
I Reis: 
O Pecado Derruba a Casa 

 
 
 
Esta será nossa décima primeira saída, conforme continuamos nossa jornada 
através da Rota 66. Estamos nos livros históricos da Bíblia. Nossa leitura das 
Escrituras será I Reis 21: 25-28. 
 
Não sei se você já viajou para Flórida através do Tennessee, em direção a 
Geórgia. Mas há certas regiões geográficas que, muito embora você viaje de 
estado a estado, ainda parecem o mesmo lugar. Se não houvesse uma 
sinalização ao redor da área de Chattanooga dizendo que você está deixando o 
Tennessee, indo em direção ao norte da Geórgia, você acreditaria que está no 
mesmo lugar. Quando você chega ao sul da Geórgia, a paisagem muda 
completamente em relação ao norte da Geórgia. Se não fosse pela sinalização 
que você tem visto desde que deixou sua casa, que diz que você está agora 
entrando na Flórida, você não saberia quando deixou a Geórgia e não saberia 
que está, na verdade, no estado da Flórida. 
 
Estamos nos livros históricos. Nas próximas semanas, a paisagem e a geografia 
parecerão muito similares. Nós, na verdade, deixamos Samuel e estamos 
entrando em Reis. Por favor, lembre-se, na Bíblia hebraica não há uma divisão 
dos dois livros de Reis. Há apenas um livro. Quando os tradutores gregos da 
Bíblia hebraica colocaram uma cópia na famosa biblioteca de Alexandria, eles 
traduziram a Bíblia para o grego (Septuaginta) e fizeram a divisão por volta de 
250 aC. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, ele seguiu a 
versão Septuaginta e fez a divisão em seu Velho Testamento. Sendo 
grandemente influenciada pela Bíblia latina, nossa Bíblia atual divide o livro de 
Reis em duas partes. 
 
 
 



O Filho de Davi que Reinará para Sempre 
 
Quando olhamos para I Reis, eu acredito que o tema é que o pecado 
derruba a casa. Em Samuel, vimos a casa de Davi, e vimos ainda que Davi 
desejava em seu coração construir a casa de Deus. Davi não poderia 
construir aquela casa, então Deus disse a ele que seu filho a construiria. 
Quando II Samuel acaba, você e eu estamos olhando para o filho de Davi 
que construirá a casa de Deus. O livro de Reis vai nos levar a olhar para o rei 
que está vindo, o qual irá construir a casa de Deus. Mas temos que lembrar 
que, de acordo com Reis, será o pecado que finalmente trará a casa abaixo. 
 
O livro de Reis começa com Salomão construindo a casa de Deus, e então 
rapidamente identificamos que Salomão deve ser o filho de Davi de quem 
Deus estava falando, em II Samuel capítulo 7. Quando terminamos o 
segundo livro de Reis, outro rei está queimando a casa de Deus. Enquanto 
alguns podem interpretar a história de forma a acreditar que foi o rei 
Nabucodonosor que queimou a casa de Deus, o escritor aqui quer que 
entendamos que foi o pecado, em última análise, que derrubou a casa de 
Deus. É isso que vamos ver em nossa viagem pelo livro de Reis. 
 
 
Escrituras 
 
 “(Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o 
que era mau aos olhos do Senhor; porque Jezabel, sua mulher, o 
incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme 
a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da 
sua possessão, de diante dos filhos de Israel). Sucedeu, pois, que 
Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, e cobriu a 
sua carne de saco, e jejuou; e jazia em saco, e andava mansamente. 
Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: ‘Não 
viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se 
humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos 
dias de seu filho o trarei sobre a sua casa’”.  

 



Penso que estamos tão afastados da nossa história que algumas vezes 
lutamos ao pensar num homem servindo como rei sua vida inteira e apenas 
sendo afastado (do reinado) pela sua morte. Por causa do nosso sistema de 
governo, geralmente elegemos um homem para liderar nosso país em seu 
auge. Ele é eleito para um mandato de quatro anos. Se acreditamos que ele 
é apto, o elegemos para um outro mandato. Após esses dois mandatos, sua 
liderança no país cessa. Portanto, a maioria de nós vê apenas nossos líderes 
em seu auge. 
 
