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01     divisão do reino   

 

 
1 Rs 12.1-11  Roboão, filho de Salomão, ‘causa’ a divisão do reino. 

           12.12-20   Jeroboão reina em Israel,  

1 Rs 12.25  Erro  ( E)  de Jeroboão:  

                    NÃO CONFIAR  EM DEUS que lhe dera o trono, seria capaz de mantê-lo                    

1Rs 12.28-33   Pecado de Jeroboão: bezerros de ouro e os pôs em Betel e Dã,   

1Rs 13                ousadia de Jeroboão repreendida pelo  profeta > 2 Reis 23. 15-16  

1 Rs 14. 7- 11  Profecia contra Jeroboão cumprida em 1 Reis 15.29 
 
 A partir desse ponto começa o relato intercalado e entremeado dos reis de Israel e Judá. 

** de fato, é bem confuso, requer estudo minucioso e, mesmo assim, ainda deixa 

dúvidas.  Melhor visualizar nos esquemas. Cronologia dos reinos+ profetas          

  > ISRAEL, ao norte, capital: Samaria    /    Judá, ao sul, capital Jerusalém 

1 Reis narra até ACABE sendo que ELIAS (1 Rs 17) dá início ao tempo dos profetas. 

2 Reis começam com   Acazias, sucessor de Acabe e   Eliseu como sucessor de Elias, 

trasladado ( não passou pela  morte, como Enoque, Gn 5.22-24) 2 Rs  2.9 
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  Cronologia:  reino dividido até o cativeiro de Israel, 2 Reis 17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esquema reis e profetas 
  

    Esquema do reis de  Israel ( ao  norte, cap. Samaria....... 

                                 ) e  Judá( ao sul cap. Jerusalém)  

  Na coluna do meio consta os nomes dos profetas da época



  UZIAS e JEROBOÃO II FORAM MARCOS NA HISTÓRIA DE ISRAEL 

JEROBOÃO II foi o último grande rei de Israel. Depois dele, o reino entrou em fase 

de instabilidade política. Atacado pela Assíria(Nínive) conseguiu se livrar pagando um 

pesado tributo. Anos depois, a Assíria tomou todas as cidades importantes de Israel. 

Afinal, SAMARIA, a capital, caiu em 721aC 

UZIAS é marco pois  no ano de sua morte  ocorre o chamado do profetas  Isaías,  Isaías 
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>Na coluna do meio consta os nomes dos profetas da época 

 
Isaías profetiza por 61 anos ao reinar: Jotão (16 anos ) Acaz (16 ) e Ezequias(29 anos)  
No 6º. ano de Ezequias, rei de Judá, (2Rs 18.10) 
                  Samaria é destruída e Judá segue sozinho  
 

>Manassés (reina 55 anos )  e Amom (02 anos)  

                    são tão maus que não tem profetas por 57 anos,  2 Reis 21.1, 19 
JOSIAS é o último grande rei de Judá. Depois dele começa a decadência de Judá:           
                   Faraó Neco faz Judá seu tributário por 3 anos.  
                  Sobe Nabucodonozor e leva cativos os nobres (1ª. leva: Daniel) 
JEOIAQUIM reina nessa época. 
 Opõe-se a  Jeremias, Jr 22.13-16, 26.20-23, 36.4-7,23, 27-32 

 (Joaquim, seu filho, reina mas é levado cativo por Nabuco na 2ª. leva: Ezequiel) 
ZEDEQUIAS ( ex-Matanias) filho de Josias,  é o último rei de judá, 2 Rs 24.17. 
 
QUEDA DE JERUSALÉM: 2 Reis 25,Jr 39.1-7, 52.3-11  
                     Cativeiro: 2 Cr 36.17-21, Jr 39.8-10, 52.12-30                                                   
 



Samaria cai em 721 aC.  Judá segue mais 135 anos, até à queda de Jerusalém,               
                     em 586 aC   queda da Jerusalém 
 

PROFETAS 
 
*Vários profetas foram enviados por Deus chamando o povo a abandonar a idolatria e 
voltar para os caminhos do Senhor, a fim de evitar terrível juízo sob a forma de 
cativeiro.  
 

