LEITURA BÍBLICA EM CLASSE I REIS 12:1-10,13,14,26 -29
1- E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém, para
o fazerem rei.
2- E sucedeu, pois, que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando
ainda no Egito (porque fugira de diante do rei Salomão e habitava
Jeroboão no Egito),
3- enviaram e o mandaram chamar; e Jeroboão e toda a congregação
de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo:
4- Teu pai agravou o nosso jugo; agora, pois, alivia tu a dura servidão
de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
5- E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo
se foi.
6- E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na
presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como
aconselhais vós que se responda a este povo?

7- E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o
servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias
serão teus servos.
8- Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado
e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que
estavam diante dele.
9- E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que
me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs?
10- E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo:
Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez
pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós; assim lhe
falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai.
13- E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho
que os anciãos lhe haviam aconselhado.

14- E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai
agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo; meu
pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões.
26- E disse Jeroboão no seu coração: Agora, tornará o reino à casa de
Davi.
27- Se este povo subir para fazer sacrifícios na Casa do SENHOR, em
Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu SENHOR, a Roboão,
rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá.
28- Pelo que o rei tomou conselho, e fez dois bezerros de ouro, e lhes
disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém; vês aqui teus
deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
29- E pôs um em Betel e colocou o outro em Dã.

INTRODUÇÃO
➢ O que vale mais, uma advertência
conciliadora ou um conselho que
promova a dissenção e divisão?
➢ O orgulho de Roboão foi
demonstrado ao rejeitar a
conciliação aconselhada pelos
anciãos, preferindo uma exigência
arrogante de submissão do povo.

Aquele que é capaz
de distinguir os
bons dos maus
conselhos toma
sábias decisões.

O orgulhoso de coração levanta contendas,
mas o que confia no Senhor prosperará.
Provérbios 28:25
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INTRODUÇÃO
Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão
subiu ao trono (1 Rs 11.43). Ele foi o principal responsável
pela divisão do reino em duas partes: o reino do Norte
(Israel) e o reino do Sul (Judá).
➢ A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará
as consequências de uma má decisão.
➢ Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais
de Deus em momentos que tomamos decisões
importantes na vida.

I - AS PRINCIPAIS CAUSAS DA CISÃO
1. A carga pesada de Salomão.
❖Devido às alianças externas feitas por Salomão,
ele não precisou se dedicar às guerras.
❖Seu reinado foi marcado, em parte, pela paz; seu
trabalho era proteger, ampliar o Estado e
conservá-lo uno.
❖Seus investimentos eram direcionados para
construções e projetos
arquitetónicos grandiosos,
tais como templos, palácios,
e tantos outros que marcaram
seu governo (1 Rs 5.3-5).

LUXO CUSTA CARO

❖Contudo, para que todas essas idealizações se
tornassem realidade, a população pagava
impostos muito pesados (1 Rs 12.4).
❖Além disso, com o objetivo de colocar em prática
os projetos do rei, havia a obrigação do uso da
mão de obra de trabalhadores
de quase todas as tribos.
Teu pai agravou o nosso jugo;
agora, pois, alivia tu a dura
servidão de teu pai, e o pesado
jugo que nos impôs, e nós te
serviremos.1 Reis 12:4

2- A DIVISÃO DO REINO
O autoritarismo do rei Salomão culminou no
descontentamento das dez tribos do Norte, em
contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam
ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e
faziam parte de sua corte

PEDIDO NEGADO
❖Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi
questionado pelos líderes de Israel, sob o comando de
Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles.
❖O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de
trabalho (1 Rs 12.4), mas, ao contrário, seguindo o conselho
dos jovens (v.10) e não dos anciãos (v.6), Roboão tornou o
fardo ainda mais pesado para os trabalhadores (v.11).
❖As dez tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se
rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino,
o reino do Norte (1 Rs 12.16-20).

II - OS ERROS DE ROBOÃO

1. A repetição dos erros de Salomão.
ROBOÃO TOMOU CONSELHO DOS ANCIÃOS E DOS JOVENS
O conselho dos anciãos dizia que a solução do
problema era dar às dez tribos o que pediam.
E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim
dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso
jugo, mas tu o alivia de sobre nós; assim lhe falarás: Meu
dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai.
E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai
agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso
jugo; meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos
castigarei com escorpiões. 1 Reis 12: 10,14

O CONSELHO DOS ANCIÃOS DESACELERARIA O
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO REINO,
MAS ABRANDARIA OS ÂNIMOS AGITADOS DO
POVO, EVITANDO A DIVISÃO DO REINO
E teve o rei Roboão
conselho com os
anciãos que estiveram
na presença de Salomão,
seu pai,
quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós
que se responda a este povo?
E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo,
e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras,
todos os dias serão teus servos. 1 Reis 12:6,7

2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão.
❖ Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou
sua própria sentença: as dez tribos se rebelaram e
sob seu domínio ficaram apenas duas (Judá e
Benjamim).
❖ Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o
levou à ruína (1 Rs 12.13).

