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Introdução 

 

O período da monarquia unida em Israel registra um tempo de 

crescimento e desenvolvimento na história do povo de Deus. No decorrer desta 

fase tanto o povo de Israel quanto a sua cultura frutificaram maravilhosamente. 

À semelhança de outros períodos, este também registra os erros e 

acertos de seus principais personagens. Os erros, obviamente, foram fruto da 

pecaminosidade intrínseca do homem. Os acertos foram a manifestação da 

graça de Deus agindo no coração do povo, levando os israelitas a darem 

ouvidos à Palavra do Senhor e ao seu querer.  

No período da Monarquia Unida é encontrada uma das figuras mais 

importantes de toda a história do povo de Deus: o rei Davi. Filho caçula de 

Jessé, esse homem foi dotado com muitos dons. Foi pastor, guerreiro, músico, 

poeta, líder e rei do povo do Senhor. Sua pessoa e história foram tão 

importantes que ainda hoje, depois de três milênios, o símbolo maior de Israel 

é a chamada “estrela de Davi” que se encontra na bandeira dessa nação. É 

dele também que, segundo a promessa de Deus, procederia o maior de todos 

os homens: o Messias prometido, Jesus de Nazaré.   

 Além de Davi estudaremos a pessoa do primeiro rei de Israel: Saul. No 

início de sua carreira foi o instrumento que Deus usou para libertar Israel e 

unificar o povo sob a monarquia. Porém, no decorrer dos anos ficou provado 

que ele era apenas um homem bonito por fora, mas extremamente feio e 

deformado em seu interior. Seu maior pecado foi a sua obstinada 

desobediência. E ela foi tal que poucos personagens das Escrituras podem ser 
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comparados a Saul neste quesito. Além de desobediente, ele se tornou um 

homem obcecado pelo poder. 

Salomão é o terceiro rei deste período. Ele é apresentado aos leitores 

como o homem mais sábio do mundo. E, de fato, no início de sua carreira foi 

um homem extraordinário. Mas, conforme ele vai se tornando cada vez mais 

poderoso, vai igualmente se desviando da presença e dos preceitos do Senhor. 

E seu distanciamento de Deus o transforma em um dos homens mais 

estúpidos do Antigo Testamento, pois se tornou um grande idólatra, 

prostrando-se diante de todos os falsos deuses de suas muitas esposas e 

concubinas.  

Neste período a poesia hebraica alcança seu auge. Davi é o grande e 

inspirado poeta de Israel. A ele são atribuídas mais de sete dezenas de 

cânticos de adoração ao Senhor.  

Também neste período há grande produção de literatura sapiencial. 

Provavelmente o tipo mais conhecido seja o livro de Provérbios (que é um livro 

de ditados populares). Essa literatura é fruto da sabedoria e observação de 

gerações de israelitas. O texto bíblico afirma que Salomão confeccionou alguns 

milhares de provérbios – além de cânticos (1 Rs 4.32). Discorreu sobre 

variados assuntos. Por tudo isso, ele foi considerado um dos maiores eruditos 

de todos os tempos. 

Estudemos, então, um pouco mais desta história da Monarquia Unida.  

Boa leitura e bons estudos.  
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Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão – Mt 1.1. 
 
 

Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o 
trono de Davi, seu pai... Lc 1.32 
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1. O pano de fundo da monarquia 

 

A história da monarquia divide-se em dois períodos. O primeiro é 

chamado de Reino Unido; o segundo, de Reino Dividido. Eles são assim 

denominados porque no primeiro período tanto o norte quanto o sul das terras 

ocupadas pelas tribos de Israel se encontram sobre o governo de um só 

monarca. Já no segundo, o povo de Deus está dividido em dois reinos: Israel 

(ao norte) e Judá (ao Sul).  

Nos tempos do reino unido, três são os principais personagens: Saul, 

Davi e Salomão. Os três dirigem a totalidade do povo de Deus, ou seja, eles 

são líderes sobre as doze tribos de Israel . E, fato interessante, cada um possui 

o mesmo tempo de governo: 40 anos. 

Neste trabalho nossos olhos se voltarão para o período da Monarquia 

Unida. Mas, antes de estudarmos mais profundamente a vida dos três reis 

precisamos conhecer um pouco melhor o contexto que antecede a unificação 

de todas as tribos de Israel em um Estado. Vejamos! 

 

1.1 – Não temos um rei 

 

Vimos no trabalho anterior que o modelo dos juízes havia se esgotado. 

Por um lado, estava claro que os grandes juízes que Israel teve não foram 

capazes de incutir em seus descentes o mesmo amor e a mesma disposição 

em servir a Deus que eles tiveram (1 Sm 8.5).  

Eli e Samuel geraram filhos que se preocupavam apenas consigo 

mesmos. Os filhos deles estavam interessados somente em seu bem estar e 
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prosperidade. Trataram com grande desrespeito e irreverência o Senhor e a 

Sua obra. As ofertas e os sacrifícios que o povo trazia ao altar de Deus eram 

tratados como coisa qualquer. Desta forma, eles desprezaram o culto do Todo 

Poderoso (1 Sm 2.12-17).  

Além da inabilidade dos descendestes dos maiores juízes de Israel, o 

povo cobiçou o mesmo estilo de liderança das nações vizinhas. Eles ignoraram 

o fato de que era a vontade de Deus exercer sua soberania através da sua 

palavra. Homens poderiam liderar o povo, mas sempre pela Palavra e 

orientação do Senhor. 

Eugene Merrill confirma tal percepção afirmando que “o problema não 

estava no desejo de possuir um rei, mas sim no espírito antiteocrático com que 

o pedido foi feito, e em sua prematuridade.”1 

O povo queria um rei à semelhança das demais nações. Ele não queria 

esperar o tempo do Senhor para a vinda do rei, indicado desde a época de 

Moisés. Em Deuteronômio o Senhor anuncia que seu povo teria um rei. Ali 

Deus descreve as obrigações e os privilégios que os monarcas teriam diante 

de Si e do povo (Dt 17.14-20).  

Samuel, que de fato estava se sentindo rejeitado pelo povo, acentua o 

peso que um rei geraria sobre os cidadãos de Israel (1 Sm 8.9-1). A 

advertência foi em vão. Toda a nação estava firmemente convicta de seu 

pedido (1 Sm 8.19-22). O povo de Deus queria um rei de carne e osso. 

 Para Israel a realização daquele pedido significava atingir um novo 

patamar em sua história. O povo acreditou que não somente seria igual às 

                                                
1 Merrill, E. H. História de Israel, p. 197. 
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demais nações, mas que também seria melhor do que era enquanto liga das 

tribos. 

A história provou que os israelitas estavam iludidos. Nem sempre a 

monarquia foi benção para o povo. Pelo contrário: na maior parte das vezes o 

povo sofreu grandemente nas mãos de homens que queriam apenas o poder, a 

honra, a glória e as riquezas para si mesmos. Bem longe do coração e da 

vontade desses monarcas estavam o bem do povo e a glória do Senhor Deus 

de Israel. Eles só se preocupavam consigo mesmos.   

 

1.2 – As nações inimigas ao redor de Israel. 

 

A palestina (ou Canaã) dos tempos bíblicos era uma região de múltiplos 

povos e reinos. No entanto, quando se fala em “reino”, não se deve pensar em 

grandes extensões territoriais nem tampouco em enormes populações 

habitando nessas terras.  

Muitos desses reinos eram, na verdade, pequenas cidades-Estados. 

