reinado

Objetivo 1 Sumarie as instruções e avisos dados por Deus a
respeito dos reis de Israel.
As Instruções Divinas
Ler 1 Samuel 8. Nunca antes Israel tivera um rei. Jeová era o
seu rei! Eles tinham uma teocracia, ou seja, “o governo de Deus”. A
ideia de teocracia, segundo a qual Deus governava através de líderes
por Ele nomeados, não tinha fracassado. Porém, os israelitas não
foram capazes de apreciar os seus benefícios.
Embora isso não correspondesse à perfeita vontade divina quanto
a Israel, Deus permitiu-lhes terem um rei. Deus previra que chegaria
o dia em que lhe pediriam um rei. Antes mesmo de entrarem na
Palestina, Deus instruíra-os sobre como se comportariam os seus
reis.
Exercícios
1 Leia Deuteronómio 17:14-20. Responda as seguintes perguntas.
a) Quem seria o rei?
b) O que faria o rei?
c) O que o rei não deveria fazer?
Esta posição de primeiro lugar significa que os meus desejos,
relPodemos sumariar essas instruções afirmando os seguintes
princípios:
1. Os reis de Israel não deveriam governar segundo a sua própria
vontade.
2. Não deveriam governar visando a sua própria honra e glória.
3. Deveriam preocupar-se com a vontade de Deus e com as Suas
orientações, tendo em vista o bem-estar do povo.
4. Tanto quanto o mais humilde dos israelitas, o rei deveria estar
sujeito a Jeová.
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Esses princípios operaram em todos os futuros reinados que
houve em Israel. Enquanto um rei estivesse a depender da vontade
de Deus, prosperava. Mas, se tomava como norma desobedecer a
Deus, então acabava por ser destronado.
A Exigência do Povo
O povo de Israel contemplava as nações em seu redor e sentia-se
desunido e impotente em contraste com elas. Além disso, os filhos
de Samuel eram ímpios, e os anciãos do povo queriam encontrar um
modo de evitar que eles se tornassem líderes em Israel (1 Samuel
8:1-5). Os israelitas reuniram-se em Ramá, cidade de Samuel, e
exigiram dele um rei. A impaciência, a falta de confiança e a rebeldia
deles foi um pecado grave, e Samuel procurou o Senhor, muito triste.
Deus queria que Israel fosse o Seu povo especial, mas eles queriam
ser semelhantes às nações circunvizinhas (1 Samuel 8:5, 19-20). O
pedido que fizeram, exigindo um rei, mostrava que não confiavam
que Deus os protegeria, conforme Samuel salientou mais tarde (1
Samuel 12:6-12). Deus lembrou a Samuel: “... não te têm rejeitado
a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles” (1
Samuel 8:7).
Exercícios
2 Por qual motivo Deus disse a Samuel que os israelitas tinham
rejeitado não ao profeta, mas o Senhor?
O Aviso de Deus
Em seguida, Deus orientou Samuel para que avisasse o povo
sobre os resultados do pedido de terem um rei.
Exercícios
3 Leia 1 Samuel 8:10-22 e compare com Deuteronómio 17:14-20.
Responda às perguntas abaixo com uma ou duas frases, pelas suas
próprias palavras:
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a) Conforme as instruções divinas em Deuteronómio 17:14-20,
qual era a principal obrigação do rei? Se o rei cumprisse esse
dever, quais seriam os resultados?
b) De acordo com o aviso de Deus, dado por meio do profeta, em
1 Samuel 8:10-22, qual seria a principal actividade do rei?
Que resultado haveria?
Depois que o povo fora avisado sobre as consequências de seu
acto, continuaram a insistir que queriam ter um rei. Então Deus
disse a Samuel que lhes desse um rei (1 Samuel 8:19-22). Depois de
Saúl ter sido ungido rei, Samuel apresentou a sua última mensagem
como líder de Israel (1 Samuel 12). Nessa mensagem, ele pediu
que reconhecessem que a sua conduta tinha sido sem mácula, e eles
concordaram (vs. 3-5). Lembrou-lhes o que o Senhor fizera em favor
deles (vs. 6-11). E reiterou que eles tinham cometido um pecado ao
desconfia-rem do Senhor pedindo um rei (v. 12).
O povo temeu essas palavras de Samuel, bem como devido à
miraculosa confirmação divina que se seguiu. E clamaram a Samuel:
“... Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos
a morrer; porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este
mal, de pedirmos para nós um rei” (v. 19). Samuel encorajou o povo
e recomendou que servissem ao Senhor. Os princípios enunciados
por ele formavam uma predição acerca de todos os reis que iriam
de governá-los (vs. 20-25) “... temei ao Senhor, e servi-o fielmente,
com todo o vosso coração; porque vede quão grandiosas coisas vos
fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós
como o vosso rei”(vs. 24-25).
Embora Samuel já não fosse o governante oficial de Israel,
continuava a exercer uma poderosa influência sobre a nação. O povo
sentia a necessidade da ajuda dele, e Samuel respondia de maneira
graciosa e gentil (vs. 19-23).
Exercícios
4

