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Aula 40 
 

 Estudamos todo o significado da lei e vimos dez razões porque a lei foi dada. Falamos 
que essa é uma época que fazem muita confusão no ensino, inclusive dentro das igrejas. 
Quando entendemos bem essa época, fica mais fácil entendermos toda a Bíblia e como a 
lei age hoje em nossa vida. 

 

 Vimos também a vontade revelada de Deus para essa época nas áreas da Palavra e 
Adoração. Como é que Israel recebeu na área da Palavra a vontade revelada de Deus e 
o que fez? Deus disse para Israel que transmitissem tudo que Ele fez a Israel e que 
ensinassem a Palavra de Deus de uma geração a outra, de pai para filho, de dia, de 
noite, sentado, andando, o tempo todo. O que Israel fez? Morreu Josué e a geração 
daquela época não sabia nada das maravilhas que o Senhor havia feito a Israel. 

 

 Quando nos desviamos da Palavra de Deus o que acontece? “Dá tudo errado”!, tudo sai 
errado mesmo. Então vem a idolatria, ensinos de homens, ficamos longe de Deus e tudo 
que nos oferecem aceitamos; você fica longe da direção de Deus para sua vida. 
Imediatamente após Israel ter se afastado da Palavra, começaram a servir a quem? Aos 
Baalins, aos ídolos daqueles povos que habitavam ao redor de Israel. 

 

 Na área da Adoração, o que aconteceu? Qual era o projeto de Deus para Israel nessa 
área? Nação sacerdotal! Israel seria uma nação sacerdotal. Quando Deus criou Israel, 
seu plano era que cada Israelita fosse um sacerdote. O que aconteceu? Falharam. Vimos 
na Bíblia a história e muita infidelidade, até mesmo entre as famílias dos sumo-
sacerdotes. Esse foi o resultado de se afastarem da Palavra de Deus. 

 

 A idolatria dos povos vizinhos entrou com tal ímpeto na nação de Israel, que quase tudo 
foi corrompido na área de Adoração; os mandamentos começaram a ser substituídos 
pelas tradições. Quando Jesus veio à terra, as tradições dos homens imperavam de tal 
forma, a ponto dos escribas e fariseus, os grandes religiosos da época, interpelarem 
Jesus: “Como seus discípulos não guardam a tradição dos anciãos?”; eles não falavam, 
“não guardam os mandamentos”. E Jesus falou: “e porque vocês transgridem a lei por 
causa das vossas tradições, guardando palavra que não é de Deus mas de homens?” 

 

 Deus revelou plenamente Sua vontade para Israel nas áreas da Palavra e Adoração, com 
todos detalhes e pormenores porém, vimos que Israel falhou. Quando Deus revela Sua 
vontade a nós e não andamos nela, estamos falando não a Deus, estamos dizendo: “não 
quero, eu vou fazer o meu próprio caminho, não quero seguir o Seu caminho.” 

 

8.8 Área do Governo 
 

 No início quem governava Israel? O próprio Deus através de homens que Ele mesmo 
escolhia. O primeiro homem que governou Israel foi Moisés. Ninguém elegeu Moisés foi 
Deus quem o chamou, treinou-o por 80 anos e então mandou que tirasse o povo do 
Egito. Moisés andou com o povo 40 anos no deserto e morreu às portas da terra 
prometida. Então, Deus constituiu Josué que introduziu o povo da terra de Canaã. Josué 
levou o povo a várias conquistas, governou por um tempo e após sua morte, Deus 
constitui juizes sobre o povo. 

 Juizes 2:8~23 
Durante todo o período dos juizes Israel se afastou do Senhor, começaram a adorar 
outros deuses e rejeitaram a proteção do verdadeiro Deus. Por causa disso, os inimigos 
assolavam o povo. Quando Israel estava sobre pressão dos povos inimigos, pediam 
socorro a Deus; Deus olhava, se compadecia e se lembrava da aliança. Então Deus 
levantava um juiz sobre o povo, o juiz vencia os inimigos e encaminhava o povo 
novamente para Deus. Morria o juiz, o povo se desviava, passavam a adorar outros 
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deuses e os inimigos dominavam novamente. O livro de Juizes mostra que isso 
aconteceu várias vezes. Entre os juizes que Deus constituiu tivemos Gideão, Débora, 
Sansão e por último Samuel. 