Jebus, por exemplo, era o antigo nome de Jerusalém. Ela era considerada uma 

nação. Até onde se sabe, os jebuseus (habitantes de Jebus) ocupavam apenas 

esse local.  

Havia alguns reinos que eram maiores. Amon, Moabe e Síria, por 

exemplo, eram nações fortes e grandes (em comparação a outras da palestina, 

é claro!). Mas, mesmo assim, não podem ser comparadas com o Egito, a 

Assíria e a Pérsia.  

Vimos em outros trabalhos que a razão da doação da terra aos israelitas 

não estava na grandeza ou virtude do povo de Deus. O Senhor resolveu dar a 
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terra que “mana leite e mel” a Israel por duplo motivo. Primeiro, por causa do 

pecado das nações que ocupavam a Palestina (Dt 9.4-5). Havia chegado o 

momento da ira e do juízo de Deus serem derramados sobre elas. Segundo 

motivo: O Senhor prometeu que daria a terra aos descendentes de Abraão (Dt 

9.4-5). O tempo do cumprimento das promessas divinas era chegado.  

Israel falhou em cumprir fielmente o mandado do Senhor. Nenhuma tribo 

conseguiu expulsar plenamente aquelas nações (Jz 1.21, 27-33). Como 

consequência, o povo teve que lidar com inúmeras tentações. E a grande 

tentação era ser igual às nações vizinhas em todas as áreas da vida: fé, 

moralidade, família e relações sociais.  

Ter um rei não era o real problema. A grande incoerência de Israel foi, 

de fato, começar a imitar as demais nações em seu modo e estilo de vida.  

Na história do povo de Deus deste período os maus costumes e práticas 

das nações vizinhas são copiados por Israel e seus governantes. Assim, por 

exemplo, num momento de crise, Saul, já nos últimos dias de sua vida e 

reinado, procurou uma pitonisa2 a fim de conversar com Samuel – que já 

estava morto! (1 Sm 28).    

Salomão vai mais longe. Ele erigiu santuários a diversas divindades das 

nações as quais suas esposas pertenciam. Ele vergonhosamente adorou a 

Camos, Moloque, Astarote, entre outros falsos deuses (1 Rs 11.1-8).  

Além dos reis desta época, o povo também andou por caminhos 

idólatras e se prostituiu espiritualmente. Neste e nos períodos posteriores a 

nação se desviou do culto e da adoração do Deus único e verdadeiro. Na 

época do rei acabe todo o Israel adorou a Baal, divindade dos fenícios. A 

                                                
2 Uma espécie de médium. Mulher que se envolvia com práticas ocultistas. Elas invocavam os mortos e 

também prediziam o futuro. 
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apostasia era tão generalizada que o profeta Elias pensou que somente ele 

adorava a Iavé (1 Rs19.10, 14, 18). 

 Em seu início, Israel queria um rei à semelhança das demais nações. 

Mas terminou possuindo também os seus deuses. O povo não foi fiel ao 

Senhor. Como consequência, sofreu muitas dores e perdas.  

 

Ensinamentos e Teologias 

 

 A natureza humana é sempre a mesma, independente de onde ou 

quando se encontra. O ser humano é pecador e está separado de Deus 

por causa de seus pecados (Rm 3.10ss). Ele é obstinado em trilhar o 

caminho que o leva para longe do seu criador e Deus. No período da 

Monarquia Unida, os mesmos e velhos pecados de Israel estão 

presentes. Talvez um ou outro pecado seja menos praticado. Mas, sem 

exceção, todos fazem parte da vida e da história da nação. Assim a 

salvação não está em homens, como Israel imaginou ao desejar um rei, 

mas sim no Senhor. 

 O verdadeiro rei dos servos de Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei 

dos reis (1 Tm 6.15; Ap 17.14; 19.16).  Ele reina em nossa vida. Ele é o 

nosso único soberano. E por ser o nosso rei, pertencemos ao seu reino.  

 O reino dos cristãos é o reino de Deus. Esse reino é de alegria, justiça e 

paz no Espírito Santo (Rm 14.17). Ele jamais passará nem jamais será 

destruído (Dn 2.44). É um reino que já está entre nós, mas ainda não em 

plenitude. Ele está dentro de nós (Lc 17.21), mas está fora também. Não 

pertencer ao reino de Deus implica em viver debaixo do domínio do 
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príncipe deste mundo (Jo 14.30). Rejeitar o reino do Senhor significa 

continuar a viver debaixo do controle e direção de Satanás.  

 Na eternidade viveremos no reino de Deus sem a presença degradante 

do pecado. Enquanto isso, mesmo sendo cidadãos de nossa pátria e a 

amando, não alimentamos ilusões quanto a ela. Desejamos que nosso 

país seja melhor, mais justo, mais igualitário. Porém, é ilusão, fantasia e 

grande insensatez acreditar que nosso país será um pedaço do paraíso 

na terra. Nosso lar está nos céus (Fp 3.20). E é para lá que iremos até 

que nosso Deus faça novas todas as coisas, incluindo a nova Terra.     

 Para se ter vida melhor, mais abençoada, é preciso submeter-se ao 

Senhor e a sua Palavra. A verdadeira benção não vem do homem, suas 

ideias, seus ideais, suas proposições, ou seus sistemas de governo. 

Israel queria ter um rei a fim de ser igual às demais nações. 

Provavelmente pensava que com um rei teriam vida melhor. Mas, sem o 

Senhor, sua presença e direção, todo castelo erigido por homens irá 

desmoronar. Apenas Deus pode fazer o melhor para os seus filhos e 

filhas. 

 Jesus chamou seus discípulos a fim de serem sal e luz (Mt 5.13-16). 

Chamou-os para serem diferentes e fazerem diferença neste mundo 

tenebroso. Todas as vezes que a Igreja como coletividade e os crentes 

como indivíduos tomam a forma deste mundo, não somente pecam 

contra Deus (Rm 12.1-2), como também acabam trazendo juízo, castigo 

e repreensão da parte do Senhor sobre si.  

 O mundo é sedutor. Não foram apenas os Israelitas, mas também os 

cristãos de todos os tempos e épocas que abraçaram o mundo (2 Tm 
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4.10). Ele tem brilho. Ele tem riquezas. Ele seduz e engana. O cristão 

não deve subestimar o mundo. Por isso, o crente deve pedir graça e 

misericórdia da parte do Senhor para rejeitá-lo e continuar firme nos 

caminhos de Deus.  

 Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Contudo, oramos e 

intercedemos pela nossa sociedade e país. Pedimos a Deus que o 

abençoe; rogamos a graça da salvação sobre nossos concidadãos. Mas, 

não podemos nem devemos amar esse mundo (1 Jo 2.15). Estamos 

aqui por breve tempo. Logo partiremos. E as riquezas, a glória e as 

grandezas deste mundo não poderão ser levadas para a eternidade. 

Não adianta ganhar o mundo e perder a alma (Mc 8.36).   
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2. Os três reis 

 

Não é nossa intenção detalhar todos os aspectos e todas as 

informações referentes aos primeiros monarcas de Israel. Precisaríamos de 

muitas páginas para esse tipo de empreendimento. O objetivo é expor os fatos 

e eventos mais importantes da biografia dos três primeiros reis do povo de 

Deus e, assim, fornecer uma visão panorâmica deles. 

Vejamos, portanto, um pouco da história destes três reis.  

 

2.1 – Saul, o primeiro rei de Israel. 
 
 
 

O nome Saul (hebraico Shaul) significa “pedido”3, “pedido a Deus”4. Nas 

Escrituras há quatro personagens com este nome, incluindo o primeiro 

monarca de Israel. 

