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CAPÍTULOS 2 AO 10

CAPÍTULO 2
Os últimos conselhos de Davi a Salomão antes de morrer
Davi mostra misericórdia para com Joabe e Simei, mas estes dois homens não se arrependeram, portanto seu castigo foi feito por
Salomão. Joabe morre (vs. 31-34) e Simei (vs. 36-46). Que foram homens rebeldes a Davi durante o seu reinado.
Sem obediência a Deus, Sua promessa não pode ser cumprida
Davi aconselha Salomão a ser obediente ao Senhor para que seja bem sucedido em tudo quanto fizer (vs. 3-4). Para que a promessa de
Deus se cumpra na vida de alguém, é preciso obedecer os seus mandamentos e ser fiel a Ele, essa é a receita de uma vida de sucesso.
Deus não cumpre Suas promessas na vida de uma pessoa desobediente.
Davi morre (vs. 10-12) como o rei mais famoso de Israel. Como um homem pecador, mas arrependido e segundo o coração de Deus.
CAPÍTULO 3
Salomão pede sabedoria a Deus
Tudo que Salomão pediu a Deus foi sabedoria para poder governar com justiça e discernimento entre o bem e o mal, pois sabia que
sem isso não poderia governar bem (vs.4-9). Deus se agradou de sua resposta e prometeu dar a ele não apenas o que pediu, mas além,
riquezas e honras.
Uma vida longa só conseguem aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor
Deus prometeu dar a Salomão o que pediu, e se ele fosse obediente também teria uma vida longa (v. 14). Podemos aprender que uma
das promessas de Deus na vida de seus filhos que obedecem aos seus mandamentos é ter uma vida longa aqui na terra, isso é para nós
também. (Sl 91:16; Sl 103:2,5; Sl 92:14)
Salomão julga um caso difícil
Possivelmente após ter recebido de Deus o que pediu, Salomão teve um dos primeiros casos difíceis para julgar e mostrou que sua
sabedoria vinha de Deus. Conseguiu ser sábio para descobrir quem era a mãe verdadeira de um filho (vs. 16-28). Todo o povo
reconheceu a sabedoria de Deus na vida dele (vs. 28).
Com isso aprendemos que um líder precisa buscar sabedoria sempre de Deus para agir com justiça e tomar as decisões certas. Todas as
pessoas ao nosso redor reconhecem quando agimos em sabedoria.
CAPÍTULO 4
Neste capítulo Salomão mostra sua sabedoria na administração de seu reino (vs. 1-19).
Salomão escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções (v. 32).
CAPÍTULOS 5 e 6
Salomão prepara a construção do templo
Conforme desejo do seu pai Davi, Salomão começa a construir o Templo de Jerusalém, conforme Deus falou com seu pai (II Sm 7:1213). O templo tomaria o lugar da Tenda Sagrada de Deus, que tinha sido construída por Moisés no deserto.
Salomão levou sete anos para construir o templo (6:38).

CAPÍTULO 7
Após terminar a construção do Templo, Salomão começa a construir o seu palácio, colocando Jerusalém como o centro político e
religioso da nação de Israel. Ele levou treze anos para construir seu palácio.
CAPÍTULO 8
A arca da aliança é levada para Templo
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A arca da aliança que estava na barraca que Davi tinha construído para ela em Jerusalém (II Sm 6:17), foi levada para o Lugar
Santíssimo, no Templo de Salomão (v. 6). Também a Tenda da Presença foi instalada no Templo (v.4).
A presença gloriosa do Senhor foi manifesta por uma nuvem
Como havia acontecido na consagração da Tenda Sagrada no deserto (Ex 40:34-35), o Senhor encheu o Templo com uma nuvem,
sendo Sua glória ali (v. 10).
A glória do Senhor é a manifestação visível de Deus e da Sua santidade (Nm 14:10; Is 6:3; Ez 1:28). Às vezes ela parecia em nuvens ou
numa tempestade; outras vezes, por meio de fogo e luz (Ex 16:7,10; 24:16-17; 33:9; 40:34-38; Sl 19:1). A perfeita revelação da glória de
Deus aos homens foi através de Jesus Cristo (Lc 9:32; Jô 1:14).
Salomão ora a Deus
Em sua oração, Salomão pediu a Deus que abençoasse o Templo, o lugar que Deus tinha escolhido para nele ser adorado. No começo
Salomão fala sobre a aliança que Deus tinha feito com o seu povo e sobre a promessa feita a Davi e, no final, (vs. 52-53), ele se refere à
escolha do povo de Israel. Salomão pede que Deus ouça as orações do seu povo.
CAPÍTULO 9
Deus aparece outra vez a Salomão
Deus prometeu proteger Salomão e abençoá-lo se ele seguisse os passos de seu pai Davi. Agora se Salomão desobedecesse a Deus, o
povo de Israel sofreria as conseqüências e seria levado prisioneiro para um país estrangeiro.
Tudo o que Deus exige é a obediência, e nos ensina a aprender com os homens que foram fieis a ele, assim como Davi foi exemplo
para Salomão. Mesmo tendo pecado, Davi continuou sendo exemplo de um homem segundo o coração de Deus para os seus
descendentes.
CAPÍTULO 10
A visita da rainha de Sabá
A fama de Salomão havia se espalhado pelo mundo inteiro (4:34), e a rainha de Sabá veio para pôr à prova a sabedoria dele (vs. 1-13) –
referências Mt 12:42; Lc 11:1).
A sabedoria de Deus na vida de uma pessoa é claramente conhecida por todos. Os que buscam de Deus dons e recebem do alto, se
destacam entre muitos. Tudo que vem de Deus é perfeito na vida de alguém.
MEDITAÇÃO DO ESTUDO: A sabedoria vale mais do que o ouro, é de grandíssimo valor, e quem a tenha alcança sucesso e honra.
Somente Deus é quem dá a sabedoria ao homem. Vale a pena ler Provérbios 8.
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DEVOCIONAL DA SEMANA -> I Reis 11 ao 17
Medite na palavra do Senhor todos os dias, lembre-se que ela é o seu alimento espiritual!
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