Capítulo 13
Reis e Profetas
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 39
Objetivo: Introduzir os livros que falam sobre os reis e
profetas das nações hebraicas depois de Davi e aprender
com os exemplos e advertências neles contidos.
“Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima
nos céus nem embaixo na terra! Tu que guardas a tua
aliança de amor com os teus servos que, de todo o
coração, andam segundo a tua vontade” (I Reis 8:23).
Os livros de I e II Reis falam sobre o reino do homem que resultou em
Israel escolhendo não ter mais Deus como seu Rei. Nesses livros,
encontramos advertências importantes, principalmente nas vidas dos reis
ímpios. E encontramos grandes exemplos nas vidas de profetas de Deus,
principalmente os profetas Elias e Elizeu. Em I Reis aprendemos sobre a
divisão do reino humano. Em II Reis aprendemos sobre os detalhes dos
seus tristes cativeiros. Encontramos muitas advertências nos livros de
Reis, porque a maioria dos reis era ímpia.
A importância desses dois livros é o registro da divisão da nação hebraica
em dois reinos, Israel e Judá, a queda deles e o seu cativeiro. Esses livros
também registram os ministérios de Elias e Elizeu e muitos outros
grandes profetas de Deus. Poderíamos entitular os livros de I e II Reis
como “A Ascenção e a Queda da Nação Hebraica”. No Livro de II Reis
aprendemos a respeito do cativeiro do Reino do Norte. Essas 10 tribos são
frequentemente chamadas de “as tribos perdidas de Israel”, porque nunca
mais se ouviu falar delas nas Escrituras ou na história. Mais tarde o Reino
do Sul, Judá, também foi levado cativo. Seus habitantes foram para a
Babilônia e retornaram depois de 70 anos para reconstruírem Jerusalém,
quando o imperador persa os libertou.
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Dois temas se destacam nesses livros: (1) como Deus não desiste de Israel
mesmo no meio de terríveis apostasias e desvios, e (2) a paciência de
Deus para lidar com alguns dos seus reis corruptos.

Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? O Livro de I Reis fala sobre a divisão de Israel em
dois reinos diferentes.
2. Verdadeiro ou falso? O Livro de II Reis fala sobre como Israel foi
reunificado em um reino só novamente.
3. Verdadeiro ou falso? O que os profetas mais faziam era prever o futuro.
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4. O que aconteceu com Israel, o Reino do Norte?
a. Ele acabou conquistado pelo Reino do Sul.
b. Ele conquistou os assírios e dominou a região.
c. Ele foi conquistado pelos assírios e jamais se ouviu falar dele.
d. Ele aprendeu a lição e voltou para Deus.
5. O que aconteceu com Judá, o Reino do Sul?
a. Ele foi conquistado pelos persas e jamais se ouviu falar dele.
b. Ele foi conquistado pelos babilônios e acabou retornando para
Judá.
c. Ele conquistou os gregos e os persas.
d. Ele foi abandonado pelo seu povo, que voltou para o Egito.
6. Das opções abaixo, assinale as que se relacionavam com o papel do
profeta: (Assinale todas as alternativas que se aplicarem)
a. Ele pregava a palavra escrita de Deus.
b. Eles governavam a nação manipulando os reis.
c. Às vezes eles previam o futuro.
d. Eles interpretavam os acontecimentos de acordo com a
perspectiva de Deus.
e. Eles puniam aqueles que desobedeciam ao rei.
7. O que Elias fez que os juizes de Israel não tinham feito bem?
a. Derrotou os inimigos de Israel.
b. Treinou os exércitos de Israel.
c. Impediu o povo de pecar.
d. Treinou um sucessor.

64

8. Depois da divisão do Reino, quantos reis bons governaram o Reino do
Norte?
a. Nenhum
b. Cinco
c. Nove
d. Todas as opções acima.
9. Depois da divisão do Reino, quantos reis bons governaram o Reino do
Sul?
a. Nenhum
b. Poucos – pelo menos três.
c. Onze
d. Todas as opções acima.
10. Como os verdadeiros profetas de Israel respondiam ao rei?
a. Eles falavam para o rei apenas o que eles queriam ouvir.
b. Eles sempre contavam para o rei todos os detalhes do futuro.
c. Eles faziam uma pesquisa, e davam para o rei a opinião da
maioria deles.
d. Eles falavam para o rei o que Deus lhes mandava falar.
11. Como os profetas foram tratados por falarem a verdade?
a. Na maioria das vezes eles foram bem recompensados.
b. Eles eram muito queridos pelo povo.
c. Com freqüência eles eram punidos severamente e perseguidos.
d. Eles eram sempre mortos imediatamente.
12. Que tipo de poder os profetas geralmente tinham?
a. Eles eram como qualquer outra pessoa, sem qualquer poder
especial.
b. Deus lhes dava sabedoria e poder sobrenaturais.
c. Eles podiam controlar a mente dos reis.
d. Eles eram invencíveis.
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13. Como Deus agiu no confronto de Elias e os falsos profetas e
sacerdotes?
a. Ele ficou bravo com Elias por ter colocado Deus à prova.
b. Ele ignorou Elias.
c. Ele mandou Elias fazer as pazes com os falsos profetas e
sacerdotes.
d. Ele honrou a fé de Elias mandando fogo do céu sobre o altar
encharcado com água.
14. Como o povo reagiu à vitória de Elias?
a. Tentaram matá-lo.
b. Não quiseram se arrepender.
c. Arrependeram-se e creram em Deus.
d. Nem sequer perceberam o que Deus tinha feito.
15. Como um “vaso de barro” usado poderosamente por Deus, o que
mudou na vida de Elias depois de sua grande vitória?
a. Ele passou por fraquezas e temores como qualquer outra pessoa.
b. Ele confiou em Deus e jamais sentiu medo.
c. Ele nunca mais pecou.
d. Ele ficou muito orgulhoso e Deus o castigou.
Em quê você se identifica com Elias? De que maneiras você
já experimentou o poder de Deus? De que maneiras você já
experimentou fraquezas e temores?

Agradeça a Deus por não limitar o seu poder apenas para
pessoas perfeitas. Peça a Ele que faça algo poderoso
através de você e em você durante esta semana.
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