Leia 1 Samuel 12:33. O que é que Samuel prometeu fazer?
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O Senhor traz-lhe à memória pessoas por quem deve orar? É
possível que essas pessoas, tal como o povo de Deus, nos dias de
Samuel, se tenham afastado do Senhor. Devemos seguir o exemplo
de Samuel, não pecando contra Deus, o que faremos se deixarmos
de orar por elas.
Exercícios
5 Escreva os nomes de quaisquer pessoas por quem deveria orar.
Talvez queira olhar para essa lista de vez em quando, a fim de se
lembrar de orar por elas.

O Reinado

de

Saúl

Objetivo 2 Sumarie os principais acontecimentos da vida de
Saúl.
Escolhido Como Rei
Ler 1 Samuel 9 – 15. Embora o povo não tenha escolhido um rei
por meio de eleição, é obvio que Deus seleccionou alguém que eles
desejavam. Lemos que Saúl era “... mancebo, e tão belo que, entre os
filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele; desde
os ombros para cima sobressaía a todo o povo” (1 Samuel 9:2). Ele
era o ideal que o povo fazia de um rei.
Depois que Deus revelou a Samuel que Saúl seria o rei (1 Samuel
9:15-17), Samuel ungiu-o numa cerimónia particular (1 Samuel 9:27
– 10:1). Samuel falou com Saúl sobre os sinais que Deus lhe daria, a
fim de confirmar a sua escolha, e disse-lhe que esperasse por ele em
Gilgal. Os sinais aconteceram conforme Saúl tinha predito. Então,
em Mizpá, após ter lembrado os israelitas de seu pecado por terem
pedido um rei, Samuel declarou publicamente que Saúl era o rei (1
Samuel 10:1-27).
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Exercícios
6 Leia 1 Samuel 10:9. De que maneira Deus mostrou a Sua graça e
a Sua ajuda para com Saúl?
Vitórias e Fracassos
Na qualidade de comandante dos exércitos de Israel, Saúl
mostrou ser um líder brilhante. Conquistou vitória após vitória;
mas Saúl não conseguia pôr-se sob a autoridade de Deus. Esse lado
negativo finalmente levou-o a ser rejeitado por Deus como rei.
Exercícios
7 Encha o gráfico como damos a seguir. Leia as Escrituras indicadas.
Sob o título apropriado, indique a referência de cada texto bíblico
que pertence ao mesmo. Diante da referência, escreva uma breve
descrição da vitória ou da derrota. O primeiro caso foi feito para
servir de ilustração.
Vitórias de Saúl
Referência

