Capítulo 7
O Reino de Deus
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 33
Objetivo: Introduzir e compreender os livros históricos
que descrevem o Reino de Deus.

“Quando disseram: ‘Dá-nos um rei para que nos
lidere’, isso desagradou a Samuel; então ele orou ao
Senhor. E o Senhor lhe respondeu: ‘Atenda a tudo o
que o povo está lhe pedindo; não foi a você que
rejeitaram; foi a mim que rejeitaram como rei’”
(I Samuel 8:6-7).
Os próximos seis livros contam a história dos reis de Israel e começam a
descrever como é o Reino de Deus. Esses livros nos ajudam a entender o
conceito do Reino de Deus no Novo Testamento, principalmente nos
ensinos de Jesus. Os Livros Históricos e Literários do Reino podem ser
confusos, mas os sete fatos da história dos hebreus listados abaixo o
ajudarão a compreendê-los:
1. O Reino unido (sob o reinado de Saul, Davi e Salomão)
2. O Reino dividido
3. O cativeiro do Reino do Norte, Israel, pelos assírios
4. A extinção do Reino do Norte
5. O cativeiro do Reino do Sul, Judá, pelos babilônios
6. A conquista da Babilônia pelos Persas
7. O retorno dos judeus do cativeiro babilônico (persa)
No Velho Testamento, o Reino de Deus era literal e constituído histórica
e geograficamente, sobre o qual Deus exercia Sua soberania, governando
sobre um povo específico em um território específico, em um período
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específico da história. O povo, no entanto, rejeitou Deus como seu Rei e
pediu um rei humano. E foi o que eles acabaram tendo. O resultado foi
um desastre.

Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? Os livros de Samuel, Reis e Crônicas são
conhecidos como uma seleção de histórias alegóricas e poemas.
2. Verdadeiro ou falso? No Velho Testamento, o Reino de Deus era
apenas simbólico. Não era verdadeiro.
3. Verdadeiro ou falso? O passado não é importante e o estudo da história
dos hebreus é cansativa e sem valor para nós nos dias de hoje.
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4. O que Jesus nos ensina a por em primeiro lugar em nossas vidas?
a. Nosso trabalho.
b. Nossa família.
c. Nossos amigos.
d. O Reino de Deus.
5. Leia João 3:3. De acordo com Jesus, quem pode ver o reino de Deus?
a. Todo aquele que olhar para ele.
"Em
resposta,
Jesus
b. Apenas os que nascem de novo. declarou: ‘Digo-lhe a
c. Apenas os sacerdotes.
verdade: Ninguém pode
d. Apenas o próprio Jesus.
ver o Reino de Deus, se
não nascer de novo’”
(João 3:3).

6. Qual era o desejo de Deus em relação ao governo de Israel?
a. Ele próprio reinar sobre Israel por meio de um profetasacerdote.
b. Dar um rei ao povo desde o começo.
c. Fazer do povo de Israel a primeira democracia do mundo.
d. Fazer do povo de Israel a nação mais rica do mundo.
7. Quem foi o último profeta-sacerdote a governar a nação de Israel antes
de terem um rei?
a. Saul
b. Moisés
c. Samuel
d. Davi
8. Quem Israel realmente estava rejeitando ao rejeitar Samuel?
a. Todos os sacerdotes.
b. Todos os profetas.
c. Todos os Juízes.
d. O Próprio Deus.
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9. Como era Saul, o primeiro rei de Israel?
a. Bondoso e fiel.
b. Fraco e medroso.
c. Desobediente e infiel.
d. Sábio e generoso.
10. Como era Davi, o segundo rei de Israel?
a. Insano e colérico.
b. Fiel e obediente.
c. Amargo e invejoso.
d. Fraco e medroso.
11. O que aconteceu com o Reino de Israel depois de Davi e Salomão?
(Assinale todas as alternativas que se aplicarem)
a. O Reino foi dividido.
b. O Reino cresceu e floresceu.
c. O Reino foi conquistado e levado cativo.
d. O Reino permaneceu a mesma coisa.
e. O Reino foi levado cativo e sofreu grandemente.
12. Como alguém se torna parte do Reino de Deus?
a. Fingindo ter uma vida perfeita.
b. Submetendo-se a Deus como seu Rei.
c. Mudando-se para Israel.
d. Indo à igreja sempre que possível.
13. Qual é a relação entre os Livros Históricos do Velho Testamento e o
Novo Testamento?
a. Não existe relação entre eles.
b. O Reino do Novo Testamento substitui o Reino do Velho
Testamento.
c. O Velho Testamento nos ensina sobre o Reino de Deus.
d. O Reino é exatamente o mesmo nos dois testamentos.
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"Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios
do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem
Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus
veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no
fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos beber’
ou ‘Que vamos vestir?’ Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas;
mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em
primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes
serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o
amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu
próprio mal” (Mateus 6:28-34).

Quais são as suas prioridades? Quais deveriam ser as suas
prioridades? O que você pode fazer para buscar o Reino
de Deus em primeiro lugar hoje e sempre?

Agradeça a Deus pela oportunidade de ser parte do Seu
Reino para sempre. Peça a Ele que tire qualquer
obstáculo para que Ele reine em seu coração. Peça a
Deus que lhe ajude a buscar a Ele e ao Seu Reino em
primeiro lugar na sua vida.
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