Como jovem, um dos primeiros homens que lideraram nosso país que eu 
realmente me recordo foi o homem chamado Ronald Reagan (ex-presidente 
dos Estados Unidos). Estando de acordo com a sua política ou não, você tem 
que concordar que ele foi um grande líder. Como um grande líder, nós o 
vimos conduzir este país em seu auge e então o vimos deixar o cargo após 
servir fielmente por dois mandatos. Depois, ele foi enfraquecido física e 
mentalmente por uma terrível doença. Você e eu nunca vimos isso, porque 
sua esposa foi sua companheira e ela o protegia. Ela nunca deixou 
repórteres se aproximarem. Ela nunca deixou o pessoal da TV se aproximar. 
Ela nunca deixou nenhum dos políticos ao redor dele, e ele viveu seus dias 
de fraqueza recluso. Portanto, aqueles de vocês que viram Ronald Reagan 
conduzindo nosso país sempre terão uma imagem dele liderando de uma 
perspectiva de força, não de fraqueza. 

 
O Fim do Reinado de Davi 
 
A Bíblia inicia o livro de Reis com Davi, como uma sombra do homem que ele 
foi, a casca de um homem. Eu quero dizer: “Deus, porque colocou esses 
quatro versos na Bíblia?”. Um homem que estava no vale, e encarou o 
poderoso gigante com uma funda e algumas pedras, agora não pode nem ao 
menos se aquecer! Temos um nome para esta doença, mas eu não posso 
pronunciá-lo. A medicina daquele tempo fez o que pensavam ser o melhor 
para esta doença. O tratamento da época era aquecê-lo. 
 
Eles procuraram uma linda jovem e a trouxeram a ele. Ela o envolveria em 
seus braços, o afagaria, e tentaria aquecer o seu corpo. Ela o serviria, e 
ainda assim a Bíblia diz que ele não a conheceu. A Bíblia está tentando dizer 



(sem usar nenhuma censura) que Davi não está apto a ser rei. Mesmo que 
estivesse ainda vivo e tivesse o direito de ocupar o trono, não era capaz de 
liderar a nação. Logo que as novas de que Davi não “conheceu” a linda 
jovem se espalharam, seu filho mais velho, Adonias, se adiantou para 
afirmar-se como o rei de Israel. 
 
Após a leitura de Samuel, estamos procurando pelo filho de Davi que irá 
construir a casa de Deus. E imediatamente, em Reis, somos apresentados a 
essa verdade: é Adonias? Logo descobrimos que Adonias não é o filho de 
Davi que irá construir a casa de Deus. Natã fala com Batseba e diz a ela para 
conversar com Davi. Natã disse: “Você sabe o que ele disse a você. Você 
sabe que ele disse a mim que Deus apontou seu filho, Salomão, para reinar 
em seu lugar quando ele morrer, e agora Adonias declarou a si mesmo rei e 
Davi não está dizendo uma só palavra!”. Eles elaboram um plano, e quando 
esse plano é concluído, Davi declarou publicamente que Salomão vai reinar 
em seu lugar. 
 

O Reinado de Salomão 
 
Se estamos lendo a história de Israel pela primeira vez, não imaginamos que 
Salomão é o filho que ocuparia o trono. I Reis 15:5 diz que Davi sempre fez 
a vontade do Senhor, não se desviou nem para direita nem para a esquerda, 
exceto em relação a Urias, o heteu. Nós lembramos bem de Urias, o heteu, e 
nós conhecemos sua esposa, Batseba. 
 
