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Reino Dividido

Na lição sétima, fizemos uma pausa no nosso estudo sobre a
história de Israel para considerar os escritos da era do reino – os
maravilhosos livros de poesia e sabedoria. Voltaremos agora a
acompanhar o reinado de Salomão, com os eventos dos seus últimos
dias e os anos posteriores.
Se as tribos descritas em Juízes estavam em luta, o povo de Deus,
nos dias do reino unido, era glorioso. Eles subjugaram os povos
vizinhos. Porém, nos seus dias de bênção e prosperidade, tornaramse negligentes. A idolatria aumentou, e esqueceram-se de que o
sucesso dependia do princípio ensinado por Samuel: “... temei ao
Senhor, e servi-o, fielmente, com todo o vosso coração...”
(1
Samuel 12:24). Salomão voltou-se para os deuses falsos, e o Senhor
castigou-o por isso.
Não demorou a reaparecer a antiga inveja entre as tribos.
As sombras da divisão e da destruição pairavam como uma
nuvem de tempestade sobre elas, impedindo que se visse a glória
resplandecente das suas realizações. O pior é que a divisão trouxe
desonra ao nome do Senhor, entre as nações gentílicas. Contudo,
Deus não os abandonou. À medida que estudar este período da sua
história, familiarizar-se-á com a mensagem de Deus através dos
Seus profetas. Aprenderá muitas lições que poderá aplicar à sua vida
diária.

Esboço
Divisão do reino
A Idolatria de Salomão
A Atitude de Reoboão
A Inveja Entre as Tribos
Descrição do Reino Dividdo
Os Seus Nomes
Os Seus Contrastes
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Tendas, Templos e Palácios
Relação entre os Dois Reinos
A História do Reino Dividido
Os Reis
Os Profetas
Os Seus Ministérios
Para o Reino do Norte
Para o Reino do Sul

Objetivos
Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de:
1. Explicar por qual razão o reino se dividiu;
2. Descrever as principais características dos registos e da história
do reino dividido;
3. Sumariar diversos aspectos da mensagem dos profetas que
ministram durante os anos do reino
dividido.

Atividades de Aprendizagem
1. Leia cada parte bíblica recomendada na lição. Esta é a lição
que mais contém leituras bíblicas, pelo que precisará de mais
tempo para completá-la.
2. Estude cuidadosamente e devolva ao professor a Folha de
Resposta 2.

Palavras-Chave
a.C.			
predição		
assassinato 		
profeta		
dinastia			
questões correntes
escritor			remanescente
genealogia 		
tributo
lealdade
político
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Divisão

do

Reino Unido

Objetivo 1 Seleccione afirmações que mostrem as causas e os
resultados da divisão do reino.
Ler 1 Reis 11:14; 1 Crónicas 10 – 11. Deus avisou o seu povo, por
meio de Moisés, Josué e Samuel de que o pecado traria a destruição.
Seriam derrotados não por alguma força externa, mas por terem se
esquecido de Deus. Deus não os poupava do julgamento, quando
pecavam.
A Idolatria de Salomão
Deus avisou Salomão por duas vezes sobre a adoração aos deuses
estrangeiros. Lemos, porém, que Salomão “... não guardou o que
o Senhor lhe ordenara” (1 Reis 11:10). Por esse motivo, o Senhor
disse-lhe que o reino lhe seria retirado, embora não durante o seu
tempo de vida. Deus disse que daria uma tribo ao filho de Salomão
“... por amor do meu servo David, e por amor de Jerusalém, que
tenho elegido” (1 Reis 11:13).
O pecado de Salomão e do povo de Israel, esquecendo-se de
Deus e voltando-se para a abominável idolatria, foi a principal razão
pela qual o reino foi dividido.
Exercícios
1 Leia 1 Reis 11:27-39 e responda às perguntas seguintes.
a) Qual razão é que foi dada pelo profeta Aias, para a divisão do
reino?
b) Como é que o reino seria dividido?
A Atitude de Reoboão
Uma segunda razão para a divisão do reino foi a atitude do filho
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de Salomão, Reoboão, que se tornara rei após a morte do pai. O
povo ficara agitado sob os pesados impostos e outras cargas dos
últimos dias do reinado de Salomão. Pediram que o novo rei lhes
aliviasse a carga. Porém, Reoboão ignorou o sábio conselho dos
anciãos e consultou os seus jovens e inexperientes amigos. Após
três dias, ele respondeu: “... Meu pai agravou o vosso jugo, porém
eu ainda aumentarei o vosso jugo; meu pai vos castigou com açoites,
porém eu vos castigarei com escorpiões” (1 Reis 12:14). Então o
povo rebelou-se e estabeleceu o reino do norte, sob o governo de
Jeroboão, ex-oficial de Salomão.
A Inveja Entre as Tribos
Uma terceira razão para a divisão foi a antiga inveja entre a tribo
de Judá e a grande tribo de Efraim, no norte. Com certeza se lembra
que Josué era efraimita. Saúl, porém, fora escolhido dentre a tribo de
Benjamim, e David dentre a tribo de Judá. A grande rivalidade entre
Judá e Efraim é percebida no relato bíblico. Enquanto obedeceram
a Deus, imperou a unidade, mas, quando deixaram de fazê-lo, a
divisão tornou-se inevitável.
Quando o reino se dividiu em duas nações rivais, entrou em colapso
toda a estrutura política. Os filisteus, sírios, amonitas e moabitas –
nações que tinham sido subjugadas por Israel -recuperaram a sua
liberdade. O caos económico tornou-se muito sério. Essas nações
não continuaram a pagar tributo, e era impossível que as tribos
divididas mantivessem o controle sobre as grandes rotas comerciais.
Um grande reino literalmente desmoronou-se da noite para o dia,
restando apenas duas fracas potências de segunda categoria.
Exercícios
2 Leia 1 Reis 12. Quando Reoboão organizou um exército para
atacar as tribos sob o governo de Jeroboão, Deus disse-lhe que
a) fosse em frente e lutasse contra as tribos rebeldes, para manter
a unidade politica.
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b) esperasse até receber outras instruções da parte do profeta.
c) mandasse de volta as tropas para os seus lares, pois a divisão
era de acordo com a Sua vontade.
3 Leia cada afirmação sobre a divisão do reino (lado esquerdo).
Então decida se a afirmação foi uma causa 1) ou um resultado 2)
da divisão, e escreva o número correcto em frente desta.
___a) Reoboão seguiu o conselho
1. Causa
		 dos seus jovens amigos.
2. Resultado
___b) As nações antes sujeitas
		 a Israel deixaram
		 de pagar tributo.				
___c) Perdeu-se o controle sobre
		 as rotas comerciais.
___d) Tanto o rei como o povo
		 deixaram de adorar
		 ao Senhor.
___e) Outro reino foi constituído
		 sob Jeroboão, ex-oficial
		 de Salomão.