  

 Samuel foi o último juiz, o último homem que julgou Israel daquela forma. No tempo de 
Samuel, quando este envelheceu, o povo pede que seja constituído um rei sobre eles. 
Samuel é a ponte que liga os juizes ao estabelecimento do reino de Israel. 

  

  I Samuel 8:1~7 
 Qual foi o maior erro no pedido de Israel para a constituição de um rei? “... como o têm 

todas as nações”, esse foi o maior erro de Israel. Lembram, Deus estava formando uma 
nação para ser modelo para as outras nações e justamente a diferença era que Deus era 
o Rei de Israel, onde Deus governava através de homens que Ele mesmo constituía. 
Porém, agora Israel quer ser igual a todas as nações. O erro de Israel deve ser exemplo 
para nós não seguirmos, temos que ser exemplo para aqueles que estão longe do 
caminho de Deus e para isso não podemos praticar as mesmas coisas que o mundo 
pratica. 

 V.7; Samuel ficou ofendido, mas Deus deixa claro que não era Samuel que o povo 
estava rejeitando e sim Deus. A misericórdia de Deus pelo homem é tão grande, que 
mesmo no erro Ele abençoa. Deus então, pede a Samuel para atender ao pedido do 
povo. 

  

  I Samuel 12:12~14 

 V.14; “bem está”. Deus ainda abençoou (é verdade que essa benção era condicional) 
porém, falou: “vocês querem um rei? Vou constituir um rei para vocês, mas cuidado! Me 
busquem, vocês e o seu rei, para que tudo vá bem”. Claro, o temor do Senhor é seguir o 
caminho do Senhor, independentemente de um rei governando. Misericórdia de Deus 
para com Israel! “Eu abençôo o rei”. 

  I Samuel 12:20~22; o amor e a misericórdia de Deus, revelados aqui. 
  

 Saul é ungido primeiro rei de Israel. 

 I Samuel 9:1~2; Saul homem belo e que sobressaía em altura  
 a todo o povo. 

  I Samuel 10:1; Samuel unge a Saul como rei de Israel. 

  I Samuel 10:17~24; O povo aclama a Saul como rei. 
 Então Saul, o homem mais bonito de Israel, o mais alto, foi constituído rei. 
  

  I Samuel 15:17~31 
Saul orgulhou-se de sua posição; desobedeceu a Deus e andou por caminhos que Deus 
nunca o chamou para andar. No V22 Samuel repreende Saul, e no V.26 Saul é então 
rejeitado como rei por Deus. 

  

 Davi quando pecou contra Deus, no caso de adultério com Bate-Seba, não ficou 
questionando com o profeta Natã, Davi reconheceu imediatamente que havia pecado (II 
Samuel 12:13). Por isso Deus também imediatamente o perdoou. 

 O que Saul fez quando o profeta Samuel o questionou? “Saul, Deus falou a ti para 
guerrear com os amalequitas e não deixar ninguém vivo nem pegar despojo”. Saul porém 
responde: “Não Samuel, só trouxe o rei vivo e o resto eu matei; os animais eu trouxe para 
sacrificar a Deus”. Então, Samuel fala uma coisa que temos que gravar muito bem e 
seguir: “Saul, você acha que Deus gosta mais dos sacrifícios dos animais do que em ser 
obedecido?” 

 Para Deus, obedecer é muito superior a sacrifícios, Deus quer obediência. A obediência é 
a nossa felicidade, é o único caminho de solução, de libertação, de cura. O V.22 que 
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lemos, é chave na Palavra de Deus. Deus rejeitou a Saul por causa disso, porque não 
reconheceu seu erro. Então Deus manda Samuel ungir a Davi. 

  

  I Samuel 16:1~13; Davi é ungido por Samuel. 

 V.1; Samuel estava querendo dar um jeito e o Senhor chamou sua atenção. 

 V.6 e 7; Jessé tinha 8 filhos e quando Samuel viu o primeiro, que era de boa 
aparência, disse: “é esse que vou ungir”. Porém, o Espírito do Senhor o repreendeu. 

 V.12 e 13; Davi é ungido. 
  

 Davi é um dos personagens mais impressionantes da Palavra de Deus, em matéria de 
obediência. Davi recebeu um título, ”homem segundo o coração de Deus”. 