A história do primeiro rei de Israel ocupa a maior parte do livro de 1 

Samuel, (capítulos 9 a 31).5 E, levando-se em consideração apenas o tempo 

de seu reinado (e não o seu tempo total de vida), Saul reinou sobre todas as 

tribos de Israel no período que se estende desde 1050 a 1010 antes de Cristo.6 

Com Saul aconteceu a transição da federação de tribos para um reino. O 

povo havia rejeitado o modelo dos juízes devido aos próprios filhos dos últimos 

dirigentes da nação. Tanto Eli quanto Samuel tem descendência perversa que 

não ama a Deus nem o conhece (1 Sm 2.12; 8.1-2). Tal fato reforçou ainda 

                                                
3 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Saul”, p. 567. 
4 WERNER, Kaschel. Dicionário da Bíblia de Almeida, “Saul”, p. 143. 
5 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Saul”, p. 614. 
6 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Saul”, p. 143. 
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mais o desejo do povo de Israel de ser semelhante a outras nações que 

possuíam monarquia (1 Sm 8.5). 

O primeiro rei de Israel era descendente da tribo de Benjamim. Seu pai 

se chamava Quis. Vale lembrar que foi esta mesma tribo que praticou aquele 

ato hediondo contra a esposa de um levita (Jz 19) e que, por não se arrepender 

e guerrear contra o restante de Israel quase foi aniquilada (Jz 20-21). E sendo 

ainda mais específico, a cidade de Gibeá onde o ato de insanidade ocorreu (Jz 

19.14ss) era a mesma que se tornou a cidade de Saul (1 Sm 10.26).7 

O futuro rei é apresentado aos leitores da Bíblia sendo enviado a 

procurar uma mula que se extraviou e que pertencia ao pai dele (1 Sm 9.3). 

Dali ele se encontrou com o juiz e profeta Samuel, que o ungiu rei sobre todas 

as tribos de Israel (1 Sm 10.1). 

Saul é ao mesmo tempo eleito pelo povo e designado pelo Senhor. Sua 

escolha não se deu tanto por qualidades morais ou espirituais que possuísse, 

mas sim devido à beleza e grande estatura (1 Sm 9.2). O padrão, claramente, 

se revela mundano e carnal. 

Deve ser dito que Saul foi, em seus primeiros tempos de governo, um 

homem bom, sem ambições ou anseios por grandeza. E realmente parece que 

ele não queria ser rei. “Sem qualquer pretensão ao cargo, Saul tratou-se de 

esconder-se naquele momento; somente após ser encontrado permitiu que 

fosse apresentado à assembleia do povo”8 para ser eleito rei.  

Porém, com o tempo, foi mudando. Saul foi um chefe militar ao estilo dos 

mesopotâmios. Ele organizou um exército profissional permanente, com sua 

                                                
7 Bíblia Shedd, “Jz 19.13”, p. 375. 
8 Merrill, E. H. História de Israel, p. 206. 
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guarda pessoal e general-chefe (Abner).9 Desta forma, começou a se firmar no 

poder por meio de seu exército, à semelhança de todos os demais reis daquele 

período.  

Conseguiu desenvolver um bom governo até determinada época, 

quando, depois de sua desobediência, fazendo o que não deveria fazer (1 Sm 

13.8-23), foi substituído pelo Senhor por outro melhor do que ele (1 Sm 15.24-

28). Começa aí a descrição do homem cheio de maldades e vícios. 

Saul é um homem complexo e cheio de nódoas em seu caráter. Homem 

dúbio, no qual não se podia confiar. A Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa 

possessa de demônios ao mesmo tempo em que é tomado por profunda ira e 

cólera (1 Sm 16.14-23). Aos poucos percebe que a Palavra de Deus quanto à 

sua substituição será cumprida (a morte do gigante e o cântico das mulheres 

acendem o primeiro sinal de alerta) e faz de tudo para que isso não aconteça. 

Repudia a amizade de seu filho Jônatas com Davi, pois percebeu que somente 

com a morte deste último, seu filho poderia suceder-lhe ao trono.  

Jonatas não queria substituir o pai. Ele queria ser o segundo no reino, 

dando a primazia a Davi (1 Sm 23.17). Parece que Jonatas sabia e aceitava o 

fato de que o Senhor não daria uma dinastia a Saul. E se tal suposição está 

correta, Jonatas se mostra totalmente submisso e obediente aos desígnios de 

Deus.  

Saul morreu por mãos de seus inimigos (1 Sm 31.1-13). Não somente 

ele, mas quase todos os seus filhos morreram junto com o rei, sobrevivendo 

apenas Isbosete (2 Sm 2.8-11).  

                                                
9 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 15. 
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Antes de sua morte, porém, cometeu um grande erro: consultou uma 

necromante (1 Sm 28.8). A lei dizia claramente que tal prática estava vedada 

aos filhos de Israel (Lv 19.31; 20.6, 27; Dt 18.11).  Invocar os mortos era 

considerado (e continua sendo) um grande pecado contra o Senhor. 

Saul morreu pelas mãos dos filisteus, os arqui-inimigos do povo de 

Deus. Numa batalha sangrenta foi ferido, mas não morto. Cansado e exausto, 

preferiu se suicidar a cair nas mãos dos “incircuncisos”. Teve, assim, um fim 

trágico – além de melancólico!    

A maior glória de Saul talvez tenha sido ser o primeiro rei de Israel. Na 

balança, seus erros foram maiores do que seus acertos e para sempre será 

lembrado como um rei que, embora alto e bonito, não foi um homem segundo o 

coração de Deus, mas sim segundo o coração dos homens. 

 

Ensinamentos e Teologias 

 

 Ao ler as Escrituras percebe-se claramente que Saul mudou bastante no 

decorrer de sua vida. Na juventude ele foi um homem simples, 

carismático, bondoso e preocupado com o povo de Deus. Já em sua 

maturidade se tornou um homem egocêntrico, raivoso, desconfiado e 

amante do poder. Como ele se corrompeu? Provavelmente se deixou 

embriagar pelo poder e pelas riquezas que a monarquia proporcionava. 

Desta maneira, seu coração se apartou do Senhor. Tudo indica que ele 

caiu na armadilha da soberba e deixou de dar glórias a Deus.   

 A beleza masculina não é retratada pelas Escrituras como algo positivo. 

Saul era um homem belo e que se destacava dos demais (1 Sm 9.2). 
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Porém, posteriormente, revelou possuir um caráter duvidoso e cheio de 

nódoas morais. Outros personagens tais como Absalão e Adonias 

também são apresentados como homens mui belos e, igualmente, mui 

perversos (2 Sm 14.25; 1 Rs 1.5-6). Jesus, pelo contrário, é descrito 

pelo profeta Isaías como alguém que não chamava a atenção pela 

beleza (Is 53.2). A beleza masculina, portanto, não é uma qualidade 

admirada ou reconhecida como virtude nas Escrituras Sagradas.  

 “As principais causas da derrota de Saul e seu fracasso foram: 1) 

Transgressão contra a palavra de Deus (1 Sm 13.8-14; 15.1-23); 2) 

consulta a uma necromante (1 Sm 28.7-25); 3) não consultou ao Senhor 

(1 Cr 10.13-14).”10 Saul ao consultar uma necromante colocou-se sujeito 

à pena de morte, conforme a lei preceitua (Lv 20.27). 