Descrição
Objetivo 2

do

Reino Dividido

Identifique os factos relativos às características e
relações dos reinos do norte e do sul.

Os Seus Nomes
Vimos que até este tempo o nome de “Israel” fora usado para
aludir ao próprio Jacob e a todos os seus descendentes
(Génesis
32:22-32; 49:2; Josué 1:2). Depois da divisão do reino, entretanto, a
Bíblia passa a usar o nome “Israel” para referir-se ao reino do norte,
composto por dez tribos, cujo primeiro rei foi Jeroboão. Algumas
vezes, o reino do norte é também chamado na Bíblia de “Efraim”,
nome da sua tribo mais influente.
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Por outro lado, o reino do sul,
formado pelas tribos de Judá e
Benjamim, passou a ser chamado
“Judá”, É importante reter na mente
esses factos, quando se lê os diferentes
livros do Antigo Testamento.
Os Seus Contrastes
O reino do norte (Israel) tinha
muitas vantagens não usufruídas
pelo reino do sul (Judá). Contava
com dez tribos fortes, ao passo que
o reino do sul contava apenas com
duas. (Algumas vezes, porém, Judá
e Benjamim eram tidas como uma
única tribo). Conforme verá, ao
examinar este mapa dos dois reinos,
o reino do norte tinha uma área bem
maior. Também possuía as terras
agrícolas mais férteis – o vale do
rio Jordão. A sua população era três vezes maior que a de Judá.
Além disso, os principais centros militares, construídos por David
e Salomão, estavam no reino do norte. Assim também no caso das
escolas de profetas, em Betel, Gilgal e Ramá. A grande razão de sua
existência é que Deus permitira que o reino fosse dividido desse
modo, como castigo pelos pecados do povo.
Porém, o reino do sul, apesar de menor em território e em
população, contava com Jerusalém, o centro político e religioso da
nação. Foi o temor da influência de Jerusalém que levou Jeroboão,
o primeiro rei do reino do norte, a cair num erro fatal. Esse acto
acendeu imediatamente a ira de Deus, e o Seu castigo contra eles.
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Exercícios
4 Leia 1 Reis 12:25-31. O que Jeroboão tentou fazer para impedir
que os seus súbditos fossem adorar em Jerusalém?
___________________________________________________
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Após esse acto de Jeroboão, os sacerdotes, levitas e muitos outros,
de cada tribo, cuja lealdade ao Senhor era forte, abandonaram o reino
do norte e transferiram a sua lealdade para Judá. Com esse reforço,
Judá foi muito fortalecida. Isso significou que os remanescentes
de todas as outras dez tribos podiam ser encontrados dentro das
fronteiras de Judá (2 Crónicas 11:13-17).
O reino do sul desfrutava ainda de uma vantagem maior do
que estas. Havia ali apenas uma família real; todos os monarcas
descendiam de David. Deus cumpriu a Sua promessa a David, Seu
servo! Em contraste com isto, o reino do norte tinha nove dinastias
ou famílias reais diferentes, com um total de dezanove monarcas
iníquos. Essas dinastias sucediam-se umas às outras por meio do
assassinato, do derramamento de sangue e da revolução. Talvez por
essa razão é que o reino do sul sobreviveu ao reino do norte pelo
tempo de cento e trinta anos. Abaixo há um quadro que resume as
diferenças entre os dois reinos, e também um diagrama que mostra
quanto tempo cada reino durou.
Israel

Judá
Sul, duas tribos
Capital: Jerusalém
Adoração no templo de Jerusalém
Uma família reinante
Bons e maus reis
Dezanove reis e uma rainha
Durou 395 anos
O reino caiu em 587 a.C.
Levado cativo para a Babilónia, por
Nabucodonosor.