Aquele pecado foi tão grande aos olhos do Deus que haveria divisão na 
família de Davi até a sua morte. Uma vez que aquele pequeno bebê no 
ventre de Batseba nasceu, ele iria perder sua vida por causa do pecado de 
Davi. Aquele bebê nunca deveria teria morrido, porque aquele bebê nunca 
deveria teria nascido, porque aquele bebê nunca deveria teria sido 
concebido, porque Davi nunca deveria teria feito o que ele fez com Batseba. 
Davi é que deveria ter morrido. 
 
Batseba engravidou pela segunda vez, e o chamaram Salomão. Mas “o 
SENHOR o amou e enviou Sua palavra pela mão de Natã, o profeta: então 
ele foi chamado Jedidjá, por causa do SENHOR”. Jedidjá, amado de Deus, 



oh, temos uma dica! Sério? Seu irmão perdeu sua vida por causa do pecado 
de Davi, e agora, dentre todos os filhos de Davi, ele seria escolhido para 
seguir a Davi como rei e na verdade começaria a construir a casa de Deus. 
Você está brincando comigo? Salomão ocupando no trono de Davi é uma 
imagem de graça e misericórdia de Deus. Quantos poderiam nunca ter 
(misericórdia), mas na verdade tem, porque não tiveram justiça, mas 
alcançaram a graça de Deus? 
 
E agora Salomão está sentado no trono, e Deus vai aparecer a ele porque 
ele é o rei. Deus aparece a ele em sonho, e pergunta: “Se você tivesse um 
pedido, o que seria?”. Isso não é como um daqueles desenhos da Disney, 
onde um gênio aparece com uma pequena lâmpada, a pessoa esfrega a 
lâmpada e o gênio sai, e a pessoa tem direito a três desejos. 
 
Deus, em Sua soberania, aparece a Salomão quando ele está ocupando o 
trono, e diz: “O que você deseja de mim, como Seu Deus?”. Salomão diz: 
“Me dê apenas sabedoria para governar e distinguir o certo do errado, 
porque o peso disso é demais pra mim”. Isso emocionou o coração de Deus 
e Ele deu a Salomão sabedoria. 
 
 
• A Sabedoria de Salomão 
 

Imediatamente aquela sabedoria é testada. Duas prostitutas tinham, cada 
uma, dado à luz a uma criança. Uma das crianças morre durante a noite e 
sua mãe percebe que sua vida se foi. Ela troca aquela criança pela criança 
da outra mãe. Quando ambas acordam pela manhã, a criança que morreu 
está com a outra mulher, e a mulher cuja criança havia morrido tem o bebê 
que está vivo. 
 
Agora, mães, vocês saberiam se seu bebê fosse trocado. Imediatamente 
aquela senhora diz: “Esse não é meu bebê, esse é seu bebê”. Ela diz: “Não, 
não é!”. Agora elas estão diante do rei Salomão. E com a sabedoria de Deus, 
ele apenas diz: “Me tragam uma espada. Vamos dividir essa criança ao meio; 
você tem uma metade, e você tem a outra metade”. Imediatamente a mãe 
verdadeira diz: “Não, é filho dela, dê o bebê a ela!”. 
 



A outra mulher diz: “Não, divida a criança, assim ambas teremos uma parte”. 
Fica evidente quem é a mãe verdadeira, certo? As notícias se espalharam por 
toda a região e pessoas (mesmo reis) de lugares distantes começaram a vir 
para se sentar aos pés de Salomão e ouvir de sua sabedoria. Esse homem 
era tão sábio, tão dotado por Deus, que escreveu três mil provérbios e mil e 
cinco salmos... Eu não escrevi nenhum ainda! Você pode imaginar? Ele 
governou uma nação, escreveu três mil provérbios e mil e cinco salmos. O 
que ele fazia em seu tempo livre? 
 