 A desobediência de Saul abarcou boa parte de sua vida. Ela foi seu 

principal erro durante seu reinado. Desobedeceu oferendo sacrifício que 

não lhe era permitido oferecer. Depois, já perto do fim de sua vida, 

consultou uma necromante. E, segundo o texto bíblico, essa foi a causa 

de sua morte.  

 Além da desobediência, Saul se tornou obcecado pelo poder. Quis, a 

todo custo, matar Davi porque se sentiu ameaçado por ele. Como um 

tolo lutou contra o decreto do Senhor que o havia rejeitado e escolhido 

outro melhor do que ele.   

 A necromancia era e continua sendo uma estratégia de Satanás que se 

transforma, falsamente, em anjo de luz e verdade para enganar as 

pessoas (2 Co 11.13-14). A comunicação com mortos é uma ação do 

                                                
10 Bíblia Shedd, comentário de 1 Cr 10.13, p. 586. 
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demônio a fim de desviar as pessoas da verdade do Evangelho. Deus 

considera tal ato uma abominação e a proibiu ao seu povo de todos os 

tempos e lugares (Dt 18.9-14).  

 

2.2 – Davi, o rei segundo o coração de Deus. 

 

“O declínio de Saul coincide com o aparecimento e a ascensão de Davi. 

Samuel – embora tenha se lamentado quanto à tragédia que se abatera sobre 

a vida de Saul – foi até Belém, em obediência a Deus e ao seu chamado, onde 

encontrou entre os filhos de Jessé o rei que Deus tinha provido (1 Sm 16.1).”11  

Davi (em Hebraico “David”) significa “amado”.12 E esse homem 

realmente foi amado por Deus e por seu povo. Ele foi escolhido rei em lugar de 

Saul. Davi foi e continua sendo o grande referencial de rei e servo de Deus. 

Homem de múltiplos dons e variados talentos, é certamente um destaque 

dentro da história de Israel. Poeta, músico, militar, pastor e rei, assim é Davi, 

um homem eclético e cheio da graça de Deus. 

Ele é o oitavo filho de Jessé, sendo o caçula (1 Sm 16. 1, 10, 11, 13). 

Ele também é o bisneto de Rute e Boaz (Rt 4.18-22). Fato curioso é que o 

nome de sua mãe não é mencionado.13 Talvez porque os seus avós sejam 

figuras fundamentais para revelar a graça e a misericórdia na vida deste servo 

do Senhor. 

Ele é ungido ainda jovem, provavelmente em torno dos seus 17 anos de 

idade. Samuel ao ser enviado a ungir o rei do Senhor, pensava que Deus 

escolheria o primogênito ou o mais forte. Deus ensina ao profeta que ele não 

                                                
11 Merrill, E. H. História de Israel, p. 222. 
12 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Davi”, p. 50. 
13 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Davi”, p. 182. 
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vê como o ser humano enxerga; o homem vê o exterior, Deus vê o coração (1 

Sm 16.7). 

Do ponto de vista humano, Davi entra em cena na vida da nação através 

de um incidente. Seu pai lhe manda levar mantimento para seus irmãos que 

estavam envolvidos com a guerra contra os filisteus (1 Sm 17.12-19). Em 

chegando ao local das batalhas ouve o gigante Golias blasfemar contra o 

Senhor Deus de Israel. Além disto, ouviu que o rei prometera dar riquezas e 

sua filha em casamento ao homem que matasse o adversário (1 Sm 17.24ss). 

Encara o desafio e mata o gigante (1 Sm 17.49). Com isso, Israel venceu os 

filisteus (1 Sm 17.52-53). 

Davi foi feito escudeiro de Saul (1 Sm 16.21). Embora essa informação 

venha antes da luta de Davi com Golias, é bem provável que cronologicamente 

Davi tenha servido Saul depois desse combate. Além de escudeiro, Davi 

também tangia harpa14. Tal habilidade era usada especialmente quando Saul 

passava por quadros de possessão demoníaca (1 Sm 16.23). 

Com o tempo – e somente pela graça de Deus – cresce como líder 

militar. Saul fez dele capitão de seu exército (1 Sm 18.5). Seu êxito militar foi 

tão grande que as mulheres compuseram uma canção na qual diziam: “Saul 

feriu os seus milhares; Davi, os seus dez milhares” (1 Sm 18.7). 

Tal acontecimento suscitou os ciúmes e a inveja de Saul. A partir de 

então, ele deseja matá-lo (1 Sm 18.8-12). Chegou a usar o amor de sua filha 

Mical por Davi a fim de matá-lo pelas mãos dos Filisteus. Propôs a Davi se 

casar com ela pelo dote de cem prepúcios de filisteus. Davi aceita o pagamento 

do dote e traz, simplesmente, o dobro do combinado a Saul (1 Sm 18.20-30). 

                                                
14 Segundo o comentário da Bíblia Shedd, p. 411, a harpa era um “instrumento musical portátil, parecido 

com a nossa lira, de som agradável e doce”. 
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O primeiro rei não desiste e novamente tentou matar Davi (1 Sm 19. 8-

11). “Acossado por Saul, Davi teve que buscar a proteção de Aquis, rei filisteu 

de Gate (1 Sm 21.11-16). Consegue, então, reunir em torno de si os 

descontentes com o governo de Saul (1 Sm 22.1-2), formando um pequeno 

exército particular.”15  

Em Gate, cidade dos filisteus, também não se sentiu seguro; por isso, 

fingiu-se amalucado (1 Sm 21.10, 13). Refugiou-se na caverna de Adulão (1 

Sm 22). Saul não lhe dá trégua e continua a persegui-lo fortemente. Porém, 

além de não conseguir capturá-lo, por duas vezes Deus entregou Saul nas 

mãos de Davi (1 Sm 24.4; 26.5). 

Com a morte de Saul, Davi passa a reinar inicialmente em Hebrom, na 

tribo de Judá (2 Sm 2.1-7). Depois de sete anos passa a reinar em todo o 

Israel. Em 2 Samuel 8 é dito que seu reino, territorialmente falando, cresce 

bastante.16  

Através de sucessivas campanhas militares Davi foi expandindo o seu 

reino cada vez mais17. Além de ter subjugado todos os inimigos de Israel – 

filiteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus, edomitas e amalequitas – 

conquistou outras terras para a nação. Ninguém resistiu às suas investidas e 

às suas estratégias de guerra. Com isso, foi aumentado em poder e riqueza, e 

as demais nações o temiam. Resumidamente, ele foi o instrumento que Deus 

usou para levar Israel, “num breve espaço de tempo, a uma importância política 

jamais conhecida, nem antes nem depois.”18  

                                                
15 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 15. 
16 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Davi”, p. 51 
17 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Davi”, p. 182. 
18 Martin Metzger. História de Israel, p. 61. 
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Tal governo agradou às tribos. Ele não se “preocupou em montar uma 

burocracia de Estado para realizar grandes construções; além disso, ele 

mantém um exército pessoal, dispensando a incorporação de membros das 

tribos.”19 Mesmo assim, ele conseguiu fazer com que Israel fosse “potência 

política mais forte de seu tempo.”20  

Davi também teve a fama de ser um rei justo. Estudiosos acreditam que 

o fato dele reverter os tributos do povo para o bem da nação (proteção militar, 

conquistas e boa administração) construiu e fundamentou a base de sua 

grande aceitação.21 

A história de Davi, como o é a história dos personagens da Bíblia, está 

repleta de acertos e erros. Em 2 Sm 11 é narrado os terríveis pecados deste 

servo de Deus. Ele adulterou, dissimulou, mentiu e mandou matar, 

covardemente, um militar que lhe era fiel e pertencia a sua guarda pessoal.  