Descrição

1 Samuel 11:1-15

Derrotou
os Amonitas

Derrotas de Saúl
Referência

Descrição

Pode adicionar outras referências e descrições bíblicas no gráfico,
ao continuar a ler sobre a vida de Saúl.
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Rejeitado como Rei
Após a desobediência de Saúl em Gilgal (1 Samuel 13:8-12),
Samuel disse-lhe pela primeira vez que ele e a sua família não
continuariam a governar Israel. “... já tem buscado o Senhor para si
um homem segundo o seu coração...” disse Samuel a Saúl (1 Samuel
13:14). Depois do segundo acto de desobediência de Saúl, Samuel
repetiu a sua declaração, desta vez em linguagem mais vigorosa: “...
Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça à palavra do Senhor?... Porque a rebelião é
como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou
a ti, para que não sejas rei” (1 Samuel 15:22-23). No decorrer dos
anos, vemos que Saúl admitia com frequência o seu pecado, mas
nunca parecendo realmente mudar.
Exercícios
8 A principal razão de Saúl ter sido rejeitado como rei foi que
a) ele não julgava necessário obedecer completamente ao Senhor.
b) poupou a vida de um dos reis cuja cidade ele tinha capturado.
c) ofereceu ofertas queimadas e de manjares ao Senhor.
A rejeição de Saúl foi um grande desapontamento e motivo de
tristeza para Samuel (1 Samuel 15:35). Mas Deus tinha outro homem
em mente.