Norte, dez tribos
Capitais: Siquém; depois Samaria
Adoração idólatra em Dã e Betel
Nove diferentes dinastias
Todos os reis foram ímpios
Dezanove reis
Durou cerca de 240 anos
O reino caiu em 722 a.C.
Levado cativo para a Assíria, por
Salmanezer.
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Exercícios
5 De acordo com o diagrama e o quadro dados, o reino do norte
a) era governado por David.
b) tinha dois centros religiosos.
c) durava menos tempo que o reino do sul.
Relação Entre os Dois Reinos
Tem ideia do que a guerra civil faz a uma nação. Ela deixa
famílias divididas, destrói os negócios, os meios de transporte e a
vida social. Israel, antes, era uma família, com uma só língua, uma
única nação. Agora, conforme Aías tinha profetizado, tornaram-se
como uma peça de vestuário rasgada em doze pedaços; dois pedaços
unidos contra dez. O relacionamento entre os dois reinos atravessou
quatro fases bem demarcadas.
1. Hostilidade Mútua. Durante esse tempo, os reis de Judá
continuaram a tentar recuperar a autoridade sobre as dez tribos do
reino do norte. Houve cerca de sessenta anos de lutas constantes.
2. Acordos feitos contra um inimigo comum. A Síria ameaçou os
dois reinos. O rei de Israel procurou formar uma aliança com
Josafá, rei de Judá, por meio de casamentos entre as famílias
reais. O propósito disso era unir-se contra o crescente poder da
Síria.
3. Período de novas hostilidades mútuas .Quando Jeú subiu ao
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trono do reino do norte, executou todos os membros restantes
da família de Acabe. Isso destruiu a aliança que fora feita entre
Acabe e o reino do sul. A ferida nunca haveria de sarar. O reino
do norte caiu cada vez mais na idolatria.
Houve um certo número de avisos proféticos, mas, finalmente,
os habitantes do reino do norte foram levados em cativeiro pelos
assírios, em 722 a.C.
4. O reino do sul fica só.A Assíria, o Egipto e, finalmente, os
caldeus, tentaram conquistar Judá. O conflito prolongou-se por
cento e trinta anos, até 586 a.C., quando Judá foi levado cativo
para a Babilónia, sob o poder de Nabucodonosor.
Exercícios
6 Relacione cada facto (lado esquerdo) com o reino que é assim
descrito (lado direito).
___a) Possuía as melhores terras agrícolas.
1. Norte
___b) Tinha um território menor.
2. Sul
___c) Caiu debaixo da Assíria, em 722 a.C.
___d) Foi governado por Jeú.
___e) Caiu debaixo da Babilónia, em 586 a.C.
___f) Responsável pelo assassinato da família
		 de Acabe.
___g) Tentou recuperar controle sobre as
		 dez tribos.
___h) Teve novas dinastias governantes.
___i) Teve uma família reinante.
___j) A sua capital era Jerusalém.
___j) Formou uma aliança, por meio de
		 casamento, com a família de Josafá.
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A História

do

Reino Dividido

Os Registos
Objetivo 3 Identifique as afirmações que descrevem o conteúdo
dos livros de Samuel, Reis e Crónicas.
Ler 1 Reis 15 – 16, 20 – 23; 1 Crónicas 13:17; 28 – 29; 2 Crónicas
13 – 20.A história do reino unido e do reino dividido está registada
nos livros de Samuel, Reis e Crónicas. Juntos, esses livros ocupam
cerca de um quinto (20%) do Antigo Testamento. Importa lembrar
que essa história foi escrita do ponto de vista de Deus.
Como exemplo disso, consideremos um dos reis do reino do norte,
chamado Onri. A sua família governou por quarenta e quatro anos, a
mais longa dinastia de todo o Israel. Mediante registos extra-bíblicos
somos informados que Onri fundou a mais poderosa família reinante
do norte. Mudou a capital para Samaria, onde iniciou uma grandiosa
cidade. Reconquistou territórios dos moabitas. De facto, os assírios,
que mais tarde conquistaram o reino do norte, chamavam-lhe de
terra de Onri. No entanto, a Bíblia dá-nos os eventos do reinado
de Onri em apenas dois versículos – 1 Reis 16:23-24. Devemos
conservar na memória esse ponto de vista divino, quando estudamos
esses registos históricos.
Exercícios
7 Leia 1 Samuel 16:7 e 1 Reis 16:21-28. Por que é que tão pouca
coisa é dita sobre o que Onri realizou?
___________________________________________________
___________________________________________________
Estes livros diferem entre si quanto à importância que conferem
a diferentes aspectos da história que registam. Consideremos a
ênfase de cada um deles.
1. Os livros de 1 e 2 Samuel mostram-nos os princípios segundo os
quais Deus queria que o reino fosse estabelecido. Este deveria
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ser fundado sobre os valores espirituais ensinados por Samuel,
sendo governado por reis que seguissem o exemplo da submissa
liderança de David.
2. Os livros de 1 e 2 Reis descrevem como o reinado realmente
se desenvolveu. Vemos como teve cumprimento a profecia de
Natã a David (2 Samuel 7:12-16). Essa profecia dizia que David
sempre teria descendentes. 1 e 2 Reis falam tanto sobre o reino
do norte como sobre o reino do sul. Dão muita atenção a profetas
como Elias e Eliseu.
3. Os livros de 1 e 2 Crónicas enfatizam o templo: as suas cerimónias
de louvor e os seus oficiais. Tendo o sacerdócio e o templo como
seu tema central, esses livros reafirmam a história do reino unido
sob Saúl, David e Salomão. Em seguida, tratam principalmente
da história de Judá, o reino do sul. O reino do norte, Israel, só é
mencionado quando os seus eventos estão relacionados com os
acontecimentos do reino do sul.
A seguir damos duas ilustrações. A primeira mostra o período de
tempo coberto por esses livros. A segunda mostra as diferenças dos
temas dos livros de Reis e de Crónicas.

