
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 11 – Os Livros de 1 e 2 Reis 
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras. 

1. O Livro 

Originalmente, estes dois eram um livro e os estudaremos assim porque contém uma única história contínua.  1 

Reis conta da divisão do reino unido de Saul, David e Salomão em dois reinos – conhecidos como Judá e Israel.  O 

nome Israel refere-se às 10 tribos do norte, tendo Samaria como a sua capital.  Judá é composto de duas tribos 

do sul, Judá e Benjamin, e tem Jerusalem como sua capital.  Estes factos são necessários para compreender o 

resto do Velho Testamento: 

 REINO DO NORTE – Israel – 10 tribos – Samaria 

 REINO DO SUL – Judá – 2 tribos - Jerusalem  

2. O Autor 

De acordo com a tradição, Jeremias escreveu estes livros, mas realmente, o autor é desconhecido. 

3. A Mensagem Central de 1 Reis 

O tema é Divisão por causa da Desobediência.  Isto é visto claramente em 1 Reis 11:11 que se torna a chave para 

a história inteira.  Leia 11:11 e escreva a última parte deste versículo:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. A Estrutura de 1 Reis 

 O GRANDE REINO DE SALOMÃO DE 40 ANOS – capítulos 1-11 

  (metade do livro, temos um reino unido) 

 OS PRIMEIROS 80 ANOS DOS DOIS REINOS – capítulos 12-22 

  (metade do livro, seguimos os dois reinos e os seus líderes) 

5. O Reino de Salomão de 40 Anos – capítulos 1-11 

(1) Salomão foi o último dos reis a reinar sobre o reino Hebraico unido.  Ele era ainda criança (3:7) quando se 

tornou rei.   

(2) Nota a oração de Salomão pedindo sabedoria e conhecimento em 3:5-13.  O que Deus lhe promete? v 5 

________________________________________________________________________________________ 

Compara isto com Mateus 7:7 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O pedido de Salomão v 9 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Compara com Tiago 1:5 _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

A resposta do Senhor v 12-13 ________________________________________________________________ 

(esta oração também está em 2 Crónicas 1:7-13) 

(3) A sabedoria de Salomão – 4:29-34 especialmente versículo 32 ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(4) Salomão começa a construir o primeiro templo no capítulo 6 e há uma oração de dedicação no capítulo 8.  

Em 2 Crónicas 7:1-3 quem enche o templo? _____________________________________________________ 

(5) O aviso e a promessa do Senhor a Salomão – 9:3-9.  Nota as condições que o Senhor deu no versículo 6.  

________________________________________________________________________________________ 

(6) As suas transgressões contra Deus – capítulo 11.  Quatro séculos e meio antes, Deus tinha escrito as 

qualificações para todos os futuros reis de Israel – Deuteronómio 17:14-17.  Salomão tinha desobedecido a 

Deus em todas estas áreas:  

Ele tinha muito ouro e prata – 1 Reis 10:14-27. 



Ele tinha milhares de cavalos – 4:26. 

Ele tinha centenas de esposas e concubinas – 11:3. 

(7) O resultado das transgressões contra Deus: 

Deus disse que o reino iria ser dividido depois da morte de Salomão – 11:9-13 e 31. 

(8) A morte de Salomão e o resto das suas obras -11:41-43.  Veja Gálatas 6:7 _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. Os Primeiros 80 anos dos Dois Reinos – Capítulos 12-22 

(1) Imediatamente após a morte de Salomão, o reino é dividido e dez tribos são lideradas por Jeroboão e duas 

por Roboão (filho de Salomão) – 12:16-21. 

(2) O pecado de Israel (norte) 12:25-33.  Jeroboão construiu centros falsos de adoração em Dan e Betel para 

prevenir o povo de ir a Jerúsalem para adorar.  Ele fez sacerdotes “dos mais baixos do povo, que não eram 

filhos de Levi.”  Vemos o julgamento de Deus em 14:14-16. 

(3) Durante este período de 80 anos, Judá teve 4 reis e Israel teve 8.  Os 8 reis de Israel eram maus.  2 dos 4 de 

Judá eram bons – Asa e Josafat. 