No entanto, arrependido, buscou ao Senhor e foi perdoado e purificado 

de seu mal. As consequências se fizeram presentes por séculos, pois, sobre 

sua casa, não faltou morte, traição e guerras. 

De imediato houve o incesto entre seus filhos (2 Sm 13.1-22). Absalão 

assassinou Amnom por causa desse crime (2 Sm 13.23-36). Este mesmo filho 

se rebelou contra o pai e aplicou-lhe um golpe de Estado, usurpando-lhe o 

poder (2 Sm 15). Ele chegou a reinar por breve período sobre Israel, mas, por 

fim, foi morto devido a esta insurreição contra seu pai (2 Sm 18.33). 

Algum tempo depois dos desdobramentos do seu pecado com Bate 

Seba, Davi comete um segundo pecado de graves consequências. Ele mandou 

levantar o senso do povo (2 Sm 24). O problema não era o senso em si, até 

                                                
19 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 14. 
20 Martin Metzger. História de Israel, p. 66. 
21 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 14. 
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porque Deus em várias ocasiões do Antigo Testamento deu ordem para que se 

fizesse o levantamento da população. O sentimento que moveu Davi era o real 

problema. Davi estava ensoberbecido. Confiava no poder e na extensão de seu 

exército e povo. 

Davi morreu aos setenta anos como o grande paradigma de rei. Depois 

dele, nem mesmo Salomão é celebrado como seu igual. Por que a distinção? 

Ele, como nenhum outro rei foi tão piedoso e íntimo do Senhor. Sua biografia é 

uma das maiores histórias de fé e devoção a Deus, ao mesmo tempo em que 

revela uma humanidade caída e carente da graça e da misericórdia do Eterno. 

Sua vida reflete o favor imerecido de Deus ao ser humano. A graça foi tão 

grande que, do ponto de vista humano, a dinastia que ele fundou “permaneceu 

4 séculos no trono do Estado de Judá.”22    

A vida de Davi23 

Evento Data 

O nascimento de Davi  1041 antes de Cristo 

A unção de Davi por Samuel  Ca. 1029  

Davi exilado por causa de Saul  Ca. 1020 a 1011 

A unção de Davi como rei de Judá 1011 

A unção de Davi como rei sobre Israel e a conquista de 
Jerusalém 

1004 

A grande fome Ca. 996 a 993 

As guerras contra os amonitas Ca. 993 a 990 

Adultério com Bate Seba 992 

O nascimento de Salomão Ca. 991 

Violação de Tamar Ca. 987 

A morte de Amon Ca. 985 

O exílio de Absalão Ca. 985 a 982 

A construção do palácio de Davi Ca. 979 

A construção do tabernáculo e a transferência da arca da 
aliança 

Ca. 977 

A rebelião de Absalão e o exilio de Davi Ca. 976 

O senso Ca. 975 

A corregência de Salomão Ca. 973 a 971 

Coroação de Salomão e a morte de Davi  971 

Ensinamentos e Teologias 

                                                
22 Martin Metzger. História de Israel, p. 68. 
23 Adaptado a partir de Merrill, E. H. História de Israel, p. 257. 
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 O grande diferencial na vida de Davi foi o Senhor (1 Sm 16.13). Todos 

os seus sucessos se devem não a ele próprio, mas a graça de Deus que 

nele operava abundantemente. A Bíblia explicitamente dá testemunho 

dessa verdade ao afirmar: “Davi lograva bom êxito em todos os seus 

empreendimentos, pois o Senhor era com ele” (1 Sm 18.14). Na 

verdade, não apenas na vida de Davi, mas na vida de todo e qualquer 

servo de Deus o diferencial é a presença e atuação do Eterno. 

 Davi é chamado de “homem segundo o coração de Deus”. Parece que 

tal afirmação, além de apontar para o fato de que Davi foi obediente e 

Saul não, também contrasta com a escolha de Saul pelos Israelitas. Eles 

escolheram o primeiro rei pelos olhos, segundo a aparência. Deus 

escolheu Davi apesar dele não se destacar em beleza e altura.  

 Davi foi um homem que, embora temente a Deus, falhou grotescamente 

contra o Senhor. Seus erros ocorreram no auge de sua vida, quando 

desfrutava de poder, riquezas e fama (adultério com Bate Seba e 

assassinato de Urias (2 Sm 11.1);  e o censo (1 Cr 21.2ss), ocasião na 

qual quis saber o tamanho de seu exército, deixando, assim, de confiar 

somente no poder do Senhor). Isto significa que se deve tomar muito 

cuidado quando se experimenta tempos de abundância, prosperidade e 

poder. A soberba pode querer dominar o coração e, se isso acontecer, o 

indivíduo cairá (Sl 19.13; Pv 11.2; 16.18; 29.23).   

 Apesar de seus dois terríveis episódios de pecados, Davi era um homem 

que sabia se arrepender. Saul e Salomão, diferentemente, não esboçam 

nenhum arrependimento. Pelo contrário. A Bíblia registra a dureza do 



24 

 

coração de ambos. A diferença fundamental entre Davi e os outros dois 

reis não é ausência de pecados, mas sim grande capacidade que o 

primeiro tinha de reconhecer seus erros, confessá-los e pedir perdão ao 

Senhor (vide Sl 32 e Sl 51). 

 O quebrantamento anda de mãos dadas com o arrependimento. O 

verdadeiro arrependimento não é mero remorso pelo erro cometido, mas 

uma tristeza profunda e verdadeira que leva o indivíduo a mudar de 

atitude. A pessoa se arrepende porque já foi anteriormente 

“quebrantada”. Ao revelar quebrantamento diante de Deus, o Senhor se 

aproxima (Sl 34.18). Deus espera que o culto a Ele seja acompanhado 

de quebrantamento (Sl 51.17).  

 Davi sabia louvar o Senhor. Na verdade, ele é o grande compositor dos 

hinos de louvor e adoração a Deus, que são os salmos. Como poucas 

pessoas, ele soube externar suas emoções, sua fé, seus anseios e sua 

devoção a Deus. Ele fala com a alma e com o coração em suas 

composições. Ele fala com verdade e com intensidade de seu amor a 

Deus. Davi sabia oferecer a Deus o sacrifício de louvor que tanto agrada 

ao Senhor (Hb 13.15).  

 Todo louvor e adoração de Davi era fruto do conhecimento que ele 

possuía de Deus. Ele sabia, como poucos, cultivar a intimidade com o 

Senhor. E a base de sua intimidade foi a reverência e o amor que ele 

possuía pelo Eterno. Mas, quando perdeu esse temor e a intimidade que 

desfrutava com o Senhor, caiu vergonhosamente. 

 

2.3 – Salomão, o rei do esplendor e da apostasia. 
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Salomão é o sucessor de Davi. É o terceiro rei a ocupar o trono, ao 

mesmo tempo em que é “o primeiro governante dinástico de Israel”.24 A graça 

de Deus foi tão grande na vida desse homem que, apesar do grande pecado 

de seu pai com Bate Seba, o Senhor o fez sucessor de Davi no governo (1 Rs 

1.28-31). 

O significado de seu nome é “pacífico”25 (1 Cr 22.6). É chamado por 

Deus pelo nome de Jedidias, ou seja, “amado de Javé” (2 Sm 12.25). Ele foi 

educado desde criança pelo profeta Natã (2 Sm 12.24-25). Toda a sua 

biografia está registrada em 1 Rs 1 a 11 e 2 Cr 1 a 9. 

