Capítulo 14
A Ascenção e Queda do Reino
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 40
Objetivo: Compreender o que levou os reinos à queda e ao
cativeiro e como Deus tratou com paciência e misericórdia
o Seu povo.
“Mas vocês, tenham um coração íntegro para com o
Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos
e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece
hoje” (I Reis 8:61).
Os livros de I e II Reis apresentam exemplos de líderes que tinham
características boas e ruins. A começar pelo reinado de Salomão, filho de
Davi, que humildemente pediu a Deus que lhe desse sabedoria para
liderar o Seu povo. Deus abençoou Salomão com sabedoria, riquezas e
honra. Ele foi um grande exemplo colocando Deus em primeiro lugar na
sua vida, antes das riquezas e ganho pessoal. Mas no auge da glória de
Israel, Salomão se desviou de Deus. Ele teve várias mulheres que
adoravam deuses estranhos e acabou juntando-se à adoração delas.
Conseqüentemente, em pouco tempo o Reino se dividiu em dois, e depois
de vários reinados de reis ímpios, os dois reinos foram conquistados e
levados cativos.
Apesar da idolaria da nação, Deus foi muito paciente com o Seu povo.
Toda vez que havia um obstáculo à Sua obra, Deus levantava um profeta.
Um dos papéis do profeta de Deus era concentrar sua pregação nesse
obstáculo até que ele tivesse sido removido e a obra de Deus pudesse
continuar. Ser instrumento de Deus para remover problemas ou
obstáculos que atrapalhassem a obra de Deus era o papel principal ou
função do profeta.
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Ao ler I e II Reis, observe a ascenção e a queda do Reino. Ao aprender
sobre o Reino, você poderá aprender o que Deus quer fazer com Sua
Igreja hoje. Procure também observar a vida dos reis. A maioria deles foi
uma advertência para nós e poucos foram bons exemplos. Depois,
acompanhe cuidadosamente os profetas, porque eles são bons exemplos
para seguirmos.

Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? Os reinos dos livros de Reis não são o mesmo
Reino de Deus do Novo Testamento.
2. Verdadeiro ou falso? A união do Reino de Israel alcançou o seu ponto
mais baixo sob o reinado de Salomão.
3. Verdadeiro ou falso? Tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul
foram levados cativos ao mesmo tempo e da mesma maneira.
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4. Como aconteceu o cativeiro de Judá, o Reino do Sul?
a. Muito de repente e de uma vez só.
b. Do mesmo jeito que o cativeiro do Reino do Norte, Israel. Foi
levado cativo para a Assíria.
c. Em três fases, com tempo para arrependimento antes que a
última fase acontecesse.
d. Tão rapidamente que eles não tiveram tempo para se arrepender.
5. Qual era a reputação internacional do povo hebreu durante os tempos
dos reis?
a. Eles eram muito rebeldes.
b. Eles eram muito obedientes a Deus.
c. Eles eram estrategistas muito hábeis.
d. Eles eram muito justos.
6. Qual é a proporção de exemplos e advertências dados nos livros de Reis?
a. Mais exemplos do que advertências.
b. Mais advertências do que exemplos.
c. A mesma proporção.
d. Poucos exemplos e poucas advertências.
7. Quem foi o rei mais importante desses livros?
a. Saul
b. Davi
c. Nabucodonozor
d. Salomão
8. Que tipo de orações Salomão fez no início do seu reinado?
a. Orações sem propósito e sem fé.
b. Humildes e que agradaram a Deus .
c. Insistentes
d. Estranhas e obscuras.
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9. Leia Salmos 127:1. Por que Salomão escreveu essas palavras?
a. Porque ele trabalhou inutilmente durante muitos anos.
b. Porque ele aprendeu com o erro dos seus amigos.
c. Porque ele tinha dó de pessoas que não conheciam Deus.
d. Porque ele nunca tentou
“Se não for o Senhor o
viver longe de Deus.
construtor da casa, será
na
inútil
trabalhar
construção” (Salmos 127:1).

10. Qual foi a mensagem de Salomão no Livro de Eclesiastes?
a. “Viva retamente. Viva como eu vivi e você será abençoado”.
b. “Obedeça ao seu rei sempre”.
c. “Não cometa os mesmos erros que eu cometi”.
d. “Deus não me abençoou como eu queria que Ele me
abençoasse”.
11. O que os bons reis de Judá fizeram de bom?
a. Eles conduziram bem a economia.
b. Eles obedeceram a Deus e destruíram os ídolos e seus
altares de adoração.
c. Eles fizeram alianças com nações ímpias, que não adoravam a
Deus.
d. Eles mataram todos os que se opuseram a eles.
12. O que podemos aprender com a oração por cura de Ezequias?
a. Que Deus não aprova orações que vão contra o que Ele
determinou.
b. Não é errado orar por cura.
c. Deus sempre vai nos curar instantaneamente.
d. Ao profetizar a morte de Ezequias, Isaías foi um falso profeta.
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13. O que aprendemos com a ministração de Elizeu sobre a vida de
Naamã e sobre o que Deus pensa a respeito dos estrangeiros?
a. Deus tem compaixão de todos os que O buscam.
b. Deus curaria um inimigo de Israel naqueles dias.
c. As promessas de Deus são apenas para o povo hebreu.
d. Deus rejeita os estrangeiros.
14. O que a história de Naamã nos ensina sobre as instruções de Deus?
a. Elas sempre fazem sentido no primeiro momento.
b. Elas são sempre muito difíceis de serem obedecidas.
c. Elas são sempre como a gente espera que sejam.
d. Às vezes elas parecem não fazer sentido a fim de testar
nossa obediência.
“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que
a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida”
(Tiago 1:5).
Você já fez a mesma oração de Salomão, pedindo sabedoria?
Se já orou? como Deus respondeu? Se ainda não orou, como Deus vai
atender se você não pediu?

Leia a oração de Salomão em I Reis 3:9. Como Salomão,
peça a Deus que lhe dê discernimento para saber o que é
certo e o que é errado.
“Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento
para governor este teu grande povo”
(I Reis 3:9).
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