O Reinado

de

David

Objetivo 3 Identifique os factos ligados aos quatro períodos
básicos da vida de David.
Foi o profeta Samuel quem preparou o caminho para David, o
maior rei de Israel. David passara grande parte de sua juventude
como pastor de ovelhas. Essas experiências constituem o pano de
fundo de muitos dos salmos que ele compôs, e que estão no livro de
Salmos. Mas não continuou a ser um pastor, pois era o homem que
Deus tinha escolhido para ser rei.
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Ungido Rei
Ler 1 Samuel 16:1-13. Deus fez Samuel cessar da sua lamentação
sobre Saúl e enviou-o a Belém, à família de Jessé. David era o filho
mais jovem de Jessé.
Exercícios
9 Leia 1 Samuel 9:2; 10:23 e 16:1-13. Responda às seguintes
perguntas.
a) Que havia de comum entre Saúl e Eliabe?				
b) Por que é que Deus rejeitou Eliabe?					
c) O que é que a escolha divina de David indicou sobre ele?
Samuel ungiu David, e o Espírito de Deus tomou posse dele a
partir daquele momento (1 Samuel 16:13).
Esperando pelo Tempo Determinado por Deus
Ler 1 Samuel 16:14-23; 17:1-31; 2 Samuel 1. Vários anos
se passaram até que David realmente se tornasse rei de Israel. A
princípio, David esteve na corte de Saúl, onde a sua habilidade
musical acalmava o rei espiritualmente perturbado (1 Samuel 16:1423).
Exercícios
10 Leia 1 Samuel 16:14-23. Descreva com as suas próprias palavras
a condição de Saúl nesse tempo.
David mostrou a sua coragem e confiança no Senhor ao responder
ao desafio de Golias, o filisteu (1 Samuel 17:20-58). A sua vitória
tornou-se o centro da atenção do povo de Israel, e a sua popularidade
fez Saúl sentir inveja dele (1 Samuel 18:6-9). Porém, nenhum dos
planos traçados por Saúl para destruir David obteve sucesso. David
casou-se com Mical, filha de Saúl, e tornou-se grande amigo de
Jônatas, filho do rei.
Aumentando os sucessos militares de David, aumentava também
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a inveja de Saúl, pois sabia que o Senhor estava com David (1 Samuel
18:12, 28). Finalmente, David foi forçado a tornar-se um fora da Lei,
fugindo das tentativas de Saúl para matá-lo (1 Samuel 19:11-17).
O profeta Gade (a quem provavelmente David já conhecera entre
os profetas que estavam com Samuel, em Ramá) associou-se a ele
durante esse tempo, como também mais tarde (1 Samuel 22:5 e 2
Samuel 24:11-25).
A princípio, David procurou refúgio dentro das fronteiras de
Israel. Mais tarde, teve de fugir para o rei Aquis, de Gate (1 Samuel
21). Quando regressou a Israel, refugiou-se na caverna de Adulão
(1 Samuel 22), onde muitos homens se juntaram a ele. Depois que
o profeta Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, David foi para
Parã (1 Samuel 25:1). Finalmente, depois de várias fugas no limite,
David estabeleceu o seu quartel-general em Ziclague (1 Samuel 27),
onde ficou até a morte de Saúl.
Durante todos aqueles anos de exílio e perigo, David preferiu
submeter-se à vontade de Deus.
Exercícios
11 Leia 1 Samuel 24 e 26. Por que é que David se recusou a matar
Saúl, quando teve oportunidade de fazê-lo?
___________________________________________________
Na sua submissão à vontade de Deus, David representava o
verdadeiro ideal de reinado. O espírito rebelde de Saúl finalmente
levou este a apelar para a feitiçaria (1 Samuel 15:23; 28:3-25). Os
anos finais do reinado de Saúl foram de lutas entre Deus e Saúl, que
tendia por se desviar de Deus. Finalmente, num terrível momento
de completo desespero, Saúl suicidou-se no monte Gilboa. Três dos
seus filhos, incluindo Jônatas, o amigo chegado de David, já tinham
sido mortos na batalha contra os filisteus. Foi um trágico fim para a
carreira do primeiro rei de Israel. A comovente lamentação de David
por Saúl e Jônatas está registada em 2 Samuel 1.
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Governando Judá
Ler 2 Samuel 1-4. Após a morte de Saúl, só a tribo de Judá
reconheceu David como rei. Foi ungido por eles e reinou sobre Judá
em Hebrom, pelo espaço de sete anos (2 Samuel 1 – 4). Isbosete,
filho de Saúl, reinou sobre as demais tribos, que colectivamente se
chamaram de Israel. Porém, enquanto David e a sua linhagem se
fortaleciam cada vez mais, a linhagem de Saúl debilitava-se. Os dois
segmentos do reino acabaram por entrar em conflito. E então, numa
série de violentos acontecimentos, Isbosete foi assassinado por dois
dos seus próprios capitães.
Governando Todo O Israel
Ler 2 Samuel 5 – 24; 1 Reis 1:1 – 2:12. Depois que Isbosete
morreu, as tribos reuniram-se todas em Hebrom, a fim de ungirem
David como rei de Israel e de Judá (2 Samuel 5:1-5). David tomou
Jerusalém dos Jebuseus que ali habitavam, estabelecendo ali a capital
do reino unido (2 Samuel 5), e ali reinou por trinta e três anos.
David continuou a mostrar-se submisso aos desejos de Deus.
A sua primeira providência consistiu em trazer de volta a arca da
aliança e pô-la na nova capital (2 Samuel 6). Deve estar lembrado
que esse símbolo da presença de Deus fora perdido por ocasião da
batalha de Afeque, pelos ímpios filhos de Eli, e então fora devolvido
pelos filisteus, porque Deus começou a castigá-los. Temerosos, os
israelitas também tinham guardado a arca num celeiro, num lugar
chamado Quiriate-Jearim. Embora esse lugar ficasse apenas a treze
quilómetros de Jerusalém, a arca permanecera ali por mais de sessenta
anos (1 Samuel 5 – 7), incluindo todo o período de Samuel como
juiz, todos os anos de Saúl como rei, e parte do reinado de David.
Exercícios
12 Leia 2 Samuel 7:1-29. Faça um círculo em torno da letra referente
a cada afirmação VERDADEIRA.
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a) Deus pediu a David que construísse uma casa para a arca da
aliança.
b) David prometeu a Deus que edificaria uma casa para a arca
da aliança.
c) Deus disse a David que um dos seus filhos edificaria uma
casa para a arca da aliança.
Foi nesse tempo que Deus estabeleceu a Sua aliança com David,
prometendo-lhe um reino eterno. Com a passagem dos anos, David
ampliou as fronteiras de Israel, conquistando terras em redor,
derrotando os filisteus, os moabitas e os Amonitas (2 Samuel 8 – 10).
Exercícios
13 Compare as fronteiras do reino de David, conforme mostra o
mapa abaixo, e as fronteiras da terra quando foi dividida entre as
tribos, na área sombreada. O reino de David era maior mais ou
menos quantas vezes que o território inicial?
___________________________________________________
___________________________________________________

