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Panorâmica: 
 

Cap 01-  DEUS  SOBERANO  e JUIZ 
                   
 
1-  deus reina acima de tudo e de todos sl 93 
 
2 - agora é tempo de escolher: dt 30.19  
 
     2.1  se não aceitar o reino de deus voluntariamente; para bênção 
 
     2.2   um dia o aceitará á força, para juízo  

     
    2.3  busquemos a deus para fazermos boas escolhas !  
 
                
3- a igreja , salmo 145.10-17  
 
4- após o dilúvio: a dispensação do governo humano: gn 9.6  
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     4.1 rei : autoridade do senhor para fazer justiça e punir os culpados 

                           _ mas... sob a autoridade de deus  
                    ‘ quem derramar sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado;  
                               - porque deus fez o homem à sua imagem’ gn 9.6  
     
    4.2  davi orienta salomão a começar seu reinado exercendo justiça !  
                                    ler 1 reis 2. 1-11  
     
    4.3 - atribuição dos reis  
 
5- deus é soberano e juiz sobre os reis da terra  
 
6 – princípío ( P)  de hierarquia : reis, príncipes, chefes, juízes , conselheiros  
 

7- princípio de autoridade : estar sob autoridade  
    o centurião ( chefe de cem soldados) romano disse a Jesus ,  Mt 8.9  

 
 obs:  há os que exercem autoridade por usurpação, como o diabo quis... 
             mas... jesus ‘ não teve por usurpação ser igual a deus’ fp 2.6  

 

 
Cap  02  REI _ EM TERMOS GERAIS  

 

1-  o senhor está acima do rei: ( P) Pv 21.1 
     - como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor;  
                          >Ele o inclina para onde quer’ Pv 21.1  

           > É a bênção do Senhor faz prosperar o reino, 
2- posição 
3- proceder  
4- juízos do rei  
5- a glória / ruína do rei 
6- critério 
7- o rei continua sendo apenas uma pessoa, 
    Mas é um privilégio ver a face do re: ‘ teus olhos verão o rei na sua formosura’,  Is 33.17. 
 

 Cap 03    DIRETRIZES DE DEUS PARA A LIDERANÇA EM GERAL  
 

1- liderar com sabedoria ,  Pv 8.12 -14 
     1.1  conhecendo a sabedoria  
             ’ eu, a sabedoria, habito com a prudência, possuo o conhecimento + discrição.. 
                            Princípio da sabedoria, pv 1.7 o temor do senhor  
      1.2  definindo a sabedora tg 3.17 ?  
      1.3  governando com sabedoria  
2- reinado do bem 
3- conselhos ao rei 
4- motivo de sucesso  
5- motivo de fracasso  
6- sucesso ou fracasso : deus dá a diretriz, o rei escolhe !  
        gabarito ( g ) atitude exemplar a ser seguida à risca   
                                (~) til é sigla de conseqüência   
7- bem-aventurada tu, ó terra, quando o teu rei é filho de nobres, e  
quando teus príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice! Ec 
10.17 

 
 

Cap 04    GENERALIDADES 
 
1- aparência e perfil, no geral 
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2-  situação  horrível !  
 

3- reinado do mal  
3.1 destruidor voraz, sugam para si todos os recursos da terra  
3.2 opressão cruel  
3.3 não se importam com justiça social  
3.4 sábio aos próprios olhos, não escutam ninguém: tiranos !  
3.5 rebeldes contra deus  
3.6 corruptos, corrompidos, imorais  
3.7 violentos e sangüinários,  Ez 22.6 E 2.27  

 

Cap 05   DIVERSOS   
 
1- inversão de valores  
2- a turma dos bajuladores 
3- pecado traz vergonha aos reis 
4- como proceder diante do rei  
5- melhor é confiar no senhor do que em príncipes 
6- atrás de governos humanos há potestades espirituais: 
7- precisa discernir o que está por trás: perceber o real inimigo 

 

Cap  06   ‘ TUDO FOI ESCRITO PARA NOSSO ENSINO ’ Rm 15.4  
 
*Na história de Israel, preciosos ensinos sobre lideranças, inimigos e lutas  
      > o reino estava nos planos do senhor para israel, dt 17.14  
 
1- diretrizes do senhor ao rei : Dt 17.... e 1Sm 8  
 
2-  deus usa reis gentios para cumprir seu propósito na história  
                      >   mas serão julgados por suas atitudes  
3  deus tem poder para reverter situações _ E sempre cumpre o que diz  
 
4-  Ciro: prefigura o messias  
5-  rei temente a deus busca-o na aflição 
6-  deus protege seu povo limitando a ação dos reis gentios  
7-  deus previne da traição de aliados gentios  

 

Cap  07  ATITUDE DO REI EM RELAÇÃO A DEUS  
1 - gabola, exibido: o orgulho do rei leva todo o povo ao cativeiro 
2 - nem mesmo o rei escapa ao juízo de deus  
3 - reis interesseiros: só buscam a deus na aflição  
4-  deus não se deixa escarnecer _ gálatas 6.7  
5-  até mesmo os reis precisam dar ouvidos à voz do senhor  
                     _ ditas pelos seus profetas !  
6-  ouvindo à palavra do profeta e se arrependendo,  
                     - o senhor usa de misericórdia e não destrói o povo  
7 - deus procura intercessores Ez 22.30 + restitui! 