REIS

CRÓNICAS

História de Israel e de Judá
Enfatiza os profetas. Trata do reino e
dos reis
Termina quando o povo vai para o cativeiro.

História principalmente de Judá
Enfatiza os sacerdotes. Trata do templo
e dos sacerdotes
Termina quando o povo volta do cativeiro.
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Exercícios
8 Faça um círculo em torno da letra de cada afirmação
VERDADEIRA.
a) Os livros de Reis e Crónicas registam ambos a história de
Judá.
b) Os livros de Crónicas tratam principalmente das vidas dos
profetas.
c) Os livros de Reis enfatizam a história do reino do norte e seus
sacerdotes.
d) Os livros de Crónicas cobrem o mesmo período de tempo
coberto pelos livros de Samuel e Reis juntamente.
e) Os livros de Crónicas terminam quando o povo foi para o
cativeiro.
f) A profecia sobre o reinado de David encontra-se em 2 Samuel.
g) Os livros de Samuel e de Reis tratam do reinado de Saúl.
Os Reis
Objetivo 4 Usando um gráfico de informações, enuncie factos
diferentes acerca dos reis de Israel e Judá.
Ler 2 Reis 20 – 24; 2 Crónicas 29 – 35.O carácter de Israel e
Judá, em certo sentido, reflectia-se nos seus reis, por ser crucial o
papel do rei no destino espiritual da nação. O que um rei fosse, nisso
eventualmente se tornava o povo. A influência dos reis tanto podia
ser boa como podia ser má, conforme por muitas vezes aconteceu.
Após Salomão, a história dos reis do norte fornece-nos um
triste quadro de declínio e desvio. No reino do norte, Jeroboão
tinha estabelecido a adoração de bezerros de ouro; o seu exemplo
corrompeu a nação e acabou por destruí-la (1 Reis 16:7; 22:52; 2
Reis 10:31).
No reino do sul, Reoboão permitiu que os israelitas construíssem
lugares onde eram adorados deuses falsos. Seguiram as práticas
malignas dos povos que Deus ordenara que fossem expulsos da
Palestina (1 Reis 14:22-24). Porém, embora a maioria dos reis
fossem ímpios, houve alguns que foram piedosos. O reinado de
Ezequias em Judá, por exemplo, foi um admirável período de fé e
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glória (2 Reis 18:1 – 20:21).
No final deste livro encontrará um quadro intitulado “Reis
e Profetas do Reino Dividido” (pg. 167-168 ). Esse quadro dá as
seguintes informações sobre cada um dos reis de Israel e de Judá:
1. Ano em que o rei subiu ao trono, o seu nome e as referências
bíblicas que dão informações sobre o seu reinado. Quanto ao
reino do norte, os reis que deram inicio às dinastias têm os seus
nomes impressos com letras maiúsculas: JEROBOÃO. Os nomes
de alguns reis são idênticos. Isso porque as famílias reais de
ambos os reinos se casaram entre si, usando os mesmos nomes.
2. Como o rei obteve o trono (herança, assassinato ou outro meio
qualquer) e por quanto tempo governou. Em alguns casos, dois
reis reinaram ao mesmo tempo, pelo que os anos nem sempre
podem ser somados com exactidão.
3. Uma breve descrição de seu carácter espiritual.
4. Os nomes de quaisquer profetas activos no seu reinado. Os
profetas activos no seu reinado. Os profetas que escreveram
algum livro da Bíblia têm os seus nomes escritos em letras
maiúsculas: ISAÍAS. Esses são chamados Profetas Escritores.
Alguns profetas, como Amós, tiveram um ministério em ambos
os reinos.
Examine agora o quadro e descubra o nome Baasa na lista de
reis do norte. Conforme pode observar, o quadro dá-nos as seguintes
informações:
a. Baasa subiu ao poder em 909 a.C.
b. ele começou uma dinastia.
c. as informações sobre o seu reinado encontram-se em 1 Reis
15:32 – 16:7.
d. ele obteve o trono por meio de assassinato.
e. governou durante 24 anos.
f. foi um mau rei.
g. Jeú profetizou durante o seu reinado.
(Lembre-se que os anos a.C. são contados em sentido contrário,
diminuindo até chegarem ao ano “O”, o ano do nascimento de Cristo.
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Os anos anteriores a Cristo são normalmente marcados com as letras
a.C. Todos os nomes que aparecem neste quadro são a.C.).
Exercícios
9 Responda às seguintes perguntas, usando a informação dada no
quadro (pg. 167-168).
a) Qual era o nome do filho do rei Josafá (ele casou-se com
Atalia, filha do rei Acabe de Israel)?
b) Qual foi o nome do próximo rei de Judá, filho de Jeorão e de
Atalia, filha de Acabe?
c) Quem sucedeu ao rei Acabe, no reino do norte?
d) A qual dinastia pertencia Jeroboão II?
e) Quem subiu ao poder em Judá, no ano de 750 a.C.?
f) Quais reis do reino do sul podem ser considerados muito
bons? Onde se pode ler sobre eles, na Bíblia?
g) Qual profeta actuou tanto durante a queda de Samaria como
durante o reinado de Ezequias, em Judá? Há na Bíblia algum
livro com o seu nome?					
h) Quantos reis do reino norte subiram ao trono por meio de
assassinatos?		
i) Por quanto tempo reinou o rei Amazias, de Judá?			
		