No auge do sucesso, David caiu num terrível pecado. Cometeu
adultério com Bate-Seba e fez com que o marido dela, Urias,
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morresse em batalha (2 Samuel 11). Urias durante muito tempo fora
companheiro e um capitão no exército de David. O pecado de David
foi trazido à atenção dele pelo profeta Natã, o qual também anunciou
o castigo divino. Morreu a criança que Bate-Seba teve com David (2
Samuel 12:15-23). David arrependeu-se sinceramente e foi perdoado
por Deus. E, por causa da sua humildade e coração quebrantado,
Deus continuou a usá-lo. Compôs os salmos de números 32 e 51
nesse o seu período de sentimento de culpa de pecado.
Exercícios
14 Leia os salmos 32 e 51. Responda às perguntas seguintes.
a) Como David reagiu à consciência de culpa de pecado, que
lhe foi dada por Deus?
b) O Senhor já lhe deu consciência de culpa de algum erro na
sua vida? Como reagiu?
A fim de mostrar que o perdoara totalmente, Deus deu a ele e a
Bate-Seba, que agora era sua esposa, um outro filho. Esta criança
recebeu o nome de Salomão, o qual haveria de ser o próximo rei de
Israel (2 Samuel 12:24-25; 1 Reis 1:39-40).
Embora David estivesse arrependido, os resultados do seu
pecado foram vistos na sua família. Primeiramente, houve um surto
de comportamento iníquo por parte dos seus filhos e filhas por meio
de diferentes esposas, como no caso de Amom e Tamar (2 Samuel
13 – 14). Finalmente, houve a rebelião encabeçada por seu filho,
Absalão. David chegou mesmo a ser expulso do trono por Absalão,
por um breve período (2 Samuel 15 – 18). Então foi restaurado para
o seu reino (2 Samuel 19 – 20), e, num maravilhoso salmo de acção
de graças, ele honrou Deus (2 Samuel 22 – 23).
David tornou a pecar ao fazer o recenseamento do povo. Isso
mostrava que ele estava confiante no número de soldados que
tinha ao seu dispor, e não no Senhor. Foi enviada uma praga contra
Israel. Depois do arrependimento e da intercessão de David, a praga
cessou, e David erigiu um altar ao Senhor, na eira que pertencera a
um homem de nome Araúna (2 Samuel 24:10-25).
Quando David chegava aos seus últimos anos de vida, um dos seus
filhos, Adonias, tentou apossar-se do trono. Contudo, foi impedido
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de fazê-lo, e Salomão tornou-se rei. David faleceu e foi sepultado (1
Reis 1:1 – 2:12). Prosseguindo a história de Israel, todos os demais
reis eram comparados ao seu reinado e à sua devoção ao Senhor.
Exercícios
15 Reveja esse período da vida de David. Depois relacione cada
evento (lado esquerdo) com o período da vida de David em que
o mesmo ocorreu (lado direito).
___a) Reinou em Hebrom.
1. Ungido rei
___b) Recusou-se a matar Saúl
2. Esperando		
___c) Trouxe a arca para Jerusalém
o tempo de Deus
___d) Levado ao palácio para tocar
3. Governando Judá
		 música para Saúl
4. Governando
___e) Deus firmou aliança com ele		 todo O Israel
___f) Samuel ungiu-o rei
___g) Derrotou Golias
___h) Isbosete, filho de Saúl,
		 foi assassinado
___i) Absalão, seu filho, rebelou-se
		 contra ele