• Construindo o Templo 
 

Essa sabedoria trouxe a ele grande riqueza e ele começou a colocar a pedra 
de fundação para o templo. Ele tinha a pedra extraída da pedreira, de forma 
que nenhum som foi ouvido onde eles estavam na verdade construindo o 
templo. Após sete anos, a magnífica casa de Deus está construída. Treze 
anos depois disso, a casa de Salomão estava terminada. Salomão trouxe a 
arca de seu tabernáculo, a tenda móvel, para seu local permanente. 
 
Em I Reis 8:29, ele diz: “Pode essa casa que eu construí realmente conter a 
Deus? Se o céu e a terra não podem contê-Lo, pode essa casa?”. Isso nos 
diz que há algo maior acontecendo aqui do que estamos vendo. Mas então 
Salomão decide que esta casa foi construída e então todo o mundo saberia 
que Ele é Deus, e não há outro como Ele. 
 
Você ouviu isso? O homem que iria construir a casa física quis construí-la, 
pois assim todo o mundo saberia que não há Deus como Deus. Mas então 
Deus aparece repentinamente e diz: “Está ok, mas quero que você saiba que 
se você não continuar a andar como Davi andou, seguindo minhas leis e 
guardando Minha Palavra, essa casa irá cair. E quando ela cair, o mundo 
todo saberá quem você realmente é; que você é como todo mundo. Você é 
pecador”. 
 
• Deus Se Move para Dentro do Templo 
 

A glória de Deus preenche o templo! Os sacerdotes saem, eles correm para 
fora, e a nuvem de glória Shekinah preenche o templo, significando que a 
presença de Deus está habitando a casa de Deus. Sempre amei essa 



história. Eu fico surpreso porque hoje em dia o oposto acontece. Sabemos 
quando Deus aparece pela emoção que sentimos, por quantas mãos nós 
levantamos, por quanto nós batemos palmas, por quanto nós sorrimos e por 
quão alto nós cantamos. “Uau, Deus esteve aqui esta manhã, amém!”. 
Quando Deus apareceu no Velho Testamento, eles correram. Caíram sobre 
suas faces diante de Deus, dizendo: “Deus é Santo, Santo, Santo”.  
 
A Rainha de Sabá visita Salomão e está maravilhada, não apenas com sua 
sabedoria, mas pelo modo como todos ao redor dele são abençoados. 
Quando você tem um rei que está reinando com justiça, isso afeta a todos! A 
prosperidade do rei é a prosperidade do povo. 
 
• Pecado na Casa 

 
Salomão é sábio, Salomão é rico, então vamos ao capítulo 11 e, oh... Se há 
apenas uma coisa que nós mudaríamos acerca da vida desse homem, aqui 
está o que seria: ele teve setecentas esposas e princesas, e trezentas 
concubinas. Por que ele teve tantas mulheres? 
 
É porque ele amava mulheres, mulheres estrangeiras. Elas captavam sua 
atenção, e ele as amava. E você sabe o que seu amor pelas mulheres fez: 
ele afastou seu coração de Deus. O que vem a seguir você sabe, ao invés de 
adorar e servir apenas a Jeová, o verdadeiro Deus de Israel, ele fez um 
santuário e um templo para cada deus de suas esposas. Salomão começou a 
se apaixonar por outros deuses. Em minha opinião, isso está na Bíblia 
porque o historiador não está escrevendo a história objetiva. Ele está 
escrevendo o que eu chamo de história interpretativa. 
 
Eu tenho me incomodado hoje com história interpretativa. Há alguns 
programas de TV e programas de notícias que eu fico tão irritado que eu 
digo: “Nunca mais vou ver esse programa novamente!”. Eles não podem 
apenas relatar os fatos, eles tem que colocar uma inclinação liberal nos 
fatos, e isso me deixa bravo. Eu digo: “Como alguém pode acreditar nisso?”. 
Se você está do outro lado disso, é o que você faz com noticias 
conservadoras. Não há história objetiva; é escrito a partir de uma 
perspectiva liberal ou conversadora. 
 



