LIBERTAÇÃO 2011
DIA 2
A Bênção e a Maldição na linhagem dos reis de Israel e Judá
“Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei,
para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor” (1Sm. 8:6)
“Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não
te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele” (I Sm. 8:7)
 SAUL
Saul tornou-se então o primeiro rei de Israel. Um fato surpreendente,
é que Deus não fez qualquer aliança com ele, seja antes ou durante seu reinado,
que incluísse também sua posteridade.
 DAVI –SALOMÃO
Isso não ocorre com os reis subsequentes: Davi e Salomão.
O que dá a entender que Saul estava a frente da nação por um consentimento
de Deus, devido ao desejo do povo. É por isso que não há promessa que inclua
Saul e seus filhos mesmo que tenham sido detentores do trono.
OBEDIÊNCIA, A CHAVE DA BÊNÇÃO.
O QUE SEMPRE MARCA AS ALIANÇAS DE DEUS COM O HOMEM É A
OBEDIÊNCIA.
O HOMEM TERÁ TODO O FAVOR DIVINO, DESDE QUE OBEDEÇA.
 DAVI
“Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar
depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o seu trono.
E lhe serei por pai, e ele me será por filho; se vier a transgredir, castigá-lo-ei com
varas de homens e com açoites de filhos de homens... porém a tua casa e o teu
reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono será estabelecido para
sempre” II Sm 7:12,14,16
 SALOMÃO
Assumiu o trono após a morte de Davi mas sob a condição de obediência.
“Se andares perante mim como andou Davi, teu pai, com integridade de coração
e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus
estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel
para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor
sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, vos apartardes de mim e não
guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas
servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe

dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença:
Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos”
(I Re 9:4-7)
Salomão inicia bem o seu reinado, porém, mais adiante, opta pela
desobediência. E Deus lhe diz:
“visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus
estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não
o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai; da mão de teu filho o tirarei.
Todavia não tirarei o reino todo; darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi,
meu servo e por amor de Jerusalém, que escolhi”
(I Re 11:11-13)
Deus cumpre sua promessa, o filho de Salomão, Roboão assume o reino.
Houve uma situação de conflito entre ele e o povo. Então o reino se dividiu,
conforme a palavra do Senhor. A partir dessa divisão surgem duas linhagens
distintas de reis: os de Judá e os de Israel.
•
•

As 10 tribos do norte passam a ser lideradas por Jeroboão (reino de
Israel);
As outras duas tribos permaneceram lideradas por Roboão, na região sul
(reino de Judá).

OS SINAIS DE BÊNÇÃO E DE MALDIÇÃO
Deus levanta um profeta, Aías e fala para o rei Jeroboão:
“Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma; e serás rei sobre
Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e
fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus
mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma
casa estável como edifiquei a Davi, e te darei Israel” I Re 11:37-38
JEROBOÃO
Jeroboão fez justamente o contrário! “Ele fez dois bezerros de ouro e disse a
Israel “vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito” (I
Re12:28)
DEUS ENVIA SUA SENTENÇA
“Portanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre meu povo Israel, e
tirei o reino da casa de Davi, e o entreguei, mas tu não foste como Davi, meu
servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu
coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos; antes, fizeste mal,
pior do que os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de

fundição, para provocar-me à ira, e me viraste as costas; portanto, eis que trarei o
mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer de sexo
masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa
de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que, de todo, ela se acabe” (2 Re
14:7-10)
CATIVEIRO BABILÔNICO
Em 586, após terem recusado sujeitar-se ao governo da Babilônia, Jerusalém e o
Templo foram destruídos. O povo foi deportado para a Babilônia em três levas:
606ac, 597ac e 586ac restando apenas os pobres.
“PORÉM O SENHOR NÃO QUIS DESTRUIR A JUDÁ POR AMOR DE DAVI SEU
SERVO”
A OBEDIÊNCIA DE DAVI TROUXE BÊNÇÃO PARA SUAS GERAÇÕES.
No ano de 722a.C. Samaria foi destruída pela Assíria e depois de um cerco de 3
anos, Israel do norte foi deportado , este foi o cativeiro assírio.
Jeroboão I estabeleceu um princípio diabólico em Israel, do qual nenhum dos
seus sucessores conseguiu livrar-se, o culto aos bezerros em Dã e em Betel, o
baalismo que infestou a Palestina.
A iniquidade visitou. A queda do Reino do Norte com a invasão da Assíria
mostra-nos o juízo divino e a maldição sobre este povo.
Os assírios eram guerreiros sanguinários e extremamente cruéis - esfoliavam as
pessoas vivas, cortavam-lhes a língua, arrancavam-lhes os olhos ,
desmembravam o corpo e erguiam montões de crânios humanos. Este império
tornou-se mundial durante um período de 300 anos.