  Atos 13:22 
 Após ser ungido por Samuel, Davi demorou para ser rei. Davi não deu um passo sem ser 

dirigido por Deus. Saul ainda era vivo e era rei. Um rei é mantido até sua morte, apesar 
de Saul já haver sido rejeitado por Deus. Davi se aproximou de Saul, tocava harpa para 
ele, em seguida matou o gigante Golias . 

  I Samuel 17:12~58; Davi vence Golias. 
  

 Depois disso, Davi é admirado por todo Israel, Saul fica enciumado e tenta matar Davi por 
várias vezes. Davi nunca levantou a mão contra Saul. Davi teve oportunidade de matar 
Saul porém dizia: “jamais vou estender a mão sobre um ungido do Senhor”, pois Saul era 
rei. Quando Saul e seu filho Jonatas morreram, Davi o honrou com todas as honrarias de 
um rei e conclama Israel a fazer o mesmo. Davi chorou e chamou Saul de amado e ele 
não era mentiroso e nem ”político” para fazer média, Davi falava a verdade. 

 

 Mesmo assim, Davi ainda não vai para o trono pois, Isbosete, filho de Saul, é rei em 
Israel por 2 anos. Isbosete é morto e então todo o Israel aclama Davi como rei. Foi no 
reinado de Davi que Israel possuiu o maior território e as maiores conquistas foram feitas 
por Davi. Davi era um guerreiro e por isso não construiu o templo de Deus em seu 
reinado. O templo foi construído por Salomão, seu filho. 

  

O pacto davídico  
 

 Davi conquistou Jerusalém e a estabeleceu como capital de Israel. David fez uma casa 
para si, porém olhava para a arca, que continuava na tenda do tabernáculo, e disse: “eu 
vou habitar numa casa e a arca do Senhor e uma tenda?”. Porém, Deus o interpela 
dizendo que Salomão construiria o templo e faz um pacto com Davi. 

 II Samuel 7:1~16; o pacto davídico. 
 

 O que Deus prometeu a Davi ? Um trono e um reino para sempre. Deus prometeu um 
descendente que se assentaria no trono de Davi para sempre, Aleluia! Isso já foi 
cumprido? Quem é o rei de Israel hoje? Deus não cumpre a sua palavra? Tem que haver 
um rei em Israel para sempre, senão Deus é mentiroso. O que lemos não é brincadeira. 
Isso será cumprido quando Jesus tomar posse em Seu reino milenar aqui na terra, 
quando de sua 2ª vinda. 

  

 Israel, na época de Davi, era uma potência respeitada por todas as nações. Sabem qual 
era o segredo? Obediência! Davi nunca fez nada sem antes consultar ao Senhor, Davi se 
expunha para a glória do Senhor. 

 I Reis 15:5 

 Davi se desviou uma única vez, no caso do adultério com Bate-Seba, porém arrependeu-
se e confessou o seu pecado. Os Salmos 32 e 51 refletem como o espírito de Davi estava 
quando esse pecado estava sobre ele. Somente nesse caso Davi se desviou do Senhor. 
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É claro que tinha que ser um reino próspero! Davi dirigiu o povo a adorar a Deus e 
restabeleceu a lei em Israel. A história de Davi precisa ser lida para vermos o que é um 
homem andando no temor do Senhor.  

  

 Salomão filho de Davi com Bate-Seba, sucessor de Davi, tinha 20 anos quando começou 
a reinar em Israel. No começo de seu reinado ele estava muito assustado por sua 
inexperiência e o Senhor apareceu a ele em sonho e falou: “Salomão, pede o que você 
quiser”! Salomão pediu sabedoria a Deus, entendimento para governar um povo tão 
grande e numeroso. E Deus respondeu: “Porque você me pediu sabedoria, te darei 
sabedoria e muita riqueza; ninguém antes de ti nem depois superará a glória de teu 
reino”. 

  I Reis 3:7~14;  Salomão pede sabedoria a Deus. 

  I Reis 3:16~28; Salomão julga a causa de duas mulheres. 
  

 Mas como Deus havia aparecido duas vezes a Salomão, ele sabia muito bem que a 
continuação do reino dependia de sua obediência. Quando Deus fez a aliança davídica, o 
pacto davídico, em que prometia um descendente que se assentaria no trono de Davi 
para sempre, Deus estava falando de uma profecia de dupla referência, Deus estava se 
referindo a Salomão e a Jesus Cristo. Havia uma condição: Salomão deveria obedecer 
como Davi para que o trono continuasse. E o que aconteceu? 

