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ESTUDO DO LIVRO DE

I REIS
INTRODUÇÃO
Livro: I Reis e 2 Reis foram escritos como um só livro. Os livros dos Reis começam com a morte do rei Davi e vão até a destruição de
Jerusalém pelos babilônicos em 586 a.C.
Conteúdo: 1 Reis continua a história dos reis de Israel, que começa em I Samuel. Davi, o maior dos reis de Israel, estava bem velho e
iria morrer logo. O seu filho Salomão se tornou rei e reinou por quarenta anos (970-931 a.C.). Com a morte deste, as tribos do Norte se
rebelaram contra Roboão, filho de Salomão, e fizeram Jeroboão o seu rei. Todos os reis de Israel foram maus, pecando contra Deus. O
pior deles foi Acabe, que casou com Jezabel, uma princesa fenícia que adorava o deus Baal. O livro termina com os reinados de Josafá ,
de Judá e de Acazias de Israel.
Autor: Não se sabe quem escreveu os Livros do Reis.
Mensagem do Livro: Um rei é bom à medida que ele obedece às leis de Deus e mau à medida que ele lhes desobedece. Pois o
verdadeiro rei do povo de Israel é o Senhor, e o rei precisa fazer a vontade Dele se é que pretende ser um bom rei. O maior dos réus
foi Davi, que, não obstante os seus pecados, foi fiel a Deus.
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ESTUDO DO LIVRO

CAPÍTULO 1

SABEDORIA

CAPÍTULO 1
A velhice do rei Davi
Davi estava bem velho e perto da morte, possivelmente com uns 70 anos de idade (II Sm 5:4). Abisague, uma bela jovem de Suném, foi
escolhida para cuidar dele, pois não conseguia se esquentar sozinho, por causa da vehice (VS. 1-4).
Adonias, o filho mais velho de Davi depois de Amon, tenta ser rei
Com a morte de Amon (II Sm 13:28-29), de Absalão (II Sm 18:1-15) e possivelmente de Quiliabe (II Sm 3:3), Adonias era o filho mais
velho de Davi (II Sm 3:4). Ele tentou se tornar rei, mas não teve sucesso. Davi ungiu Salomão a rei em seu lugar antes de morrer.
O profeta Natã e Bate-Seba, esposa de Davi, eram contra Adonias e a favor de Salomão, filho dela. Os dois foram falar com Davi, e ele
imediatamente tomou as providências necessárias para que Salomão fosse rei (vs. 32-35). O povo aclamou Salomão e, Adonias se deu
por vencido (vs. 50-53).
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DEVOCIONAL DA SEMANA -> I Reis 2 ao 10
Medite na palavra do Senhor todos os dias, lembre-se que ela é o seu alimento espiritual!

Professora: Rebeca Paula Neto – rebeccapn@hotmail.com