Talvez queira estudar as vidas de cada um destes monarcas em
maior detalhe. Nesse caso, use o quadro para ajudá-lo no seu estudo.
Os maus caminhos dos reis e do povo terminaram sendo a causa
da destruição de ambos os reinos. O reino do norte caiu em 722
a.C., e o reino do sul em 586 a.C. Deus tinha predito isso oitocentos
anos antes, por intermédio de Moisés. Cativeiro e destruição foram
o pagamento pela rebeldia e pela idolatria.
Exercícios
10 Leia Deuteronómio 28:33, 36. Escreva o que Deus disse que
sucederia se o Seu povo Lhe fosse desobediente.
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Os Profetas
A Sua Mensagem
Objetivo 5 Distinga entre mensagens proféticas que predizem
acontecimentos futuros e mensagens proféticas que
incluam princípios do bem e do mal, que podem ser
aplicados à nossa vida de hoje.
Ler 1 Reis 17 – 19; 2 Reis 1 – 8, 19 – 20.Durante os negros
dias dos reinos do norte e do sul, Deus levantou muitos profetas
para avisar o Seu povo. Dentre eles, doze têm os seus nomes como
títulos de livros do Antigo Testamento. Sendo eles profetas, as suas
mensagens não falavam apenas sobre eventos futuros, mas também
sobre a vontade de Deus para o presente. Com frequência exibiam
discernimento quanto ao que estava a acontecer na sua nação. Lemos
em 2 Reis 17:13 que Deus enviou os Seus profetas para avisar Israel
e Judá, dizendo:
“... Convertei-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus
mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei
a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos,
os profetas”.
Os profetas mostraram-se destemidos na transmissão da
mensagem de Deus aos reis e ao povo em geral, acerca dos seus
pecados e do julgamento vindouro.
Um profeta era um homem especialmente seleccionado; não
herdava a sua posição, como acontecia com os reis e os sacerdotes.
A escolha de Deus quanto aos profetas não era influenciada por
factores como família, tribo ou treinamento intelectual. Um profeta
tinha duas grandes responsabilidades. Era chamado para:
1. Receber algo da parte de Deus; e
2. Transmitir a mensagem recebida, em nome de Deus.
Portanto, as mensagens dos profetas procediam de Deus, e não
dos seus próprios pensamentos.
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Somente os falsos profetas anunciavam o que eles mesmos
pensavam. Como mensageiro de Deus que falava da parte de Deus,
um profeta devia anunciar sem temor a Palavra de Deus ao povo.
Exercícios
11 Examine novamente o quadro do reino dividido, no fim deste
guia. Escreva o nome de cada profeta que agiu durante esse
tempo, e que tem um livro com o seu nome na Bíblia.
A mensagem de um profeta era recebida e transmitida sob a
inspiração divina. Ao mesmo tempo, porém, a sua própria capacidade
mental, a sua personalidade e a sua maneira de expressar-se não
se perdiam. Era um instrumento nas mãos de Deus, mas não uma
máquina. Essa é uma distinção importantíssima, pois os resultados
da inspiração divina de algum modo se podem comparar com os
resultados da influência demoníaca, que controla realmente certas
pessoas.
A origem da mensagem de um profeta era importante, como
também a própria mensagem. Um grande mestre da Bíblia afirmou
que a mensagem dos profetas tinha três partes:
1. Uma mensagem da sua própria geração ou época, directamente
da parte de Deus.
2. Uma mensagem de futuros eventos preditos, como os
seguintes:
a. o fracasso do povo escolhido de Deus e o castigo divino
contra eles e as nações em redor.
b. a vinda do Messias, a Sua rejeição e a Sua glória final.
c. o estabelecimento do reinado do Messias neste mundo.
3. Uma mensagem viva para nós, que vivemos na actualidade,
contendo princípios do bem e do mal.
A mensagem de um profeta à sua própria geração com frequência
era uma combinação de predições de eventos futuros e princípios do
bem e do mal. Muito podemos aprender através dessas mensagens,
tanto acerca do Messias e do Seu reino como a respeito dos princípios
do bem e do mal, que podemos aplicar às nossas vidas diárias. No
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livro de Habacuque, por exemplo, o texto de 1:6 é a predição de
um evento futuro, ao passo que os textos de 2:4 e 2:18 contêm
princípios do bem e do mal. Dediquemos agora alguns momentos
para encontrar, ler e considerar o significado desses versículos das
Escrituras.
Exercícios
11 Leia os versículos abaixo, do livro de Miquéias (lado esquerdo).
Escreva 1 diante de cada versículo que expõe uma profecia
definida sobre o futuro, e escreva 2 diante de cada versículo que
oferece princípios do bem e do mal, e que podemos seguir hoje.
___a) Miquéias 1:6-7		
___b) Miquéias 2:1-3		
___c) Miquéias 3:8-11
___d) Miquéias 5:2
___e) Miquéias 6:6-8