  

 Salomão ficou muito famoso por todo o mundo, a ponto de incomodar outros reis quanto 
a veracidade do que se falava acerca de sua sabedoria e riqueza. A rainha de Sabá foi 
conferir, desconfiada do que ouvira falar a cerca de Salomão. 

  I Reis 10:1~13 

  I Reis 10:23~24 
  

 Porém Salomão transgrediu a lei do Senhor que dizia que ninguém em Israel poderia 
tomar mulheres estrangeiras para si. 

  I Reis 11:1~13 
 O homem que construiu o templo do Senhor, constrói agora altares a outros deuses, que 

coisa triste! Mas, o Senhor tinha Sua Palavra empenhada com Davi e determina o juízo 
no reinado após Salomão: o reino seria dividido. 

  

 Depois de Salomão reinou seu filho Roboão, que se desviou completamente de Deus e o 
povo não quis ficar sob seu reinado. Então, Israel é dividido em dois reinos, o reino do sul 
com as tribos de Judá e Benjamim, sendo Roboão o rei e Jerusalém a capital e o reino do 
norte com as outras dez tribos, sendo Jeroboão o rei e Samaria a capital. O reino do sul 
chamou-se Judá e o reino do norte Israel. 

  

 Jeroboão tinha medo que o povo de Israel fosse adorar a Deus em Jerusalém, então 
estabeleceu dois outros lugares para adoração a Deus, Betel e Dã. Jeroboão também 
pôs bezerros de ouro para serem adorados como deuses. 

  
  
  
  

 Vimos então, como na área do Governo, Israel se desviou. Poucos foram os reis 
subsequentes que promoveram reavivamento em Israel para se aproximarem de Deus. 
Quando um rei aproximava o povo de Deus, seu sucessor desviava o povo novamente. 
Até que num extremo o pecado era tão grande, o desvio era tão grande, que Deus 
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espalhou o reino de Israel por todas as nações e Judá foi levado cativo à Babilônia por 70 
anos. 

  

 Após os 70 anos Judá voltou a Jerusalém, mas a apostasia continuou, apesar dos avisos 
dos profetas para que se arrependessem e voltassem para Deus. Quando chegou o 
tempo do rei Jeoaquim (ou Jeconias), Deus chamou o profeta Jeremias e uma maldição 
caiu sobre a linhagem real. Deus determinou que nunca mais um descendente de 
Jeconias se assentaria no trono de Davi. Israel hoje voltou a sua terra e vemos que ainda 
não há rei, não há trono, não há sacerdócio, não há templo. 

  

 Desde o início  do período da lei até a crucificação de Jesus Cristo, o Messias, Israel vem 
em um processo gradativo de decadência, rebeldia, afastando-se das leis de Deus. 
Devido a tudo isso, em parábolas, Jesus explica que Deus estaria então estabelecendo 
uma nova fase em Seu plano, que seria o estabelecimento da Igreja. 

  Mateus 21:33~46 
 Essa passagem não significa que Deus passou todas as promessas de Israel para a 

Igreja, Deus estava buscando o fruto, os frutos da terra. 
  

 A criação da Igreja não significou a extinção de Israel, mas significou disciplina sobre 
Israel, com um único objetivo, trazer de volta a Deus. Israel é uma nação em disciplina e 
ainda haverá um tempo em que Deus voltará a lidar com eles, terminando assim o Seu 
programa com Israel. Quando a Igreja sair da terra, Deus terminará o programa de Israel, 
no qual faltam 7 anos. 

  

 As disciplinas de Deus têm sempre esse objetivo, trazer de volta, restaurar. Deus vai usar 
o período da tribulação para colocar Israel em posição que seus olhos serão abertos e 
enxergarão quem é o Seu Deus e quem é o Messias. É isso que a tribulação vai fazer 
com Israel como nação. Os indivíduos de Israel têm a graça estendida como a todos os 
gentios. Qualquer israelita que reconheça Jesus como o Messias prometido, é salvo, 
porém como nação, Israel está em disciplina. 

 Romanos 11:1~2; Paulo como judeu, falando que Deus não rejeitou o  
Seu povo. 

 Romanos 11:11~12; Pelo tropeço de Israel, veio a salvação aos gentios. 

 Romanos 11:25~32; Todo Israel será salvo. 