Quando você pega a Bíblia, os historiadores irão dizer que eles não estão 
tentando ser objetivos, eles estão tentando interpretar através do modo 
como Deus vê as coisas. Mas o historiador quer que saibamos que os reis 
não seguem as leis de Deus, e não ouvem a palavra de Deus. Quer dizer, 
Salomão começou tão bem! Como o homem mais sábio do planeta toma as 
decisões menos sábias? Mas foi isso o que ele fez. Ele começou bem, mas 
não terminou bem. 
 
Conforme avançamos através da metade dessa geografia chamada Reis, 
vemos que não é Adonias, mas também não é Salomão. Sim, a casa foi 
construída fisicamente, mas a promessa era que a casa e o trono 
permaneceriam para sempre, e você já está entendendo. Esta casa não vai 
durar por muito tempo, porque será o pecado do homem que constrói a casa 
que irá levar a casa a começar a sucumbir e cair. Não ponha sua esperança 
em Salomão. Ele não é o verdadeiro filho de Davi. 
 
• O Reino é Dividido 

 
Salomão irá morrer, e Deus começa a entrar na vida de um homem chamado 
Jeroboão. Ele foi o encarregado dos trabalhadores forçados da administração 
de Salomão. Através de dez peças de roupas, Deus revela a ele que quando 
Salomão morrer ele ficará com as dez tribos do norte, por amor a Davi. Por 
favor, sublinhe toda a ver que ler isso em Reis e em Crônicas – por amor a 
Davi. E por amor a Davi, Deus irá dar uma tribo para o filho de Salomão, 
Roboão, porque ele fez uma promessa a Davi. 
 
 

O Reinado de Jeroboão e Roboão 
 
Deus disse a Jeroboão: “Se você andar como Davi andou, se você controlar 
seu coração, se você puder governar a você mesmo, Eu deixarei você 
governar o Meu povo e a sua casa permanecerá para sempre!”. Esse é um 
bom acordo. Mas a primeira coisa que Jeroboão faz ao começar a reinar é 
decidir que ele não pode deixar o povo descer ao templo. E aí ele faz dois 
bezerros de ouro e declara que esses são os bezerros que os tiraram do 
Egito. “Isso é o que nós vamos adorar”. Você está brincando comigo?? Você 
não se lembra o que aconteceu na região selvagem (deserto) com o bezerro 



de ouro? Ele ergue esses bezerros e coloca um em Dã e outro em Betel, a 
parte mais meridional do reino e a parte mais ao norte do reino. Ele diz: 
“Agora vocês não tem mais necessidade de ir a Jerusalém, porque Betel e Dã 
são agora os lugares de adoração. Ele toma homens que não são ordenados 
sob a lei e faz deles sacerdotes e faz um novo banquete. 
 
Deixe-me apenas dizer isso, quando as coisas não vão bem com o rei, não 
irão bem com o povo. Como cristãos, eu espero que vocês superem essa 
crença errada a qual diz que não importa quem lidera o governo. “Realmente 
não importa quem elegemos como prefeito! Não importa quem elegemos 
como governador!”. SIM, importa. 
 
Conforme a coisa vai na liderança, assim irá com o povo. E Jeroboão entrará 
para a história de Israel com esse epitáfio na lápide: “Ele fez mal aos olhos 
do Senhor, e em seu pecado, fez Israel pecar”. Cada rei após Jeroboão, no 
norte do reino, fez mal aos olhos do Senhor, assim como ele, o filho de 
Nebate, que levou Israel a pecar! Quando chegamos a Onri e Acabe, fica pior 
e pior. Sim, pode piorar! Jeroboão não será o filho. 
 
Nós já sabemos que o filho de Salomão, Roboão, não será o filho, ou não 
teria tido um Jeroboão. Durante o reinado de Roboão em Judá, Israel fez o 
que era mal aos olhos do Senhor. Na casa de Judá, haveria um raio de 
esperança de vez em quando e um rei seguiria os passos de Davi, exceto 
que eles deixariam os altos (altares idólatras), ou sodomitas (prostitutos 
cultuais), ou algum outro pecado. 
 