1) Eventos futuros
2) Princípios do bem e do mal

Os Seus Ministérios
Objetivo 6 Relacione versículos que representam os temas dos
livros proféticos com o livro ao qual pertencem.
Para o Reino do Norte
Os profetas escritores do reino do norte, antes do cativeiro assírio,
em 722 a.C., foram Jonas, Amós e Miquéias. Além disso, houve o
ministério de Elias, Eliseu, Aias, Jeú, Micaias e Obede no reino do
norte. Elias e Eliseu, por exemplo, fizeram muitos milagres (1 Reis
17 e 2 Reis 4). Jonas foi enviado a uma cidade estrangeira, Nínive,
a fim de avisar os seus habitantes de um iminente julgamento. Leia
Jonas 1 – 4 antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver
completado essa leitura: ________		
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Exercícios
13 Leia cada texto bíblico abaixo indicado. Anote e, ao lado, dê o
nome do profeta que fala, com uma breve descrição do que ele
fez.
a) 1 Reis 14:1-17					
b) 1 Reis 16:1-7								
c) 1 Reis 18:20-39								
d) 2 Reis 5:9-16								
e) 2 Crónicas 28:9-11							
		
A seguir damos um breve resumo das mensagens de Deus ao
reino do norte, por meio dos profetas escritores. Cada uma seria um
maravilhoso assunto para estudar pela sua própria iniciativa.
Oséias: O amor de Oséias pela sua própria esposa pecaminosa e
adúltera e a restauração dela, forma um quadro do amor perdoador
de Deus pela pecaminosa nação de Israel. Os capítulos 1 – 3 narram
a experiência pessoal de Oséias, semelhante às relações de Deus
com a espiritualmente adúltera nação de Israel. Os capítulos 4 – 14
dão a mesma mensagem, mas com maiores detalhes. Leia Oséias 1 –
14 antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver completado
a leitura:_______		
Amós: Amós pregou que uma nação é responsável pelos seus
pecados nacionais. As nações pagãs em redor de Israel foram
condenadas ao castigo, pelos seus pecados nacionais. Israel, contudo,
recebeu uma condenação mais severa pelos seus pecados, por ter
recebido maior luz. Leia Amós 1 – 9 antes de continuar. Faça um
sinal aqui, quando tiver completado a leitura:______		
Miquéias: Miquéias pregou para ambos os reinos, do norte e do
sul, acerca do julgamento vindouro e da futura restauração e bênção.
Os capítulos 1 – 3 mostram um quadro tenebroso; os capítulos 4 e
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5, um quadro luminoso; e o capítulo 6 mostra mais julgamentos. E
então de 7:7 em diante, o livro oferece um glorioso quadro sobre o
futuro de Israel. Leia Miquéias 1 – 7 antes de continuar. Faça um
sinal aqui, quando tiver completado a leitura:_______
Exercícios
14 Leia os textos bíblicos sobre cada profeta, abaixo indicado.
Então relacione cada profeta com a frase que fala sobre a sua
mensagem ou actividades (em cima).
___a) Coroou Joás rei de Judá.			
___b) Disse que Judá seria atacado por Sisaque, do Egipto.
___c) Fez Joás e o povo entrarem em pacto com Deus.
___d) Disse a Josias que ele não veria o castigo divino contra
Jerusalém.
1. Jeoiada, 2 Reis 11:4-21
2. Hulda, 2 Reis 22:12-20
3. Semaías, 2 Crónicas 12:5-8
Para o Reino do Sul
Os profetas escritores enviados ao reino do sul, durante esse
período, foram: Obadias, Joel, Isaías, Miquéias, Naum, Habacuque,
Sofonias e Jeremias. Adicionalmente, deram mensagens ao povo, da
parte de Deus, profetas como Semaías, Ido, Azarias, Hanani, Eliezer,
Jeoiada e Hulda. Abaixo damos um breve resumo das mensagens
dos profetas escritores.
Joel: O país estivera ameaçado de destruição por enxames
de gafanhotos e por grande seca. Embora a praga tivesse cessado
por motivo de jejum e oração, a profecia de Joel usou isto como
quadro do terrível dia do juízo final de todas as nações. Os fiéis
serão recompensados, e os malfeitores serão punidos. Leia Joel 1 – 3
antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver completado esta
leitura: ______
Isaías: Isaías foi um nobre e um profeta dos dias do rei Ezequias,
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que avisou, consolou e aconselhou os governantes. Profetizou
o cativeiro do reino de Judá, mas previu o raiar do novo reino.
Profetizou tanto os sofrimentos como as glórias do vindouro Messias.
Leia Isaías 1; 6 – 7; 39 – 44; 52 – 66, antes de continuar. Faça um
sinal aqui, quando tiver completado esta leitura:______		
Miquéias: Miquéias profetizou para ambos os reinos. Reveja a
sua mensagem na secção anterior.
Exercícios
15 Compare Isaías 43:5-7 com Miquéias 4:6-7. Em ambos esses
textos, Deus diz que:
a) Ele espalharia Israel entre as nações.
b) Ele reuniria o Seu povo dentre as nações.
c) Ele julgaria o Seu povo e os castigaria.
Naum: O assunto da profecia de Naum foi a nação estrangeira da
Assíria. Esta tinha oprimido Judá por um século: Naum pronunciou,
explicou e descreveu a condenação de Nínive, a capital da Assíria.
Leia Naum 1 – 3 antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando
tiver completado esta leitura:
Sofonias: O “dia do Senhor” foi frisado por Sofonias. Esse
dia destruiria o falso remanescente que adora a Baal (capítulo 1),
purificando e abençoando o verdadeiro remanescente do povo de
Deus. Leia Sofonias 1 – 3 antes de continuar. Faça um sinal aqui,
quando tiver completado esta leitura:
Jeremias: Muitos o têm chamado de “profeta que chora”.
Pertencia a uma família sacerdotal. Foi chamado para ser profeta
quando ainda era muito jovem. Devido à sua lealdade na pregação da
Palavra de Deus por meio século, ele foi desprezado, temido, odiado
e perseguido. Por ter predito a queda de Jerusalém e setenta anos de
cativeiro, foi chamado traidor, tendo sofrido muito tratamento cruel.
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Leia Jeremias 1 – 9; 18 – 19; 36 – 39 e 52 antes de continuar. Faça
um sinal aqui, quando tiver completado esta leitura:		
Lamentações: Temos neste livro a expressão poética de Jeremias
sobre a sua tristeza, ante a destruição e desolação de Jerusalém e do
templo, bem como ante o cativeiro e as misérias sofridas pelo povo
de Israel. Leia Lamentações 1 – 5 antes de continuar. Faça um sinal
aqui, quando tiver completado esta leitura:		
Habacuque: A mensagem de Habacuque era que o direito iria
de prevalecer. Judá está a ser castigado pelos ímpios babilónios,
mas estes pela sua vez, seriam punidos. Leia Habacuque 1 – 3 antes
de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver completado esta
leitura:		
Obadias: A terra de Edom seria julgada por terem os edomitas
maltratado o povo de Israel. Mas o povo de Deus seria abençoado.
Leia Obadias 1 antes de continuar. Faça um sinal aqui, quando tiver
completado esta leitura:		
Exercícios
16 Relacione cada versículo com o nome do livro profético (números
abaixo) ao qual pertence.
___a) Deve continuar a amá-la, como eu continuo a amar a
Israel, embora eles se voltem para outros deuses.
___b) Um enxame de gafanhotos atacou a nossa terra; são muito
poderosos e incontáveis.
___c) Por nossos pecados ele foi ferido, e espancado por nossas
transgressões.
___d) A cidade de Sião (Jerusalém) é bela, mas será destruída.
___e) O seu poder real irá crescendo; o seu reino sempre estará
em paz.
1. Isaías

