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Lições da história para deixar
atrás de si uma “caverna” vazia
I Reis 19 e II Reis 1-13

I. Elias: tristeza e desânimo da depressão
ficam para trás quando se faz o que se tem que
fazer

II. Eliseu: A vida se valoriza na fiel dedicação
e obediência continuada
III. Naamã: a paz descoberta ao entender seu
valor diante de Deus
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Israel depois da morte de Eliseu
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II Reis 14-17

Reis de Israel
após Eliseu
1. Jeoás

798-782 a.C.

“O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de
todos os profetas ... Porém não deram ouvidos; antes,
se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus
pais, que não creram no Senhor, seu Deus.”
Reis 17:13-14

2. Jeroboão II

Exílio Assírio
722 a.C.

4. Salum:

Principais
Profetas

5. Menaém

1. Elias

1. Salmaneser V

6. Pecaias

2. Eliseu

2. Sargão II

7. Peca

3. Amós

3. Zacarias

8. Oséias

732- 722 a.C.

4. Oséias
Slide 2 – 23.10.2011

Israel depois da morte de Eliseu

Panorama Bíblico AT

II Reis 14-17

Reis de Israel
após Eliseu
1. Jeoás

798-782 a.C.

“O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de
todos os profetas ... Porém não deram ouvidos; antes,
se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus
pais, que não creram no Senhor, seu Deus.”
Reis 17:13-14

2. Jeroboão II

Principais
Prisma de
Profetas
Sargão II

3. Zacarias
4. Salum:

Exílio Assírio
722 a.C.
1. Salmaneser V

6. Pecaias

1. Elias
descoberto em 1847
2. Eliseu

7. Peca

3. Museu
Amós do Louvre

Registro Assírio:

4. Oséias

Deportadas 27.290 pessoas

5. Menaém

8. Oséias

732- 722 a.C.

2. Sargão II
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Exílio: a existência edificada longe de Deus
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II Reis 17: 6-41

I. Abandonando a Aliança com Deus
1. Pecando contra Deus.
“Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor...” v. 7a

2. Temendo outros deuses .
“... e temeram a outros deuses.” v. 7c

3. Seguindo os costumes das nações.
“Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante
dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel.” v. 8
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II Reis 17: 6-41

4. Fazendo o que não é reto.
“Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto...” v. 9a

5. Seguindo a idolatria mística e egoísta .
“Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens
de fundição, dois bezerros; fizeram um poste-ídolo, e adoraram todo o exército do céu,
e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício,
deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros; e venderam-se para fazer
o que era mau perante o Senhor, para o provocarem à ira.” v. 16, 17

6. Ignorando a voz de Deus.
“Porém não deram ouvidos; antes, se tornaram obstinados,
de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus.” v. 14
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II Reis 17: 6-41

II. A vida afastado da aliança com Deus
1. Cegueira para com o testemunho da história.
“...contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão
de Faraó, rei do Egito... Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais,
como também as suas advertências com que protestara contra eles” v. 7b, 15a

2. Cegueira com a disciplina do Senhor .
“... A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor; então,
mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo.
Pelo que se disse ao rei da Assíria: As gentes que transportaste e fizeste habitar
nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o deus da terra; por isso,
enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem
como servir o deus da terra.” v. 25-26
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II Reis 17: 6-41

3. Incapacidade de testemunhar em contexto adverso de maneira eficaz.
“Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel,
e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém cada nação fez ainda os seus

próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários
dos altos que os samaritanos tinham feito. ” v. 28-29

4. Absorção e prática de uma inócua fé sincretista
“... Mas temiam também ao Senhor; dentre os do povo constituíram sacerdotes
dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos.
De maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses,
segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados.” v. 32-33
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