UMA PANORÂMICA SOBRE OS PROFETAS  
 
Os primeiros profetas são enviados ao reino do Norte, a Israel, cap. Samaria: 
*Ao reinar  ACABE, em Israel, ELIAS ( Rs 17 -19) determina 3 anos e meio de seca 
que  
1 Rs 18-19 acaba com a matança de 400 profetas de Baal e Elias fugindo com medo 
de Jezabel 
 
*ELISEU, indicado  sucessor de Elias ( 1Rs 19.19) só assume o cargo muitos anos 
depois  
2Rs 2.11 quando Elias foi trasladado ( como Enoque, Gn                   
      Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, mais um, 2Rs cap 2 a 8.15, 13.20-21 
 
JOEL  profetiza em data indeterminada pelas Escrituras, mas referir-se à invasão dos 
gafanhotos o coloca como o mais antigo dos profetas menores. 
            > Fala sobre o derramar do Espírito ( IGREJA, Atos 2) e o juízo final> 
Apocalipse 
 
*JONAS  profetiza sobre Jeroboão II (2 Rs 14.25)Narra a conhecida história do 
profeta no ventre da ‘baleia’ ( grande peixe)  O povo de Nínive ( capital da Assíria, 
seus inimigos)se arrependem e a cidade é salva da destruição.  
                Ensino: DEUS SALVA  a  QUALQUER  PECADOR  ARREPENDIDO. 
 
*AMÓS  profetiza  a Israel por , uns 14 anos,  
               no tempo dos reis Jeroboão II   e   Uzias, de Judá, 2Rs 14.23, 15.1  
Era boieiro e colhedor de sicômoros( espécie de figo selvagem) Amós 1.1, 7.14   
> Profetiza uma série de juízos ( 1-4)  
                  e chama: ‘Buscai ao Senhor e vivei’( Am 5.6)  Amós 3.7 
 (P)  Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, 
        >  sem ter revelado o seu segredo aos seus servos”  
  
OSÉIAS  profetiza  a Israel na época dos reis: Jeroboão II (Israel) junto com Amós 
                Contemporâneo dos reis de Judá: Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias 
> é feito de parábola viva ilustrando a vergonha de um marido traído, mas que permanece  
fiel à sua aliança (Os 1 a 3) Aponta o pecado de Israel (ao norte, capital Samaria) Oséias 
4 a 7.  
     - Juízo é conseqüência da desobediência (Os 8 a 13) Promessa de perdão, Oséias 14      
 

*Na mesma época,  os primeiros profetas são enviados a Judá: Miquéias e Isaías 
 



Localizando os Profetas  

 

 

Profetas enviados a Israel, reino do Norte: 
 Elias, Eliseu (Joel, Jonas)  Amós e Oséias 
 

                           Profetas  enviados a Judá, reino do sul, capital Jerusalém: 

 Miquéias com Isaías   (sem profetas por  57anos )  Sofonias com Jeremias  
. 

MIQUÉIAS, morastita (de Moreste, em Judá) 
Mq 1 a 3, 6- 7   Aponta o pecado do povo, anuncia juízo  
            Mq  4   chamado dos gentios  
            Mq  5   a vinda do Messias 
            Mq   7.8-20  promessa de restauração 
 

ISAÍAS, chamado no ano da morte do rei Uzias,(Is 6) 
                  profetizou 61 anos durante os reinados de  
                 > Jotão (16 anos )  Acaz (16) e Ezequias (29 anos), em Judá.  
*Considerado o Evangelho do Velho Testamento: traz muitas referências ao Messias. 
 

Is 6.5   chamado por Deus, sentiu seu pecado quanto às palavras (lábios impuros)    
- O padrão de Deus é: ‘o que fazem em oculto, o só referir é torpe,.Efésios 5.12  
 

 Is 7.3 3 e  8.3-4  sobre ele,só se sabe que era casado e são citados dois filhos              
- Supõe-seque fosse nobre pelo modo como estava à vontade perante reis e era 
culto,  não só  pelo seu estilo, mas pelo enfoque das situações sócio-econômicas.    
           *O livro tem duas partes distintas: cap  01 a 39: juízo  
                                                                e cap 40 a 66:consolo da graça de Deus  
                Saiba+ https://www.chamada.com.br/mensagens/isaias.html 
*Após  57 anos sem profetas,  tempo dos cruéis reis de Judá:  
 Manassés ( 55 anos) e Amom ( 02 anos) há nova leva de profetas.  
                