2. Jeremias

3. Oséias 		
212

4. Joel

Um Reino Dividido

O nosso estudo sobre o reino dividido tem-nos ajudado a perceber
o declínio do povo de Deus. Finalmente, conforme os profetas tinham
avisado, entraram em colapso e foram levadas cativas, primeiro a
nação de Israel, e então a de Judá. Contudo, Deus revelou por meio
dos profetas um glorioso futuro, quando o Príncipe da Paz governar
(Isaías 9:6-7), e então as nações procurarão o Senhor (Miquéias 4:2).
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Auto-Teste
1. Qual é a afirmação que melhor descreve a razão pela qual o reino
se dividiu?
a) O profeta Aias predisse que dez tribos seriam dadas a Jeroboão.
b) O povo fora sobrecarregado de impostos por Salomão.
c) Salomão abandonou Deus para adorar ídolos.
2. Faça um círculo em redor da letra de cada afirmação
VERDADEIRA.
a) O reino do norte tinha mais território do que o reino do sul.
b) Efraim era outro nome dado ao reino do sul.
c) O reino do sul tinha centros de adoração em Dã e Betel.
d) O nome “Israel” passou a ser usado para indicar o reino do
norte.
e) Uma vez divididos, os dois reinos nunca mais fizeram alianças
entre si.
3. Faça um círculo em torno de cada realização correcta. Os livros
de 1 e 2 Reis
a) descrevem o reinado de Salomão.
b) dão mais atenção aos sacerdotes e ao templo.
c) seguem os livros de 1 e 2 Crónicas pela ordem, na Bíblia.
d) registam o ministério de Elias e Eliseu.
e) cobrem um período de tempo que não é incluído em 1 e 2
Crónicas.
4. Combine cada afirmação com o reino cuja história escreve mais
de perto o descreve.
___a) Esse reino tem uma série de governantes entre os quais
havia bons e maus. Caiu em 586 a.C., e o povo foi levado
para a Babilónia.
___b) O primeiro rei desse reino foi Jeroboão, que estabeleceu
ídolos para o povo adorar. O profeta Elias ministrou a
esse reino durante o reinado de Acabe.
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___c) Seis dos reis desse reino obtiveram o trono por meio de
assassinato. Foi governado por nove dinastias diferentes.
O profeta Miquéias ministrou ali.
1. Reino do Norte		