Salomão reinou em todo o Israel de 970 a 931 antes de Cristo.26 

Contudo, sua escalada ao poder não foi fácil. Tanto Absalão quanto Adonias 

tentaram usurpar-lhe o reino (1 Rs 1.5ss). Houve competições e intrigas de 

familiares, de militares e do próprio clero antes de Salomão ascender ao 

poder.27 

De posse do trono de Israel, “a tarefa de Salomão consistia em manter e 

controlar o extenso território que lhe foi deixado por Davi”.28 E de fato ele o 

controlou de duas maneiras – por sinal, equivocadas! Primeiro, com mão de 

ferro; segundo, por meio de alianças políticas.  

Salomão se casou com a filha de faraó (1 Rs 3.1). Este casamento e os 

demais que teve foram “políticos”. Ao todo, o texto bíblico nos informa que ele 

teve 700 princesas e 300 concubinas (1 Rs 11.3). Essas uniões de Salomão 

foram alianças políticas que visavam a estabelecer relações diplomáticas com 

                                                
24 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Salomão”, p. 1461. 
25 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Salomão”, p. 559. 
26 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Salomão”, p. 141. 
27 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 15. 
28 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Salomão”, p. 1462. 
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os demais povos. Tal fato, obviamente, não desculpa ou isenta Salomão de 

suas responsabilidades, pois a Lei proibia que o rei tivesse muitas mulheres (Dt 

17.17). Assim, sem dúvida, ele pecou contra Deus ao possuir tantas esposas. 

E foi por causa destas alianças diplomáticas que o culto a múltiplas 

divindades foi estabelecido no lado meridional do monte das oliveiras (1 Rs 

11.1-8). Em consequência dessa apostasia, Israel começou a sua caminhada 

rumo à derrota e à disciplina de Deus. 

Estes casamentos foram o grande erro de Salomão, isto porque: 1) ele 

quebrou o ideal monogâmico estabelecido pelo Senhor (Dt 17.17); 2) 

desobedeceu o preceito de Deus que proibia o casamento misto, ou seja, o 

casamento de judeus com pessoas de outras culturas e religiões (1 Rs 11.2 

comp. Dt 7.3-4); 3) sucumbiu à religiosidade das suas mulheres construindo 

templos para seus deuses e os adorou (1 Rs 11.7-8 comp. Nm 33.52; Dt 7.5); 

4) ao casar-se com a filha de faraó, ele desconsiderou o mandamento de Deus 

que exigia o não retorno ao Egito, nem tampouco a aliança com o povo desse 

país (Dt 17.16). 

A riqueza de Salomão foi e continua sendo célebre. Ela estava 

alicerçada, fundamentalmente, na atividade comercial do rei. “Tendo 

compreendido perfeitamente bem a significação do controle estratégico de 

Israel sobre a faixa de terra pátria que ligava o Egito e a Ásia, Salomão 

resolveu explorar sua posição controlando as principais rotas de caravanas que 

seguiam a direção norte-sul”.29 

A receita anual do reino era de 666 talentos de ouro (1 Rs 10.14). 

Traduzindo em valores nossos, isto equivale a exatas 23 toneladas de ouro 

                                                
29 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Salomão”, p. 1461. 
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todos os anos. Recebia também tributos de pequenos e grandes negociantes, 

de reis da Arábia e de todos os governadores do país (1 Rs 10.15). Neste 

período, a riqueza do reino foi tão vultosa que o escritor bíblico afirma que a 

prata e o cedro quase que perderam o seu valor, tamanha era a abundância 

deles no reino (1 Rs 10. 21, 27). 

Seu trono certamente poderia ser considerado uma das grandes 

maravilhas da antiguidade (1 Rs 10.18-20). Sua guarda pessoal era de 1400 

carros e 12 mil cavaleiros (1 Rs 10.26). Tinha também navios mercantes, 

preparados para longas viagens e com capacidade para transportar minérios e 

animais, como ouro, prata, bem como macacos e pavões (1 Rs 10.22). 

 Ele, não Davi, foi o responsável pela construção do templo para 

adoração de Javé, além de seu grande palácio, ambos em Jerusalém. O 

palácio era perto do templo, erigindo assim um complexo que conjugava poder 

político com poder religioso (1 Rs 7.1-14). “A construção do palácio levou treze 

anos; e a do templo, sete anos.”30 

A intenção de Salomão era igualar-se às outras nações. Templo, 

palácio, grande exército e a construção de cidades fortificadas visavam a torna-

lo semelhante aos poderosos monarcas dos povos.31 E Salomão conseguiu. 

Ele formou um “pequeno império”, dominando uma considerável extensão 

territorial e fazendo de vários povos seus vassalos (1 Rs 4.21,24).  

O santuário tinha três partes, quais sejam: a antessala, o Santuário e o 

Santo dos Santos. “A altura do edifício do templo atingia 15m; sua largura, 

cerca de 10m, e seu comprimento, um total de cerca de 40 metros. A antessala 

media 5m X 10m, o Santuário 20m X 10 e situava-se num plano mais elevado 

                                                
30 Martin Metzger. História de Israel, p. 71. 
31 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 16. 
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do que o Santuário...”32 Todo o Santo dos Santos era revestido de ouro (1 Rs 

6.14-22). Os dois querubins que estavam sobre a arca foram cobertos de ouro 

(1 Rs 6.23-28). Os utensílios eram de ouro (1 Rs 7.48-50). Internamente, tudo 

era forrado a ouro (2 Cr 3.1-19). 

 Entretanto, nem tudo era glória e esplendor em Israel. O povo pagava 

uma alta conta desta vida nababesca. Israel havia se tornado uma espécie de 

segunda “casa da servidão”33 para Salomão e sua família. “Impostos mais 

elevados para a população, serviços para o rei, intervenções sensíveis na vida 

e na administração própria das tribos eram o outro lado da pompa de 

Salomão.”34 Diferentemente de Davi, Salomão não reverteu os impostos do 

povo para o povo. Os pesados tributos não beneficiavam a nação como um 

todo.35 

A Bíblia dá testemunho dos pesados tributos e das insuportáveis 

exigências para se manter o reino de Salomão. Sem dúvida, o padrão de vida 

dos israelitas subiu, mas as receitas não foram aproveitadas igualitariamente. 

Houve centralização de riquezas e pesada cobrança de taxas e impostos.36 

Em 1 Rs 12.1-15 é dito que o povo de Israel se ajuntou para pedir alívio 

e melhores condições de vida para a população, não para dividir o reino (1 Rs 

12.4). “O contraste entre a vida luxuosa na corte e a vida cotidiana da 

população tornava-se cada vez maior, e, com isso, já estava lançado o 

fundamento para uma revolução posterior negativa.”37 Roboão, o filho de 

                                                
32 Martin Metzger. História de Israel, p. 70. 
33 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 16. 
34 Martin Metzger. História de Israel, p. 72. 
35 Balancin, E. Martins. Guia de Leitura aos Mapas da Bíblia, p. 16. 
36 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Salomão”, p. 1463-4. 
37 Martin Metzger. História de Israel, p. 72. 
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Salomão, estupidamente não atendeu ao pedido, vindo, assim, a provocar a 

cisão entre o norte e o sul.  