                 *SOFONIAS e, logo depois, JEREMIAS.  
               * Profecias únicas de NAUM (Nínive cairá)   
                 OBADIAS, contra Edom,  após a queda de Jerusalém >Lamentações  

https://www.chamada.com.br/mensagens/isaias.html


 

Cronologia de Josias, último grande rei de Judá,  a  CIRO: retorno do cativeiro 

 

 

                               >    Importante notar  a inserção dos profetas  

 
 

Profetas do cativeiro 
 
*PROFETAS DO CATIVEIRO: na Babilônia, 
 no tempo de Sofonias e Jeremias, em Jerusalém. 
  
606aC   Daniel vai cativo na 1ª leva (2Rs 24)  
               Por ser nobre, ficou morando no palácio do rei 
               Foi pessoa de destaque no reino. 
               Passados 70 anos sob a Babilônia, ora a Deus,  
               Levado cativo com uns 17anos + 70= 87 anos ao orar pelo fim do cativeiro  
Dn 9       Na cova dos leões (com mais de 87 anos , Dn 6) sob Dario, co-regente:  
                       > Ciro continuava nas guerras de conquista..  
 
597 aC   Ezequiel era sacerdote (Ez 1.3)  
               - deveria ter uns 25 anos ao ser levado cativo na 2ª leva,   
592aC     - mas só começa seu ministério após 5 anos, , Ez 1.2  
                Ficou entre os cativos, reduto onde podiam ter suas casas, famílias e manter 
suas tradições. A casa dele se tornou centro de encontro dos anciãos, início das 
sinagogas, Ez 14   
589aC  Fica mudo do 5º. ao 9º.ano, até o início do cerco de Jerusalém, Ez 24.1, 27 
Ez 40    25º. ano de seu exílio: recebe a revelação da planta do Templo a ser construí-  
                                                 do na volta do cativeiro, em Jerusalém (dali 35 anos) 



 

 

Esquema do livro de DANIEL 
 
 ficou  mais de 70 anos na Babilônia Foi na 1ª. leva de cativos, jovem nobre, Dn 1 
Daniel 2 a 6 conta a história dele e seus amigos: interpreta o sonho do rei (Dn 2) seus 
amigos na fornalha ardente (Dn 3) a loucura de Nabucodonozor, Dn 4 (Daniel ora pelo 
povo, Dn 9. 1-19)  a queda do reino da Babilônia( Dn 5)  Daniel na cova dos leões(com 
cerca de 86, 87 anos) Dn 6  
 
Daniel  7-8 e10-11 é resumo da História dos gentios:  
                               os próximos três grandes impérios mundiais. 
Daniel        9.  20-27 dá um resumo da História dos judeus  até o tempo do fim 
Daniel      12  trata do fim dos tempos e a Eternidade.   
 

Significado da estátua de Daniel 
 

 

 
esquema do livro de Ezequiel 
EZEQUIEL, cativo na  2ª. leva, seu chamado ocorreu cinco anos depois. (Ez 1.2, 2.3) 
*Ficou mudo desde então _até ao dia do cerco de Jerusalém ( Ez 3.26 a 24.27)  
                      -  nesse mesmo dia,  sua esposa lhe foi tirada, Ez 24.16 
* Só falava quando Deus lhe soltava a língua para  transmitir os recados de Deus ao 
povo. * Colocou a data em muitas ( quase todas) das profecias que Deus deu ao povo.  
*Como a Escrituras ainda estavam sendo reveladas,  muitas vezes, como Oséias, 
Isaías (Is 20.2-3) e Jeremias (Jr 32. 6-15)  Ezequiel foi feito de PARÁBOLA VIVA para 
impactar o povo com sua mensagem; Ex:cerco de Jerusalém (deitado 390 dias sobre o 

lado esquerdo,mais 40 dias sobre o lado direito, Ez 4)   Raspa o cabelo e a barba, sinal 
de vergonha ou grande desgosto, Ez 5 (ver Is 15.2, Jr 48.37, Ez 7.18 e 29.18, Amós 
8.10 e Mq 1.16) _ De mudança, Ez 12.  



                        Texto em Destaque: vale de ossos secos, Ezequiel  37 
* Como Isaías,(Is 6) viu a glória de Deus nos céus, só que duas vezes,Ez 1.5 e  10.14 
>Ap 4.6-7  
* Após 14 anos da queda de Jerusalém: 
Ez 40-43.17recebeu, com minúcias, a planta do Templo a ser construído do na volta 
do cativeiro,  
 
Ez 43.18 ao cap 46  bem como instruções gerais sobre ‘como fazer...  
Ez 47  torrente de águas  purificadoras: a revelação de Deus é progressiva e cada vez 
mais funda 
 
 Ez 47.13-23  Fronteiras da terra de Israel.  
      48.1-7     dá limites de sete  tribos 
 
Ez  48.11   delimita loca do Templo: um terreno para os levitas, filhos de Zadoque, 
que se mantiveram fiéis em meio aos desvios da Nação, no meio do qual será 
erigido o santuário. 
 