 

Cap 08    REIS ÍMPIOS  
 
1- reis impios não dão ouvidos ás palavras dos profetas 
2- reis impios perseguem, prendem e procuram matar os profetas do senhor  
3- reis ímpios não agem às claras, fazem aliados às ocultas jr  38  
4- não deu ouvidos à orientação de deus pelo profeta,  morreu 
5-  quem se arrepende, alcança misericórdia: Manassés  
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Cap 09    TEMPOS DETERMINADOS 
 

- O JUÍZO DE DEUS TEM MEDIDA : TEMPOS ESTÃO DETERMINADOS 
 1     40 anos no deserto ( 2 anos+ 38 anos) nm 11.34  
 2     70 anos na babilônia : jr 25.12  
 3     de 70 a 1.948 _ errantes pela terra até o decreto da ONU  
 4     ? só deus sabe quando: ’setenta semanas estão decretadas’ dn 9.24-25  
5      anticristo: homem vil... pacto firme com muitos por uma semana ;  
                                             na metade da semana ‘vira a casaca’  
6      milênio : mil anos cristo reina sobre a terra, sl 2 e ap 20  
7      Eternidade : - a crosta da terra explode, 2pe 3.10 
 
Acaba o parênteses do Tempo: ‘de Eternidade a Eternidade tu és Deus’’  Sl 90.2  
 

Cap 10  CRITÉRIOS DE DEUS  
 com Deus não existe imunidade política  
1- motivos de advertência de juízo, isaías cap 1, 2  

2- evidências do desagrado do senhor , isaías 3  
3- motivos e juízos sobre os últimos reis de judá jr 22 

Cap 11 _ SOBRE CHEFES  
perfil geral êx 18.21 dt 1.15 jz 10.18 2cr 26.12  
        i) - capacitado : o melhor, o mais nobre ! 2sm 23.19  

ii) eficaz 2sm 23.18  
iii) justo mq 3.1 

 
1- quanto a deus : deus está acima dos chefes jó 12.24 
i ) precisam reconhecer deus como autoridade sobre o líder gn 21.22 
ii) maus chefes cf o critério de deus mq 3.9 e 11 na 3.17 
iii) sob o juízo de deus  
 
2- quanto ao rei  
1 _ são nomeados pelo rei 2cr 31.13 dn 2.48 e 5.11 
2- é uma honra 2cr 11.22 2cr 19.8 
3 precisam corresponder à honra conferida 1rs 16.2 

4- precisam ser de confiança : podem liderar revoltas e rebeliões 1rs 16.9, 2cr 28.12 
5- estão sob ordens diretas do rei 2sm 18.5 2cr 1.2 ed 8.16-17  
6- tem de dar contas e seus atos ao rei 2cr 24.6 dn 1.10, 18  
7- são chamados a averiguar o que acontece ... 1 sm 5.11 e 14.39  
 
3- quanto ao povo 
3. 1- estar à frente do povo dt 20.9 
3. 2- representam o povo  
i) nas ofertas: 1sm 6.4 
ii) nos atos governamentais 1rs 8.1 
iii) como porta voz do povo junto ao rei _ 1sm 29.3- 4  
3. 3- precisam usar de beneficência com o povo :  
i) saber conduzir o povo jó 29.25  
ii) saber consolar o povo  
iii) favorecer ao povo dn 1.8  
 

cap  12 - SOBRE   JUIZES  
1- deus é o juiz sobre toda a terra gn 18.25 jz 11.27 ( nt) hb 12.23  
2- juiz precisa ser constituído por autoridade maior:  
     - Com que autoridade ? êx 2.14 

2.1 juiz indevido...gn 19.9  
2.2 jesus: juiz supremo constituído por deus... at 10.42 
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2.3 juizes levantados por deus para .. 
      a ) livrar da mão do opressor jz 12.18  
      b) estabelecer a justiça, levando o povo a andar com deus 
       c) verificar a situação: dar o parecer cf justiça de deus jz 2.18 

3 sem juiz, o povo se corrompe jz 2.19 
4 atribuições 

4.1 para verificar ... a verdade. êx 22.8 
4.2 o juiz dá a sentença de acordo com a penalidade ( e confere...) dt 25.2 
                                     mas_ tem direito de conceder misericórdia  
                                     (deixar viver o que merecer morrer ) jó 9.15  
4.3 quem não dá ouvidos ao juiz, morre ! dt 17.12 

5 uns querem ser juiz, outros não...  
a) pretensão de ser juiz : 
- fazer justiça com as próprias mãos e não cf o senhor 2sm 15.4 
b ) recusa de ser juiz: at 18.15 