O Reinado

de

Salomão

Objetivo 4 Identifique as razões para o sucesso e o fracasso de
Salomão como rei de Israel.
Obediência e Sucesso
Ler 1 Reis 2:13 – 11:43. Durante o reinado de Salomão, Deus
levou Israel a uma magnificência que espantava o mundo. Salomão
governou durante quarenta anos (1 Reis 11:42). Ele já começara em
meio à grandiosidade. Quando Deus lhe apareceu e lhe perguntou
o que ele gostaria de ter, Salomão pediu sabedoria para governar
o povo. O pedido agradou ao Senhor (1 Reis 3:5-14), e Salomão
tornou-se famoso por causa da sua sabedoria (1 Reis 3:28; 4:29-34).
Ele confiava em Deus e amava-O (1 Reis 3:3).
Durante o seu reinado, muitos cânticos e escritos sagrados foram
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produzidos. O próprio Salomão escreveu três mil provérbios, dos
quais cerca de 375 estão preservados no Antigo Testamento. Ele
também escreveu mil e cinco cânticos, três dos quais se acham na
Bíblia (Salmos 75 e 117, e o livro de Cantares de Salomão).
Quatro dos onze capítulos que falam sobre o reinado de Salomão
dedicam-se à descrição do templo por ele construído (1 Reis 5 –
8). Esse templo, que foi edificado em Jerusalém no mesmo lugar
onde David erigira um altar (2 Samuel 24), deixou o mundo
impressionado. Alguns calcularam que o seu valor, em moeda
corrente actual, atingiria cerca de cinco biliões de dólares. A força
de trabalho incluiu 30.000 judeus e 153.000 cananeus.
Exercícios
16 Leia a descrição do templo em 1 Reis 5 – 8 e estude as ilustrações
abaixo, que mostram como seria a aparência do templo. Então
reveja a descrição do tabernáculo, na quarta lição. Refira ás três
maneiras em que o templo e a tenda se assemelhavam, bem como
a grande diferença que havia entre eles.
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17 Depois que Salomão construiu e dedicou o templo, Deus
apareceu-lhe novamente. Leia 1 Reis 9:1-9. Descreva pelas suas
próprias palavras o que Deus disse que aconteceria ao templo se
Salomão ou os seus descendentes começassem a adorar outros
deuses.
Durante os anos do reinado de Salomão, o reino de Israel foi uma
ilustração do desejo de Deus de abençoar o Seu povo, o povo com o
qual entrara em aliança. A descrição que lemos em 1 Reis 10:14-29
sugere quão grande era esse reino. O povo de Deus, com a glória de
Deus entre eles, era motivo de admiração para o mundo!
Desobediência e Fracasso
Apesar de todo o sucesso de Salomão, ele falhou na devoção ao
Senhor. O Seu reino aumentava em riquezas e em fama. Estabeleceu
alianças com nações estrangeiras e casou-se com muitas mulheres
que não pertenciam a Israel, embora Deus tivesse ordenado que os
reis de Israel não tivessem muitas esposas (Deuteronómio 17:17). E
as esposas de Salomão desviaram-no para longe do Deus de seu pai
(1 Reis 11:1-8). Ele começou a adorar outros deuses, e o Senhor teve
de castigá-lo por causa da sua desobediência.
Exercícios
18 Leia 1 Reis 11:9-11. Então faça um círculo em redor da letra
antes de cada afirmação VERDADEIRA.
a) Deus disse que deixaria duas tribos para o filho de Salomão,
por amor a David e a Jerusalém.
b) O reinado de Salomão dividir-se-ia durante o reinado do seu
filho.
c) Salomão foi castigado por ter ficado muito rico.
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19 Reveja esta parte sobre o reinado de Salomão e leia o texto de 1
Reis 3:3 e 11:1-2. Qual das afirmações abaixo descreve melhor a
razão para o sucesso de Salomão, e depois o seu fracasso como
rei?
a) Obtendo riquezas e poder, Salomão obteve sucesso. Mas,
foram essas mesmas bênçãos que mais tarde o desviaram do
Senhor.