2. Reino do Sul

5. Qual é a melhor explicação para a queda do reino do norte e do
reino do sul?
a) Os profetas anunciaram que Deus castigaria aqueles que Lhe
fossem desobedientes.
b) As nações circunvizinhas tornaram-se fortes e puderam
conquistar Israel e Judá.
c) O povo e a maioria dos seus reis não seguiram fielmente
Deus.
6. Faça um círculo em torno da letra antes de cada afirmação
VERDADEIRA sobre os profetas do reino dividido e sobre as
suas mensagens.
a) Visto que a mensagem principal dos profetas dizia respeito
ao futuro de Israel e Judá, não se revestem de interesse para
nós, hoje.
b) Em algumas profecias, foram usados eventos naturais como
ilustrações do que ocorreria no futuro.
c) Visto que os profetas eram chamados por Deus para ministrar
ao Seu povo, nenhum deles teve mensagens para nações
estrangeiras.
d) Uma das duas principais responsabilidades de um profeta era
escolher a pessoa que seria o rei seguinte.
e) A mensagem de um profeta com frequência continha
princípios do bem e do mal que podemos aplicar às nossas
vidas de hoje.
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Confere as Tuas Respostas
9 a) Jeorão
b) Acazias
c) Acazias (um exemplo de como os mesmos nomes às vezes
eram usados)
d) Jeú
e) Jotão
f) Ezequias (2 Reis 18:1 - 20:21) e Josias (2 Reis 22:1 - 23:30 e 2
Crónicas 34:1 - 35:27)
g) Miquéias, sim
h) Seis
i) 29 anos
1 a) Rejeição do Senhor por Salomão, a sua adoração a outros
deuses, a sua desobediência aos mandamentos do Senhor (ou
resposta semelhante).
b) Dez tribos seriam dadas a Jeroboão; uma tribo permaneceria
com o filho de Salomão (Judá e Benjamim considerados uma
única tribo).
10 Disse que uma nação estrangeira se apossaria da sua produção
agrícola e os oprimiria. Eles e o seu rei seriam levados cativos
para um país estrangeiro, onde serviriam os ídolos.
2 c) enviasse de volta as tropas para os seus lares, pois a divisão era
de acordo com a Sua vontade.
11 Zacarias, Joel, Amós, Isaías, Miquéias, Jeremias, Sofonias, Naum,
Habacuque, abadias, Jonas e Oséias (em qualquer sequência)
3 a) 1. Causa
b) 2. Resultado
c) 2. Resultado
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d) 1. Causa
e) 2. Resultado
12 a) 1. Eventos futuros
b) 2. Princípios do bem e do mal
c) 2. Princípios do bem e do mal
d) 1. Eventos futuros
e) 2. Princípios do bem e do mal
4 Ele estabeleceu dois bezerros de ouro, um em Dã e outro em
Betel, para o povo adorar (ou
resposta parecida).
13 a) Aias: disse à esposa de Jeroboão que o filho dela morreria.
Passado algum tempo, o filho dela morreu.
b) Jeú: disse a Baasa que, como castigo, ele e a sua família seriam
destruídos, por causa do seu pecado.
c) Elias: erigiu um altar a Deus e orou para que Deus fizesse
descer fogo do céu. Deus respondeu à sua oração.
d) Eliseu: disse a Naamã que se lavasse no rio Jordão, que seria
curado. Naamã obedeceu e foi curado.
e) Odede: repreendeu o exército do norte por ter feito prisioneiros
de Jerusalém e Judá. (As suas respostas devem ser semelhantes a
estas).
5 b) tinha dois centros religiosos.
c) durou menos tempo que o reino do sul.
14 a) 1. Jeoiada, 2 Reis 11:4-21
b) 3. Semaias, 2 Crónicas 12:5-8
c) 1. Jeoiada, 2 Reis 11:4-21
d) 2. Hulda, 2 Reis 22:12-20
6 a) 1. Norte		
b) 2. Sul		

e) 2. Sul		
f) 1. Norte		
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c) 1. Norte		
g) 2. Sul		
l) 1. Norte
d) 1. Norte		
h) 1. Norte		
				
15 b) Ele reuniria o Seu povo dentre as nações.
7 Porque segundo o ponto de vista de Deus, o que importa é o carácter
espiritual de uma pessoa, e não as suas realizações ou vantagens
externas (ou resposta semelhante).
16 a) 3. Oséias 3:1
b) 4. Joel 1:6
c) 1. Isaías 53:5
d) 2. Jeremias 6:2
e) 1. Isaías 9:7
8 a) Verdadeira
b) Falsa
c) Falsa
d) Verdadeira
e) Falsa
f) Verdadeira
g) Falsa

Antes de continuar o estudo com a Lição 9, certifica-te de
completar ao exame da Unidade 2. Retenha-o consigo até
completar todos os exames de unidade e então envia-os para
os escritórios centrais do ICI para que sejam cocorrigidos e
classificados.
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Destruição

e

Reconstrução

9. Julgamento e Cativeiro
10. Regresso e Restauração

220