Salomão é lembrado por sua sabedoria. A Bíblia diz que ele foi o homem 

mais sábio desde o Egito até ao Oriente. Além disso, ele foi um homem 

inteligente e altamente instruído em diversas áreas do saber humano. Escreveu 

três mil provérbios e cinco mil cânticos. Discorreu sobre variados assuntos, tais 

como botânica e zoologia (1 Rs 4.29-34). Por isso, ele “se tornou o grande 

protetor da literatura de sabedoria em Israel”.38 

Conforme registrado no Livro dos Reis seu fim foi melancólico. Ele virou 

idólatra e marionete nas mãos de suas mulheres estrangeiras. O homem mais 

sábio do mundo tornou-se um dos mais estúpidos de todos os tempos.  

 
 
Ensinamentos e Teologias 

 

 A semelhança de Saul, Salomão começa bem, mas termina mal. Por 

isso a Bíblia ensina que melhor é o fim do que o começo de todas as 

coisas (Ec 7.8). Ainda que ele possa ter se arrependido no final de sua 

vida (tese sustentada por aqueles que creem ser ele o autor de 

Eclesiastes), o fato é que esse rei durante um bom tempo desviou-se de 

seguir fielmente a Deus. Aqueles que são conhecedores da Palavra de 

Deus e da sã doutrina se perguntam: como o homem mais sábio do 

mundo pôde cometer tamanha idiotice? Como pôde ser tão estúpido?  

 O temor ao nome do Senhor é “o princípio da sabedoria” (Sl 111.10; Pv 

1.7; 9.10). Salomão foi sábio por muito tempo. Foi sábio ao pedir 

                                                
38 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Salomão”, p. 1461. 
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sabedoria. Mas, não perseverou nela, “abandonando-a” (Pv 23.17). O 

sábio, na perspectiva bíblica, é sempre aquele que pauta sua vida pela 

palavra e pelos preceitos do Senhor, obedecendo-os fielmente TODOS 

os dias de sua vida. É a palavra de Deus, ouvida e praticada, que torna 

o ser humano sábio espiritualmente (Sl 119.99-100). O contrário também 

é verdadeiro. Quem abandona à palavra, ainda que um dia tenha sido 

sábio, torna-se “louco” (sinônimo teológico para a pessoa estulta, néscia, 

imprudente, não temente a Deus).  

 O temor ao Senhor também acrescenta muitas bênçãos. Além de gerar 

a sabedoria, o temor a Deus prolonga os dias de vida do homem (Pv 

10.27). O temor a Deus pode conceder honra, vida e riquezas àquele 

que o possui (Pv 22.4) Quem teme ao Senhor se vê amparado, e sua 

descendência é protegida (Pv 14.26). Enfim, de múltiplas formas, temer 

a Deus é um bem precioso à vida dos verdadeiros cristãos. 

 A Bíblia deixa muitíssimo claro que a sabedoria pode ser perdida. Se a 

palavra “perdida” é muito forte, Oséias usa o verbo “tirar” (Os 4.11). A 

vida sensual e cheia de luxo e poder sufocaram a sabedoria no coração 

de Salomão. Não se deve brincar com o poder do pecado. Ele é 

devastador. Seu salário é extremamente pesado (Rm 6.23). Quando há 

verdadeiro temor de Deus, o indivíduo se desvia de todo mal e pecado 

(Pv 8.13; 14.27; 16.6). O contrário também é verdadeiro. 

 A glória e o poder deste mundo são passageiros. Mas, quem ama a 

Deus e crê em seu Filho, ainda que morra, viverá (Jo 11.25); ainda que 

perca, ganhará (Mt 10.39; 16.25); ainda que seja rejeitado neste mundo, 

será recebido nos céus, na presença de Deus (Mt 5.11-12). Infelizmente, 
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muitos no decorrer dos séculos trocaram a glória de Deus pela glória do 

mundo (2 Tm 4.10). Que o Senhor nos livre deste triste infortúnio.  

 

2.4 – Quadro comparativos dos reis 

 
Para fins de comparação, abaixo um quadro com algumas informações 

acerca dos reis Saul, Davi e Salomão. Além do quadro, há também um mapa 

que compara a extensão territorial de cada um dos reis da monarquia unida. 

 

Quadro comparativo39 

 SAUL DAVI SALOMÃO  

Nomeação 1. Por Samuel 
2. Processo 

público 
3. Ação do 

Espírito Santo 

1. Por Samuel 
2. Processo longo. 
3. Pelo povo 

1. Por Davi 
2. Por Zadoque e 

Natã. 

Sucessos 
e 
potenciais 

Vitórias sobre os 
amonitas 

 Conquista de 
Jerusalém. 

 Derrota dos 
filisteus. 

 Captura da arca. 

 Aliança com o 
Senhor. 

 Expansão do 
Império. 

 Sonho e 
pedido de 
sabedoria 

 Sabedoria e 
administração 
do império. 

 Construção do 
templo 

Fraquezas  Oferta 
impaciente 

 Colocou o 
povo sob um 
juramento 
impróprio. 

 desobedeceu 
às instruções 
na batalha 
contra os 
Amalequitas 

 adultério com Baté-
Seba e assassinato 
de Urias. 

 Levantamento 
errôneo do censo 

 Acomodou-se 
às práticas 
religiosas das 
esposas 
estrangeiras. 

 Trabalho 
forçado e 
imposto sobre 
o povo. 

Resultados 
das 

 Mal 
julgamento, 

 Derramamento de 
sangue dentro da 

 Problemas 
militares 

                                                
39 John Walton, O Antigo Testamento em Quadros, p. 29. 
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fraquezas incompetência 
e ciúmes. 

família (Amnon, 
Absalão e Adonias) 

 Revolta no reino 
(Absalão e Seba) 

 Divisão do 
reino 

 

Mapas dos Reinos de Saul, Davi e Salomão 

 

 

Ensinamentos e teologias 
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 Analisando a vida dos três primeiros reis observa-se que todos eles 

erraram grandemente contra o Senhor. Nenhum deles deixou de 

transgredir, vergonhosamente, a Palavra de Deus. Mas, dentre os três, 

Davi é o homem que mais expressa pesar pelos seus pecados e 

aparenta ter maior disponibilidade para se arrepender diante do Senhor. 

Os outros, pelo contrário, insistem em seus erros. 

 Todos os homens, sem exceção, pecam e continuarão a pecar contra 

Deus (1 Jo 1.8, 10). Porém, o mais trágico que pode acontecer ao ser 

humano é não se arrepender de seus pecados e erros. O 

arrependimento é enfatizado na Bíblia porque ele é a porta que nos 

conduz ao Reino de Deus, à salvação, ao perdão e à transformação da 

vida (Mt 3.1-2; Mt 4.17; At 5.31). Obviamente que é pelo sangue de 

Jesus que a pessoa adquiri todas essas bênçãos. Mas, o instrumento 

para recebê-las é, além da fé, o arrependimento genuíno.  

  Saul começou bem e terminou mal. Salomão também. Como nos 

ensina a literatura de sabedoria, melhor é o fim das coisas do que seu 

princípio (Ec 7.8). Mais importante do que começar bem é terminar bem. 

Ambos foram pessoas que acertaram no início, mas deixaram de ser 

fieis e obedientes ao Senhor.  

 A perseverança na obediência a Deus e à sua Palavra é fundamental. A 

Bíblia diz que Davi perseverou em seguir o Senhor e guardar a sua 

Palavra (1 Rs 11.6). O cristão é chamado a ser fiel até à morte (Ap 

2.10); não é chamado a ser fiel por muito tempo, ou ainda a maior parte 

do tempo de sua vida. É preciso começar bem e terminar bem. A pessoa 
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pode até começar mal, mas deve terminar bem. Ela não pode começar 

bem e depois se desviar (Jr 18; ver também Sl 73.28). 