Não se deixem enganar: "As más companhias
corrompem os bons costumes".
1 Coríntios 15:33
O caminho do insensato parece-lhe justo,
mas o sábio ouve os conselhos.
Provérbios 12:15

BONS CONSELHOS
EM ALGUM TEMPO DA VIDA TODOS PRECISAM DE CONSELHOS

➢ Qualquer um pode dar um conselho, mas nem todos são
capazes de dar um bom conselho.

➢ Os melhores conselhos tem base nos ensinos da Bíblia
➢ Ao sermos aconselhados em alguma área da nossa vida,
não podemos segui-lo sem pensar ou pesar as palavras.
➢ Devemos filtrar o conselho na Palavra de Deus.
➢ Seguir um conselho que vai contra o que a Bíblia ensina
tem consequências graves na nossa vida.

3. O cuidado com os conselhos.
Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos
à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o
bem e o mal; assim foi com Roboão (Pv 28.26).
A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao
declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e
decadente.
O que confia no seu
próprio coração é
insensato, mas o que anda
em sabedoria, será salvo.
Provérbios 28:26

III - O REINADO E A IDOLATRIA DE JEROBOÃO
1- A rebeldia de Jeroboão.
Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim,
foi o primeiro rei do Norte e reinou por 22 anos em
Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu
ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o
nomeou chefe dos servos da casa de José (1 Rs 11.28).

JEROBOÃO
UNIU O POVO CONTRA ROBOÃO
E REINOU AS DEZ TRIBOS DO
NORTE.
COMO REI LEVOU O REINO DO
NORTE ADORAR O BEZERRO DE
OURO

A PROFECIA
Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou
contra ele, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia
escolhido para reinar sobre as dez tribos de Israel (1 Rs 11.29-31).
Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o
silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os
dois estavam sós no campo.
E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em doze pedaços.
E disse a Jeroboão: Toma para ti os dez pedaços, porque assim diz o Senhor Deus
de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as dez tribos.

Sabendo disso, Salomão tentou
matá-lo, mas sem sucesso, pois
ele se refugiou no Egito e lá
permaneceu até a morte de
Salomão (1 Rs 11.40).

2-Jeroboão, o primeiro rei do Norte.
❖Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas
dez tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém
(1 Rs 12.20,25).

❖Temendo que a peregrinação dos judeus ao Templo para
adoração pudesse promover a reunificação do reino,
Jeroboão mandou erigir dois santuários de adoração com
bezerros de ouro, um ao norte, em Dã, e outro ao sul, em
Betel (1 Rs 12.28,29), e evitar que o povo fosse a Jerusalém.
❖A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino
sobre ele e sua família (1 Rs 14.7-14).
JEROBOÃO LEVOU UMA NAÇÃO A VIVER DISTANTE DE DEUS.
NÃO PODEMOS COMETER ESSE ERRO, POIS QUEREMOS O POVO PERTO
DE DEUS

3-Consequências da idolatria.

❖O pecado da idolatria foi um dos principais
motivos dos infortúnios do povo de Israel.
❖Deus não admite dar a sua glória a outrem
(Is 42.8); por isso
, o pecado da
idolatria tem
como
consequência
a separação
de Deus e a
maldição
(Dt 11.26-28).

Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de
forma direta, Roboão se envolveu numa
espécie de veneração que, embora oculta aos
olhos humanos, produz as mesmas danosas
consequências.
Os desejos egoístas de Roboão estavam acima
da vontade de Deus, o ídolo dele era ele
mesmo, sua própria vontade.
Quando o crente tem Deus como seu guia,
ele não toma conselhos com pessoas que lhe
falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá
por ouvir pessoas que lhe falem a verdade.

REFLEXÃO
❑ Qual foi a postura de Roboão
diante do pedido do povo para
diminuir a carga de trabalho?
Ouviu o conselho dos jovens e tornou o
trabalho do povo ainda mais pesado.

REFLEXÃO

❑ O que pode acontecer ao ser
humano na ausência de sábios
conselhos?
A falta de sábios conselhos pode levar o ser
humano ao declínio moral, ético e espiritual,
tornando-o empobrecido e decadente.

REFLEXÃO
❑Qual rei mandou construir dois
santuários de adoração idólatra?

Jeroboão.

REFLEXÃO
❑ Qual foi a principal causa das
desgraças do povo de Israel?
A idolatria.

REFLEXÃO
❑ Quem era o ídolo de Roboão?
Ele era ídolo dele mesmo, sua
própria vontade.

