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VERSICULO DO DIA 

‘’Ainda que estivessem 

no meio dela estes três 

homens, Noé, Daniel e 

Jó, eles, pela sua justiça, 

livrariam apenas a sua 

alma, diz o Senhor 

Jeová.’’  

Ez 14.14 

Deus sempre 

oferece 

oportunidade de 

arrependimento 

e de mudança, 

cabe a cada um 

de nós responder 

positivamente. 

 Detectar  a vida 

moral dos reis de 

Judá; 

 Identificar os 

pecados do  

reino do sul; 

 Observar o teor 

da mensagem 

dos profetas. 

VERSÍCULO DO DIA  VERDADE APLICADA OBJETIVOS DA LIÇÃO 

Lição – 01 Entendendo o contexto 

da monarquia 

 
MOMENTO DE ORAÇÃO 

Oremos para 

que Deus nos 

conceda sempre 

uma vida de 

submissão a 

Sua Palavra, 

ouvindo e 

obedecendo 

Seus 

mandamentos. 

🙏  

Texto de Referência:  Ez 22. 18-26 



Ez. 22 18-26 

18. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias; todos eles são bronze, e 
estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno; em escórias de prata se tornaram. 

19. Portanto assim diz o Senhor DEUS: Pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso 
eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. 

20. Como se ajuntam a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho, no meio do forno, 
para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu 
furor, e ali vos deixarei e fundirei. 

21. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor; e sereis fundidos no meio 
dela. 
22. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela; e sabereis que 
eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. 

23. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 

24. Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada; e que não tem chuva no 
dia da indignação. 

25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a 
presa; eles devoram as almas; tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas 
no meio dela. 

26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas; não fazem 
diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro; e de meus sábados 
escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. 



O reino do Sul tinha como capital 

Jerusalém e foi dada a Roboão por 

amor a Davi. Durante  vários anos 

monarquia em Judá, ficou explícito 

o quanto a liderança se desviou 

dos caminhos do Senhor, 

induzindo o povo a cair em 

degradação moral e espiritual. 



PONTO-CHAVE 
 

‘’Por mais que o povo se 

rebelasse contra Deus, Deus 

sempre esteve com Sua mão 

estendida: enviando Seus 

profetas com uma palavra 

corretiva e de esperança’’. 



1  - UM REINO INSTÁVEL 

Diferente do reino do Norte, o 

reino do Sul teve reis ímpios 

que fizeram o que era mal aos 

olhos de Deus, porém existiu 

reis comprometidos com a Lei 

de Deus promovendo reformas 

fazendo o povo chegar-se 

novamente a Deus. 



1.1. Reis ímpios e sua influência pecaminosa 1.2. Honrando o nome de Deus 

No reinado de Jerobão, sucessor de Josafá, 

houve apostasia e desgraça; seu reinado de 

oito anos foi sangrento e infeliz ao extremo 

(2Rs 8. 17-24). Os três últimos reis deste 

reino foram de total submissão à Babilônia 

até que por volta do ano de 586 a.C., 

Jerusalém foi destruída e o povo levado 

para a Babilônia. 

De todos os vinte reis que governaram Judá, 

alguns deles se destacaram por promover 

reformas e conscientizar o povo de eles 

precisavam obedecer às Leis de Deus. Ele 

está à porta desejando entrar e fazer 

morada no coração daqueles que 

ouve a Sua voz e abre a porta (Ap 

3.20). 



"Quando a aliança com Deus é 

quebrada, o caos se estabelece 

na vida do povo e a destruição se 

torna inevitável, caso não venha o 

arrependimento".  

Stanley A. Ellisen 



2 – OS PECADOS DO REINO DO SUL 

A Bíblia diz que o pecado é a 

desgraça de uma nação (Pv 14.34), 

e traz consequências terríveis. No 

caso de Judá, vários profetas 

relataram em seu escritos a 

maneira como Judá se prostituiu 

contra Deus e se desviou dos 

Seus caminhos.  



2.2. Cultos pagãs e imoralidade

O povo de Deus estava sendo destruído por 

falta de conhecimento (Os. 4.6). A palavra 

conhecimento do AT dá ideia de 

relacionamento, portanto é imperativo 

na vida do cristão um relacionamento 

e íntimo com o Senhor. 

Um dos atos mais terríveis praticados por um 

rei de Judá foi quando Manassés fez passar 

seus filhos pelo fogo como forma de 

adoração a Milcon, sacrificando seu próprio 

filho a uma divindade pagã. O pecado é 

abismo; distanciando cada vez mais o 

homem de Deus, para levá-lo á morte 

(Tg 1. 14, 15). 

2.1. O povo não tinha conhecimento de Deus 

2 – OS PECADOS DO REINO DO SUL 



3 – OS PROFETAS E A MENSAEM DE ARREPENDIMENTO 

Como já destacamos 

anteriormente, os profetas 

transmitiam a mensagem de Deus 

para o povo; mesmo em momentos 

em que muitos profetas e 

sacerdotes estavam corrompidos, 

Deus tinha Seus baluartes para 

entregar Seus Óraculos. 

 

 



3 - OS PROFETAS E A MENSAEM DE ARREPENDIMENTO 

Isaías denunciou que os príncipes eram 

amigos de ladrões e amavam os subornos 

(Is 1.23); falou sobre as leis injustas feitas 

para oprimir o povo (Is. 10.1).  Assim 

como nos tempos de Isaías, somos 

admoestados a viver uma vida de 

entrega a Deus e não a um mmento 

de culto vazio e ritualista. 

Jeremias era um profeta que sentia 

profundamente o pecado de sua nação e até 

intercedia a Deus pelo povo (Jr 9.1). Muitas 

vezes, sofremos pela obra de Deus e 

pelo amor ás almas, mas isso não 

deve nos entristecer, pois a Palavra 

nos assegura que nossa obra não é 

em vão no Senhor. (I Co 15. 58). 

3.1. Isaías e sua advertência contra a 
corrupção 

3.2. Jeremias, o profeta das lágrimas 



Fonte: Revista Betel Conectar+, Lição 07 4° Tri, 2022.  

Quando uma nação cai em 

degradação moral e espiritual, o 

juízo de Deus se torna 

inevitável na vida dos 

governantes e da nação. 

CONCLUSÃO 
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https://www.youtube.com/c/BoaSemente 

 

https://juliocesarmedeiros.org/blog-2/ 
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COMO AJUDAR? 

https://t.me/juliocesa

rmedeiros  

https://t.me/juliocesarmedeiros
https://t.me/juliocesarmedeiros


Precisando de um contador? Nós cuidamos do seu MEI 

      Abertura de MEI 

      Legalização de CNPJ: Constituições, alterações e encerramentos 

     Regularização der empresas junto aos  orgãos 

     IRPF (Imposto de renda pessoa física). 

 

 

https://www.instagram.com/mefassessoriacontabeis/ 

 

https://www.facebook.com/mefassessoriacontabeis 
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