 
6 - erros sob o juízo de deus is 28.7 am 2.3 mq 7.3 lc 18.2, 6  
 
7 julgando uns aos outros (nt)  

7.1 não julgueis... mt 7.1 
7.2 critério jo 7.24 
7.3 juízo de jesus jo 5.30 jo 12.47  
7.4 gabarito : a palavra jo 12.48 
7.5 julgar-se a si mesmo _  
i) examine-se a si mesmo 1co 11.28  
ii) o que pensa de si mesmo rm 12.3 
iii) enganados a respeito de si mesmo 1co 3.18 
7.6 julgando o que ocorre na igreja, no culto at 15.19 
7.7 julgando uns aos outros tg 4.11 e 5.9  

 
 

Cap 13   PLANO DE DEUS PARA OS SACERDOTES ( VT )  
1- são nomeados,  
             (vt) dispensação da lei nm 3.3 

(nt) dispensação da graça  
      jesus _ sumo sacerdote segundo a ordem de melquisede  
                    hb 5.6 e 10, 6.20, 7.17  
                    - os comprados pelo sangue de jesus, ap 1.5_ 5.9 _ 20.6 

 
2- compete-lhes santificar-se êx 19.22 
3- não tem herança na terra : js 21.19 / _ vivem do ofertado ao senhor dt 18.3 
4- função :  

4.1 - apresentar o sangue do animal imolado lv 3.2 
4.2- levar a arca da aliança diante do povo dt 3.19  
4. 3 - conclamar o povo nm 10.8 
4. 4 - julgar junto com o juiz dt 17.9  
4. 5 - receber a palavra do servo do senhor / dá-la ao povo dt 31.9  
4.6 ser acatados quando / se falarem o que diz o senhor... dt 24. 8 . 
4. 7 interceder a deus a favor do povo _ jl 1.3, jl 2.17 

 
5    responsáveis pelo dinheiro dado para cuidar da casa de deus 2rs 12.4 
6   erros 1sm 2.13 2cr 36.14 lm 4.13  
7   sob o juízo de deus jr 49.3 os 5 
 

Cap14    PASTORES (VT )  
 
1- não haja contendas... gn 13.7- 8 
2- dão de beber às ovelhas, protegem os manancias de impurezas gn 29.3 
3- no deserto, por causa de incredulidade nm 14.33 
4- uma pastora : a sulamita de cantares  
5- a vontade de deus jr 3.15  
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6- erros _ sob juízo do senhor : vários, ver ref.s no artigo  
7- deus reverte situações n jr 33.12 
 
 
 

CAP 15  DEUS AUTORIDADE MÁXIMA  e ETERNA  
  
1- deus : senhor da eternidade, do tempo, da história  
‘ de eternidade a eternidade tu és deus’ sl 90.2  
 

2- estátua do sonho de nabuconozor: daniel 2.37 – 45  
- resumo do tempo dos gentios : história desde o cativeiro de judá até tempo do fim !  
 
3- há muitas especulações sobre datas, ‘não vos compete saber tempos  
- ou épocas, que o pai reservou à sua própria autoridade’ at 1.7 
 
       cristãos precisam obedecer à palavra:  
3.1 buscar santificação pessoal : ‘esta é a vontade de deus...1ts 4.3 e 7  
3.2 estar preparado para testemunhar de jesus,  
3.3 viver na esperança da volta de cristo, 1ts 1.9-10  
 
                arrebatamento : ➔ tribunal de cristo ➔ bodas do cordeiro 
4-  céu:   Jesus  vem nas nuvens: arrebatamento dos salvos, Ef 1.13,  Mt 25    1Ts 4.16 
    Ficam para trás os cristãos de aparência: ímpios, joio e bastardos 
               > quem não aceita o sinal da besta, morre,  Ap 20.6 ?                                                   
 
   Na terra: o anticristo, dn 8.25 _ dn 11 _ 2 ts 2.3- 9 _ ap 19 ( entre outras ) 
 
5 Jesus vem : 
     5.1 socorre os judeus perseguidos pelo anticristo, ap 19  

     5.2 julga as nações: zc 14.12  prende satanás. 
    5.3 estabelece o milênio  ap 20.1-6   sl  2 ( entre outras tantas referências)  
 
6-  fim deste mundo Ap 20..... 
     6.1  satanás solto: (1) tenta as nações,(2)  gog e magogue, (3) derrota final  
     6.2  todos os mortos ressurretos 
     6.3  a crosta terrestre explode  
 
7   juízo final : trono branco Ap 20.... 
T 
Começa uma nova História: novos céus e nova terra, Ap 20-21 
                                             Eternidade com Deus, ap 22     
 

Jesus: o alfa e o ômega  
             Remete ao alfabeto: uma seqüência observada por todos 

             O primeiro e o último: uma seqüência progressiva 

             O princípio e o fim: >sem Ele nada do que foi feito se fez,  Gn 1.1 Jo 1.1-3 
                                            > para Ele convergem todas as coisas: a História . 
                                            > o motivo da revelação  das Escrituras.        

                   -x-  

 