b) Sendo filho do rei David, a Salomão foi prometido um
grande e duradouro sucesso. Porém, o seu desejo de adquirir
sabedoria tornou-se exagerado, e ele falhou.
c) Nos seus primeiros anos como rei, Salomão amou e obedeceu
ao Senhor. Mais tarde, casou-se com muitas mulheres
estrangeiras, e começou a adorar os deuses delas.
Salomão começou a agir como os tiranos que governavam as
nações em redor. Quando ele morreu, o reino que alcançara tanta
grandeza estava em declínio. E foi de Natã, outro filho de David, e
não de Salomão, que Jesus Cristo descendeu. No entanto, a glória e
as riquezas do seu reino servem de exemplo das abundantes bênçãos
que Deus quer proporcionar ao Seu povo.
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Auto-Teste
1. Dentre os sumários abaixo, qual é aquele que melhor reflecte as
instruções e avisos de Deus em
relação a reinado?
a) Às instruções de Deus eram que a principal tarefa do rei
deveria ser a liderança espiritual do povo. O Seu aviso foi
que a menos que o rei trouxesse um numeroso grupo de
sacerdotes para a sua casa, não poderia governar o povo de
Israel.
b) As instruções de Deus foram que o rei deveria obedecer
plenamente a Sua lei, não permitindo qualquer obstáculo
quanto a isso. O Seu aviso foi que o rei forçaria o povo a
construir o seu palácio, e que o povo se queixaria amargamente.
c) As instruções de Deus foram que o rei seria o responsável
pela construção de um templo para o Senhor e pela formação
de um forte exército para a protecção de Israel. Ele avisou
que a menos que o rei contasse com um poderoso grupo de
soldados, o seu reino lhe seria arrebatado.
2. Relacione cada evento (lado esquerdo) com aquilo ao qual o
mesmo está associado (lado direito).
___a) Trouxe a arca da aliança para Jerusalém.
1. Saúl
___b) Tentou matar o homem que se tornou
2. David
		 rei depois dele.
3. Salomão
___c) Tornou-se famoso pela sua sabedoria.			
___d) Poupou a vida do primeiro rei de Israel.
___e) Construiu o templo.
___f) Casou-se com grande número de mulheres
		estrangeiras.
___g) Compôs dois salmos sobre sua reacção
		 à consciência de culpa de pecado
		 na sua vida.
___h) Apelou à feitiçaria.
3. Imaginemos que estava a ensinar um grupo de pessoas a quem
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Deus perdoa o pecado e continua a usar a pessoa que realmente
se arrepende. Qual rei melhor ilustraria essa verdade?
a) Saúl 			
b) David
c) Salomão
4. Ponha em sequência os dez eventos abaixo dessa era da história
de Israel. Escreva 1 defronte do primeiro evento, 2 defronte do
segundo evento, e assim por diante.
___a) Saúl foi ungido rei.
___b) David foi ungido em Belém.
___c) Salomão nasceu.
___d) O povo pediu de Samuel um rei.
___e) Saúl foi rejeitado como rei.
___f) David governou Judá em Hebrom.
___g) David erigiu um altar na eira de Araúna.
___h) Salomão construiu um templo para o Senhor.
___i) Por algum tempo Absalão expulsou David do seu trono.
___j) David tomou a cidade de Jerusalém e tomou-se rei de todo
o Israel.
5. Relacione cada uma das lições ou afirmações abaixo à pessoa
com quem ela estava mais intimamente associa da (números em
baixo).
a) Pediu sabedoria para governar Israel, e isso agradou a Deus.
b) Embora conhecesse a influência do Espírito de Deus, a sua
desobediência ao Senhor acabou por desqualificá-lo como
rei.
c) Continuou fiel, orando por Israel, embora tivessem pecado.
d) Por causa da influência das suas muitas esposas estrangeiras,
abandonou o Senhor e começou a adorar outros deuses.
e) Fora ungido por Deus, mas passara muitos anos à espera do
tempo marcado pelo Senhor para subir ao trono.
		