Nenhum rei nunca governou seu coração de forma que ele pudesse 
realmente governar o povo! Nós começamos a entender que se o 
governador não pode governar seu próprio coração, não serve para governar 
meu coração. O livro de Reis está tentando nos dizer que em algum ponto, 
deve haver um rei que pode dar um passo a frente e governar seu próprio 
coração. E governando o coração dele, ele pode mudar seu coração também. 
Esse é o filho que estamos procurando, não o filho de Davi, que pode mudar 
nossas circunstâncias externas. Sua vida não será melhor simplesmente 
porque você tem um emprego melhor, ou tem uma esposa melhor. Não... 
Nós precisamos de um rei que reina não pelo lado de fora, mas um rei que 



reina por dentro. Uma vez estabelecido esse reino, o pecado não o 
derrubará. 
 
• Elias 

 
Tudo parece mal. A primeira parte do livro é sobre Deus e Salomão, e 
Roboão e Jeroboão. Mas quando chegamos ao fim do livro de Reis, um 
homem de Deus aparece em cena. Seu nome é Elias. Deus provê para ele e 
dá a ele poder surpreendente. Ele é alimentado pelos corvos. Uma seca que 
ele prometeu começa e ele tem que deixar o riacho onde estava porque a 
água acabou. Ele encontra uma viúva que tinha uma última porção de 
farinha e uma última botija de óleo, e ele pede uma refeição. Ela diz: “Não, 
está reservado para mim e meu filho. Vamos comer e então vamos morrer”. 
 
Fala sobre a última ceia, esta seria a última ceia. Elias diz: “Se você me 
alimentar disso que você tem, toda vez que você for à botija, ela nunca 
estará seca. Durante toda a seca, a botija nunca secou”. Seu filho fica 
doente e morre, e Elias se inclina sobre ele, e clama ao Senhor, e na terceira 
vez Deus dá vida a ele novamente. Aquela senhora diz o que você e eu 
sabemos: esse é um homem de Deus. 
 

O Reinado de Acabe 
 
A primeira coisa que o homem de Deus faz é ir a Acabe e dizer a ele que 
uma seca está chegando. Veja, Acabe fez o impensável: se casou com 
Jezabel! Uma coisa é ser Jeroboão, mas já imaginou se você fosse Acabe? 
Nunca houve alguém no planeta que se vendeu ao mal como ele fez. Jezabel 
trouxe a adoração a Baal para a nação. Sob a autoridade de Acabe, ela 
matou os profetas de Deus. 
 
Os cem (profetas) que sobraram se esconderam nas cavernas. Sentados ao 
redor de sua mesa (de Jezabel), estavam oitocentos e cinquenta falsos 
profetas. E Elias disse: “Vamos ver quem é realmente Deus”. Eu amo o que a 
Bíblia nos diz em seguida. “Ei, vocês vão ter que escolher entre Deus e esses 
deuses”.  
 



 “Vocês vão ter que tomar uma decisão sobre a quem servir”. Então Elias 
deixou os falsos profetas irem primeiro. Eles construíram um altar e puseram 
madeira nele. Elias diz: “Agora vamos acender o fogo. Se nosso Deus é 
realmente Deus, Ele será capaz de fazer seu próprio fogo”. 
 
Os falsos profetas foram primeiro, clamando por fogo. Nada acontece e 
horas se passam. Finalmente, Elias diz: “Ei, tudo bem. Talvez ele esteja fora 
assistindo a um filme!”. Um pouco mais de tempo se passa. Elias diz: “Oh, 
ele provavelmente está no banheiro! Tudo bem, dê a ele um pouco mais de 
tempo. Pessoal, vocês sabem que é a hora da soneca dos deuses, então 
dê a ele um pouco mais de tempo; talvez ele esteja viajando”. 
 
