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OT128 
Princípios Básicos do Antigo Testamento 

Guia de audição

LIÇÃO 06 de 10

Introdução
[1] Qual foi a razão principal, por que Israel desejava um rei?

[2] Quais são os livros “do tempo” que contam a história da era do Reinado?

[3] Quais os livros “em cores” inclusos?

[4] Quais são outros livros que contam a era do Reinado?

Resumo da era do Reinado
[5] Cite algumas das pessoas e eventos principais dessa era na história de Israel.

[6] Qual é a ideia central da era do Reinado?

[7] Qual é o propósito do autor de Samuel e Reis?

[8] Quais são os quatro períodos da era do Reinado?

 

A era do Reinado
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1 Samuel
[9] Faça uma breve descrição do homem Samuel.

[10] Em que passagens das Escrituras Deus prometeu um rei a Israel?

[11] Por que Israel desejava um rei?

[12] Como Deus confortou Samuel quando Israel rejeitou a sua liderança?

[13] Qual foi a discrepância entre a promessa de Deus de dar um rei a Israel e a sua exigência de 
ter um rei, baseada na desobediência?

[14] Quem são os três personagens que são apresentados em 1 Samuel?

 

[15] Qual o propósito de 1 Samuel?

[16] Qual a ideia central de 1 Samuel?

2 Samuel
[17] Do que trata 2 Samuel?

[18] Que grande promessa é registrada em 2 Samuel 7?
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[19] Quem cumpriu essa grande promessa?

[20] Como o registro histórico divide a história de Davi?

 

[21] Qual é a ideia central de 2 Samuel?

[22] Qual é um dos propósitos de 2 Samuel?

1 Reis 1–11
[23] Descreva os primeiros anos de Salomão como rei de Israel.

[24] Descreva os últimos anos de Salomão como rei de Israel.

1 Reis 12–25
[25] Por que Deus permitiu que Israel se dividisse em duas nações?

[26] Quais eram os nomes das duas nações?

[27] Quem destruiu Israel e em que ano?

[28] Qual era a capital da nação do norte de Israel?

 

[29] Quem destruiu Judá e em que ano?



OT128 Guia de audição | © 2017 Our Daily Bread Ministries. Todos os direitos reservados.  |  Lição 06  |  4

www.christianuniversity.org

[30] Qual era a capital da nação do sul de Judá?

[31] Cite algumas diferenças entre as monarquias de Israel e Judá.

[32] Que grupo de arautos (ou mensageirds) se tornaram proeminentes ao longo da era do reino 
dividido?

[33] Qual é a ideia central de 1 e 2 Reis?

[34] Qual era a essência da mensagem dos profetas para Israel e Judá?

[35] Cite os quatro períodos da era do Reino de Israel.

[36] [36] Explique, por que Deus ficou descontente com o fato de Israel ter exigido um rei.
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Reflexão

Registre um fato ou descoberta nova que você tenha feito nessa lição.

Aplicação

Dois dos maiores personagens do AT, Davi e Salomão, começaram bem e terminaram mal. Que 
medidas preventivas você está tomando para se proteger contra tempos difíceis na sua vida?
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