1. Samuel

2. Saúl

3. David
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Confere as Tuas Respostas
10 A minha resposta. Por causa da sua desobediência, Saúl parecia
deprimido num estado de trevas espiritual. O seu único alívio
era quando David tocava a harpa para ele.
1 a) Teria de ser um israelita escolhido por Deus, e não um
estrangeiro.
b) Deveria copiar a lei de Deus por si mesmo, conservando-a
perto de si para lê-la e ser-lhe obediente. Teria de submeter-se a
Deus como qualquer outro israelita.
c) Não deveria acumular cavalos e nem comprá-los do Egipto.
Não deveria ter muitas esposas e nem tornar-se rico. Não deveria
julgar-se superior às outras pessoas.
11 Porque respeitava Saúl como alguém que fora escolhido por
Deus e fora ungido rei.
2 Porque ao pedirem um rei, puseram-se fora da directa autoridade
de Deus e puseram-se sob a autoridade do homem.
12 a) Falsa
b) Falsa
c) Verdadeira
3 a) A sua principal obrigação era conhecer a lei e obedecer-lhe.
Se assim o fizesse, o resultado seria um longo reinado dele e dos
seus descendentes.
b) Ele forçaria o povo a construir o seu palácio, e o povo queixarse-ia amargamente, mas Deus não os ouviria.
13 Entre quatro e cinco vezes maior.
4 Samuel prometeu continuar a orar pelo povo e a ensinar-lhes
como agir correctamente.
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14 a) Confessou o seu pecado e pediu que Deus o purificasse. Ele
humilhou-se e arrependeu-se.
b) A sua resposta. A atitude de David mostra-nos que devemos
responder quando Deus nos enche de consciência de culpa de
pecado.
5 A sua resposta.
15 a) 3. Governando Judá
b) 2. Esperando o tempo de Deus
c) 4. Governando todo o Israel
d) 2. Esperando o tempo de Deus
e) 4. Governando todo o Israel
f) 1. Ungido rei
g) 2. Esperando o tempo de Deus
h) 3. Governando Judá
i) 4. Governando todo o Israel
6 Deus deu-lhe uma nova natureza.
16 A sua resposta deveria incluir as seguintes (ou outras semelhantes).
1) Ambos tinham uma sala interna onde a arca da aliança era
conservada.
2) Ambos tinham um altar dos sacrifícios.
3) Ambos eram habitados pela presença do Senhor. A principal
diferença era que a tenda era relativamente portátil e podia ser
transportada de um lugar para o outro, durante as peregrinações
de Israel pelo deserto, mas o templo era fixo. Servia de centro
permanente de adoração para os israelitas, que agora se tinham
estabelecido na sua terra.
17 De acordo com os versículos 7-8, Deus abandonaria o templo e
este tornar-se-ia uma pilha de ruínas.
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7
Vitórias de Saúl

Derrotas de Saúl

Referência

Descrição

1 Samuel 11:1-15

Derrotou os Amonitas

1 Samuel 14.1-23

Derrotou os filisteus em Gibeá e
salvou Jabes

1 Samuel 15:1-7

Derrotou os amalequitas, lutando
de Havila a Sur

1 Samuel 11:1-15

Derrotou os Amonitas

Referência

Descrição

1 Samuel 13:8-13

Desobedeceu a
Deus actuando
como sacerdote
e oferecendo
sacrifícios

1 Samuel 15:8-23

Desobedeceu à ordem de Deus, de
destruir totalmente os amalequitas

8 a) ele não julgava necessário obedecer completamente ao Senhor.
(Essa foi a razão real. Os actos de desobediência de Saúl, dados
nas afirmações b) e c), derivavam da sua atitude de desrespeito
para com a vontade e os mandamentos do Senhor).
18 a) Falsa
b) Verdadeira
c) Falsa
9 a) Ambos eram altos e belos.
b) Eliabe foi rejeitado porque Deus leu o seu coração.
c) Indicou que o coração de David era recto com Deus.
19 c) Nos primeiros anos como rei, Salomão...
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