7. O Profeta Elias – capítulos 17 a 22 

(1) Os últimos 6 capítulos de 1 Reis contam do ministério de Elias, o profeta, no reino do norte de Israel (as 10 

tribos).  O Novo Testamento fala dele mais do que de qualquer outro profeta.  Foi Elias que apareceu com 

Moisés na Monte de Transfiguração – Mateus 17:1-5. 

É neste ponto na história de Israel que o ministério dos profetas é effatizado.  Elias aparece durante uma 

crise e de repente desaparece num carro de fogo – 2 Reis 2:11.  Entre estas duas situações há muitos 

milagres. 

(2) Ele foi um profeta de acção – não escreveu nada mas foi muito usado por Deus.  Veja 17:1, 18:17, e 17:21. 

(3) Depois de Elias ter fugido duma ameaça contra a sua vida (19:2), Deus lhe disse para voltar, encontrar, e 

ungir 2 reis e também para encontrar Eliseu para o treinar e o suceder – 19:15-16.  Elias pronunciou o 

destino de Rei Acab – 21:19 e aconteceu – 22:38. 

(4) Elias provou o que Deus pode fazer através de um homem quando a verdade de Deus está a ser danificada 

por uma pessoa ou uma nação.  Nós, como Elias, devemos ser servos separados para o Senhor – 2 Timóteo 

2:19. 

O LIVRO DE 2 REIS 

 

8. O Livro dos Cativos 

No capítulo 17 as dez tribos do reino do norte (Israel) entram no cativeiro feito pelos Assírios, do qual nunca 

saíram.  No capítulo 25, o reino do sul (Judá) entra no cativeiro feito pelos Babilônios, do qual só um 

remanescente dos judeus tem saído.  Nesta altura, o templo foi queimado. 

9. A Mensagem Central 

Pecado voluntário traz um fim desastroso.  Gálatas 6:7 _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

10. A Estrutura do Livro 

Eventos em Israel, o reino do norte – capítulos 1-10. (contém o ministério de Eliseu) 

Eventos dos dois reinos – capítulos 11-17.  

 Até o cativeiro de Israel pela Assíria – Jonas, Amós, e Oséias profetizaram durante esta altura em 

 Israel, o reino do norte.   

 Até o cativeiro de Judá pela Babilónia – Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naúm, Habaquque, 

 Sofonias, e Jeremias profetizaram durante este tempo em Judá, o reino do sul. 

 Os profetas depois do cativeiro eram Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias.   

11. O Número dos Reis 

Um total de 19 reis reinou sobre Israel, as 10 tribos, e o reino durou cerca de 250 anos. 

Judá teve 20 reis e o reino durou cerca de 390 anos. 



Os reis de Israel vieram de várias famílias enquanto os reis de Judá vieram de uma só família – David. 

12. A Fidelidade de Deus 

Um dos propósitos da história escrita nas Escrituras é para mostrar a fidelidade de Deus à aliança que 

Ele fez com David (2 Samuel 7:8-17) na preservação da linhagem de David – 2 Reis 8:19 e 2 Crónicas 

21:7. 

13. Jesus e o Trono de David 

Jesus restabelecerá o trono de David no Seu reino após a Sua segunda vinda à terra.  Lucas 1:30-33 

Veja Salmo 89:30-37 ___________________________________________________________________ 

Veja Actos 2:29-31 ____________________________________________________________________ 

 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 

 O reino de Saul, David e Salomão foi dividido em dois reinos.  Nomeia os reinos e identifique o reino do 

 norte e o reino do sul:______________________________________________________________________ 

 Quantas tribos tinha o reino do norte? _______ do sul? ________ 

 A primeira parte do livro conta a história de qual período? _________________________________________ 

 O que aconteceu quando Salomão morreu? ___________________________________________________ 

 Quem foi o profeta de Deus em 1 Reis? ________________________________________________________ 

 O livro de 2 Reis é chamado o livro dos __________________. 

 De que fam+ilia descenderam os reis de Judá?  Porquê? ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Quem ocupará o trono de David no futuro?  Nomeia uma escritura que fala deste assunto. ______________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  

 

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia os livros de 1 e 2 Crónicas – 10 capitulos por dia (ou capítulos principais: 1 Crónicas 10, 11, 15, 16, 17, 28 

e 2 Crónicas 6, 7, 28, 29, 32, 36 menos que 2 capítulos por dia). 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