Finalmente, as pessoas estão desgastadas e Elias diz que é o bastante. Eles 
reconstruíram o altar e dessa vez ele diz: “Vamos adicionar um pouco de 
água”. Eles construíram uma vala ao redor do altar e começaram a colocar 
água, e encharcaram o altar; a vala estava cheia de água. Elias recuou e 
pediu a Deus que se revelasse. Deus se manifestou. O altar ficou em 
chamas. 
 
Elias mata os oitocentos e cinquenta falsos profetas de Baal e Astarote. 
Agora, Jezabel está zangada com ele e ele foge como um covarde! É 
impressioante as dificuldades que os homens enfrentam, e ao mesmo tempo 
as dificuldades que fazem homens se acovardarem e fugir. Quer dizer, o 
grande homem de Deus agora está fugindo. Quanto mais ele foge mais 
Jezabel o persegue, e ele finalmente chega a um lugar onde muitos de vocês 
estão: “Deus, sou o único que restou que realmente serve ao Senhor!”. 
Peraí! Deus disse a Elias: “Tenho separado sete mil para mim”. 
 

O Filho da Promessa 
 
Paulo usará isso mais tarde no livro de Romanos para dizer a você que 
supere essa ideia. Você não veio a Cristo por você mesmo. Você veio a Cristo 
porque você é o remanescente que foi eleito antes da fundação do mundo, e 
isso não é para sua glória, é para glória de Deus! 
 
Acabe casou errado e viveu de forma errada. Cara, ele viveu errado! Ele viu 
o vinhedo do seu vizinho, queria para ele, mas não poderia ter porque o 



homem não queria vender para ele. Jezabel disse: “Você não é o rei?”. Ele 
disse: “Sim”. E ela: “Por que você não o mata? Então poderá ter o vinhedo 
pra você”. Eles mataram o homem e Acabe tomou o vinhedo. Isso lembra 
alguém para você? 
 
Rapaz, isso é tão parecido com a história de Davi, que assusta! Exceto que 
Davi era o homem segundo o coração de Deus, e Acabe foi o homem que 
vendeu totalmente a si mesmo a um comportamento pecador. Elias 
apareceu em sua porta e disse: “Você vai morrer e sua família será dizimada 
pelo que você fez”. Agora, pessoal, vejam isso! Salomão, que nós 
pensávamos que seria o filho, começou bem, e terminou mal. 
Acabe começou realmente mal; ele era realmente pecador. Na verdade, 
ninguém aqui fez mais do que o que ele fez, mas alguns de nós chegamos 
perto. Quando Acabe ouviu as notícias, ele se humilhou. Quando ele se 
humilhou, Deus enviou o mesmo profeta que tinha dito a ele que ele 
morreria e que sua família seria dizimada. Ele (Deus) disse ao profeta: 
“Tenho visto a humilhação dele, e quero que você saiba que vou poupá-lo”. 
 
Você está brincando? Posso ser honesto? Nós esperamos que Deus poupe a 
Davi. Nós esperamos que Deus seja misericordioso com Salomão. Mas não 
esperamos - ou mesmo queremos - que Ele seja misericordioso com Acabe. 
Quantas vezes você ouviu sobre algum evento mundial e orou para que 
alguém apodreça no inferno? 
 
Uau! O livro de Reis está tentando nos dizer que Deus deseja o 
arrependimento de todas as pessoas, e vemos isso na pessoa mais 
improvável, Acabe. Isso significa que há esperança para você e para mim. 
Não importa o que você tenha feito, há um Rei que tem se ocupado com o 
que você fez de errado. Seu nome é Jesus e Ele mudará sua vida porque Ele 
muda o coração. E por quem? Não por você, mas por amor a Davi. E quem é 
o Davi maior? É Jesus Cristo. Nossas vidas serão vividas por amor de Jesus. 
Não importa onde você está, não importa quão fundo você caiu, há 
esperança para você em Jesus Cristo. 
 