Ez 48_ Limites da cidade,v15-20_ do príncipe,v 21-22_ das demais tribos,v 23-29 
 As portas da cidade   & revela como Deus é detalhista, minucioso e bem específico 
 
* Por todo o livro, como um estribilho, aparece a frase:   
                ‘sabereis que EU SOU O SENHOR’ 
 
* A última linha do livro traz a última revelação de atribuição do nome YHWH:  
JEOVÁ SHAMMÁ que é: ‘O Senhor está ali’  e remete à instrução do anjo sobre o 
nome que José deveria dar ao nenê que Maria esperava : 
 > ‘ será  chamado Emanuel, que quer dizer: Deus conosco’, Mateus 1.23 > Is 7.14    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

brinde : nomes de Deus     
 
Por  Seus nomes, Deus revela Sua pessoa e Atribuições   
              *Convém ler o contexto de cada revelação: histórias bem interessantes 

‘então se começou a invocar o nome do Senhor’, Gn 4.26 
‘Invoco o nome do  SENHOR, digno de louvor, e fico livre dos meus inimigos’  Sl 18.3 
& destacar nos salmos  ‘o nome do Senhor’( alistar ref.s) ou consultar concordância exaustiva) 
 

Gn 1                 Elohim     Gn 1.1 No princípio  >   João 1.1-3    

 

Gn 14 .18-24   El Elyon = O Deus altíssimo       >  Ef 1.19 

 

Gn 16.13           El Roi =   O Deus que vê         > o anjo do SENHOR 

 

Gn 17.              El Shadai.= Deus Todo-Poderoso >  Ap 1.8    

 

Gn 21               El Olan = O Deus Eterno           >       Ap 1.8 

 

Gn 22.14          Yhwh-Jireh.= Deus proverá        >     João 1.29 
 

Êxodo 3           Yhwh   Eu sou... o que SOU( eterno presente) 

                                                                             > Eu sou... Evang de João 

Êx 15.26           Yhwh  Rafa= o Senhor que te sara    >   1 Pedro 2.24 

 

Êx 17.15           Yhwh-Nissi=Senhor, minha bandeira > 2 Co 2.14 

 

Êx  31.13          Yhwh-Makadeshem.=  Deus que  santifica  > 1 João 1.7 

                        Y’ kadosh: Deus  Santo Is 6  >  1 Pedro 1.15-16 



Ex 34.14          Yahweh, o SENHOR, cujo Nome é Zeloso > João2.17  

                                     é de fato Deus, e Deus zeloso! 

 

Dt 10.14          Adonai Kiryos  dono, senhor > Rm 14.9 

 

Jz 6.24             Yhwh-Shalom  =  O Senhor é Paz > Ef 1.14 

 

1Sm 1.3           Y”Saabbaoth  = SENHOR  dos Exércitos >  Salmo 24 

                                                                                 >   Tiago 2.1 

 

Sl 23                Yhwh-Raah=Senhor meu pastor, Salmo 23> João 10.11 

 

Isaias 45:21      Deus justo (El Sadik )   e   Salvador ( Yeshua)  > Sl 85.10-11  
                                         Jesus na cruz: levou sobre Si o justo juízo de Deus pelo pecado , Is 53.4-6 
                                                               a propiciação  dos pecados pela fé no Seu sangue, Rm 3.25 
 

Jr 23 .6             Y’ Tsidkenu = Senhor,  justiça nossa  >1 Co 1.30 

 

Jr 51.56            Y’El G’molan = Deus  recompensa > Ap 22. 
 

Ez  7:9             Y’ Nakeo =  Deus que expurga o mal > 1 João 1.7 

 

Ez 48:35          Y’ Shamma=  o Senhor   está ali ( Deus está presente ) 

                              no NT, Jesus: Emmanuel, Deus conosco Mt 1.23   -x- 

 

Obs: Jesus personificou todas as atribuições do nome de Deus 
         Jesus: ‘a expressa imagem do ser de Deus’  Hb 1.1-3 
 


