A Bíblia Inteira num Ano
Lição 12 – Os Livros de 1 e 2 Crónicas
1. Os Livros
Tendo estudado os livros de Samuel e Reis, não precisamos de estudar detalhadamente os livros de Crónicas.
Estes livros são “crónicas”, livros históricos de eventos organizados em ordem cronológica começando com Adão
até Neemias. Dão-nos as geneologias principais da nação de Israel – e os eventos principais do reino de David
até ao cativeiro Babilónico.
2. A Mensagem Central dos Livros
O TEMPLO (A CASA) DO SENHOR
Estes livros lidam com assuntos do templo que não estão mencionados em Samuel ou Reis. Do capítulo 11 até
ao fim de 1 Crónicas, conta do fim do reino de David e a sua preparação para a construção do templo.
2 Crónicas 2 a 9 conta do reino de Salomão e a construção do templo.
Os livros lidam somente com o reino de Judá e Jerúsalem (muitas vezes chamada Sião, Romanos 11:26) porque
este foi o reino e a cidade onde o templo foi construído.
O templo foi:
(1) um símbolo da união da nação
(2) uma lembrança da chamada ou vocação da nação
(3) um sinal que Jeová ainda estava com o seu povo escolhido
3. Relação a Samuel e Reis
Samuel e Reis são mais biográficos – Crónicas é mais estatístico.
Samuel e Reis são mais pessoais – Crónicas é mais oficial.
Samuel e Reis contam a história de Israel e Judá após a divisão – Crónicas somente conta a história de Judá.
Samuel e Reis enfatizam o trono – Crónicas enfatiza o templo.
Crónicas faz uma revisão da história de uma nação para ensinar esta lição: a resposta de uma nação a Deus é o
factor decisívo da sua história.
4. Relação a Esdras e Neemias
No original, estes livros (Crónicas, Esdras e Neemias) eram uma grande história. Isto é confirmado pela última
frase de Crónicas que está incompleta – o resto da frase encontra-se em Esdras 1:3.
CRÓNICAS – Retrospecção
ESDRAS – Restauração
NEEMIAS – Reconstrução
5. A Estrutura dos Livros
1 CRÓNICAS – O Reino de David
O Povo do Senhor – capítulos 1-9
O Ungido do Senhor – capítulos 10-12
A Arca do Senhor – capítulos 13-16
A Aliança do Senhor – capítulos 17-21
O Templo do Senhor – capítulos 22-29
2 CRÓNICAS
O REINO DE SALOMÃO (40 anos) – capítulos 1-9
A oração de Salomão por sabedoria – capítulo 1
Salomão constroi o templo – capítulos 2-7
Salomão em toda a sua glória – capítulos 8-9
A HISTÓRIA DE JUDÁ ATÉ AO CATIVEIRO – capítulos 10-36
A divisão do reino – capítulo 10

Os vinte reis de Judá – capítulos 11-36
A deportação para a Babilónia – capítulo 36:15-21 (o édito de Ciro – 36:22-23)
6. Uma Vista Mais Profunda da Estrutura Acima
(1) O POVO DO SENHOR – capítulos 1-9
O capítulo 1 contém uma genealogia muito interessante. Vemos uma família específica – o povo de Jeová.
Da família de Adão há três divisões principais: Jafeth, Cam, e Sem. É o propósito de Deus para passar pelo
mais velho e escolher o mais novo, Sem. Abrão, o mais novo de Tera, foi escolhido. Isaque foi escolhido em
vez de Ismael, e Jacó em vez de Esaú. No capítulo 2, a linhagem redentiva vai até Jacó, a Judá, a Jessé, a
David. No capítulo 3, a linhagem Davídica continua até aos últimos reis de Judá. Nos capítulos 4 a 8, o autor
faz uma revisão das tribos e as suas heranças em Canaã.
(2) O UNGIDO DO SENHOR – capítulos 10-11
Aqui começa o reino de David, o ungido do Senhor, e como ele fez de Jerúsalem a capital quando se tornou
rei. Ele foi rei por escolha divina enquanto Saul foi rei por escolha humana. Veja 10:14.
(3) A ARCA DO SENHOR – capítulos 13-16
Trazer a arca significava a presença de Jeová em Jerusalem. No capítulo 15, David traz a arca e Deus o
abençoa. Capítulo 16:7-36 é um salmo de graças – ele ensina ao povo a misericórdia de Deus e o significado
da arca de Jeová.
(4) A ALIANÇA DO SENHOR – capítulos 17-21
Deus escolheu da raça humana úma nação (Israel), dessa nação uma tribo (Judá), e dessa tribo uma família
(David), com quem Ele quis fazer uma aliança – 17:7-15.
Capítulos 18-20 contam da implementação divína dessa aliança. Logo quando David cedeu à estratégia de
Satanás (capítulo 21), Deus interveio e através disto, a preparação do terreno para o futuro templo foi feita.
Compara 21:28 e 2 Crónicas 3:1.
(5) O TEMPLO DO SENHOR – capítulos 22-29
David não foi autorizado a construir o templo, mas ele fez preparação para a constução:
Materiais – capítulo 22
Levítas – capítulo 23
Sacerdotes – capítulo 24
Cantores, porteiros, etc – capítulos 25-27
Carga a Salomão e à nação – capítulos 28-29
Agora chegamos a 2 Crónicas. Tem um começo glorioso e um fim desastroso.
(6) O REINO DE SALOMÃO (40 anos) – capítulos 1-9
Nestes capítulos o significado nacional e moral do reino de Salomão. A Salomão foi prometido riquezas,
sabedoria, e poder – e os recebeu. Foi prometida uma vida longa se andasse com Deus – 1 Reis 3:13-14.
Perdeu esta promessa porque orreu com 59 anos. Estes capítulos falam também da construção do templo,
da qual já estudamos. Leia também 2 Crónicas 7:14 – a promessa de Deus a Salomão.
(7) A HISTÓRIA DE JUDÁ ATÉ O CATIVEIRO – capítulos 10-36
Nos capítulos anteriores, um TRONO nasceu com uma aliança divína e um TEMPLO foi construído por
orientação divína. O trono e o templo eram para se apoiar e sustentar um a outro, mas uma condição de
apostasia surge em que o trono torna-se o pior inimigo do templo. Não podiam coexistir e um tinha de
acabar – tinha de ser o trono. Então, logo a seguir vem o cativeiro e a suspensão do trono de David. O
templo é queimado. 2 Crónicas 36:19 e 2 Reis 25:9. Leia a profecia de Jeremias que fala deste assunto –
Jeremias 25:9-12.
Nos dois livros de Crónicas encontramos uma vista completa da história da monarquia Davídica. Vemos uma
alta vocação, benção, desobediência, e um fim ruim. Quando um rei e um povo honram a Deus há
prosperidade e paz, mas quando são infiéis a Deus, há adversidade.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
O que é uma crónica? ______________________________________________________________________
O que é a mensagem central das crónicas? _____________________________________________________
Que propósito servem as genealogias nos primeiros 9 capítulos? ___________________________________
________________________________________________________________________________________
Quem foi o rei ungido de 1 Crónicas? de 2 Crónicas? _____________________________________________
David construiu o templo? Porquê? (1 Crónicas 28:2-6)

TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia Esdras e Neemias (4 capítulos por dia) ou capítulos chaves: Esdras 1, (2:64-65), 4, 5, 6, 7 e Neemias 1, 2,
(7:66-67), 8, 10, 13.
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.