 Todos os reis sucumbiram diante do poder. Saul inicialmente nem queria 

ser rei. Mas, depois, mesmo sabendo que o Senhor o havia rejeitado, 

apegou-se ainda mais ao trono de Israel. Davi, em dois momentos 

diferentes, revela ter sido infectado pelo poder. Primeiro, quando tomou 

à força uma mulher que não era a sua. E, segundo, quando quis saber a 

extensão de seu exército. Salomão ficou ensandecido com sua riqueza e 

poder. De homem mais sábio, tornou-se um dos mais estúpidos da 

história de Israel, pois adorou os falsos deuses das nações cananeias. 

 O homem quando detém muito poder, acaba sucumbido a ele. Torna-se 

ditador, déspota, tirano. Na história da humanidade os grandes 

monarcas enxergaram a si mesmos não como humanos, mas deuses. 

No Egito, faraó era filho de deus. Em Roma, os césares recebiam culto 

depois de sua morte. No continente americano, os incas, maias e 

astecas tinham seus governantes como entidades divinas, filhos de 

deuses. O veneno da Serpente ainda circula no sangue dos homens (Gn 

3.4-5). 

 Na perspectiva bíblica o poder dos homens deveria ser usado, em 

primeiro lugar, para a glória de Deus e, em segundo, para o bem do 

próximo. O maior deve ser sempre o servo de todos (Mt 23.11). 

Infelizmente, não apenas fora, mas até mesmo no reino de Deus os 

maiores querem ser servidos. Querem glórias, honras, poder e 

reconhecimento público. Porém, invariavelmente, quem trilha esse 
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caminho cairá, pois só há um digno de honras, glórias e poder: Deus (Ap 

4.11; 5.12).  

 Tudo passa. Tudo passará. Mas, na prática, quando o indivíduo é 

atingido em seu coração pelo poder ilude-se acreditando que vai 

permanecer no poder para sempre. Os poderosos morrerão. E, a 

maioria deles irá para a perdição eterna. Eles irão não por causa do 

poder, mas por causa do amor ao poder e a arrogância (e pecado!) de 

se acharem “Deus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3.  Florescimento da cultura. 

 

Nesta parte de nossos estudos precisamos falar sobre alguns aspectos 

da cultura hebraica. Certamente que não se pode em curto espaço fazer uma 

descrição detalhada ou minuciosa de todos os aspectos culturais do povo 

judeu.  

Na verdade, a intenção é apenas descrever dois traços importantes 

desta cultura, quais sejam: sua poesia e sua sabedoria.  

Sobre a poesia, o rei Davi é o grande referencial deste gênero literário 

no Antigo Testamento. Ele não criou ou inventou a poesia hebraica. O Salmo 

90, por exemplo, é atribuído a Moisés. E este servo de Deus viveu cerca de 

500 anos antes de Davi. Devido ao grande número de Salmos escritos (73 ao 

todo) que Davi é considerado o patrono dela. 

A sabedoria tem como patrono Salomão. Ele “se tornou o grande 

protetor da literatura de sabedoria em Israel”.40 E, assim como Davi, ele não é o 

criador desse gênero. O livro de Provérbios é dedicado a ele e tem a maior 

parte de suas páginas composta pelo filho de Davi. Além de Provérbios, 

Cantares e Eclesiastes também são atribuídos a ele. Escreveu dois salmos: o 

72, que é considerado um salmo real e o 127, um salmo de sabedoria. Ele é 

considerado o homem mais sábio de seus dias. Foi um profundo estudioso de 

variados assuntos.  

Vejamos, portanto, um pouco mais sobre a poesia e a sabedoria do povo 

de Deus da Antiga Aliança. 

 

                                                
40 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Salomão”, p. 1461. 
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3.1 A poesia hebraica: Os salmos 

 

Vários textos das Escrituras foram redigidos em forma de poesia. Desde 

Gênesis até Apocalipse encontramos esse gênero literário nas páginas da 

Bíblia. Entretanto, a porção poética maior das Escrituras é encontrada no livro 

de Salmos.  

 

Salmos  

 
 

O vocábulo “salmo” procede da língua grega cuja tradução é um cântico 

ou um hino.41 A palavra grega psalmoi (de onde procede nossa tradução 

portuguesa Salmos) deriva da língua hebraica. E em hebraico o título “deste 

livro é tehillim ou ‘cânticos de louvor.’”42 Portanto, psalmoi é a proposta dos 

tradutores da Septuaginta (LXX) do título hebraico tehillim. 

Com respeito à autoria individual dos salmos, muitos e variados são os 

seus autores. Deve ser observado, no entanto, que “na maioria dos casos, o 

próprio texto de salmos não indica o autor nominalmente.”43 Algo interessante a 

ser notado é a grande quantidade de salmos anônimos. “aproximadamente 

cinquenta salmos não têm título ou cabeçalho e a sua autoria continua sendo 

um mistério. Talvez alguns dos autores mencionados os escreveram, mas não 

se pode afirmar com certeza.”44 

Temos um salmo cuja autoria é de Moisés (salmo 90). Doze salmos são 

atribuídos a Asafe. Aos filhos de Coré são atribuídos 11 salmos. Hemã 

                                                
41 ARNOLD, Bill & BEYER, B. E. Descobrindo o Antigo Testamento, p. 304. 
42 Gleason L. Archer, Jr. Merece Confiança o Antigo Testamento, Ed. Vida Nova, 1988, p. 389. 
43 Idem, p. 390. 
44 ARNOLD, Bill & BEYER, B. E. Descobrindo o Antigo Testamento, p. 305. 
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escreveu apenas 1 salmo: o 88. Etã tem apenas 01 salmo canônico – salmo 

89. Salomão confeccionou dois salmos – Sl 72 e 127. Ageu, Zacarias e Esdras 

têm um salmo cada um. Davi é de longe o maior compositor de Salmos: 73 são 

de sua lavra. Os restantes são anônimos, como acima foi dito. 

Quanto a estrutura e divisão, o livro de Salmos é composto na verdade, 

de 5 livros, quais sejam: 1)  livro I - Salmos 1-41; 2) livro II - Salmos 42-72; 3)  

livro III - Salmos 73-89; 4)  livro IV - Salmos 90-106; 5)  livro V - Salmos 107-

150. E por que são cinco e não quatro ou nove livros? Qual é o critério? Uma 

antiga tradição judaica explica essa divisão: “Assim como Moisés nos deu os 

cinco livros da lei para Israel, também Davi deu cinco livros de Salmos para 

Israel.”45 Contudo, deve-se dizer que se trata apenas de uma tradição, podendo 

essa não ser a verdade dos fatos. 

Sobre a classificação dos salmos, há tipos literários observáveis. Entre 

os estudiosos não há unanimidade quanto à classificação. Diversos autores os 

denominam diferentemente os salmos.  

A classificação desses salmos funciona como subgêneros poéticos. A 

Bíblia de Genebra, por exemplo, em seu comentário introdutório sobre os 

salmos alista seis deles. E neste estudo se seguirá este entendimento, 

sobretudo, pela simplicidade:46 

 

1) Hinos de louvor. Deus é louvado pelo que é e pelo que faz. Seu poder e 

misericórdia são exaltados exuberantemente. Alguns exemplos: Sl 8, 24, 

29, 33, 47 e 48. 

                                                
45 Citado por Mark Futato, p. 50. 
46 Bíblia de Genebra, “O Livro dos Salmos”, p. 614. 
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2) Lamentos. São salmos que expressam emoção oposta ao do louvor. 

Lamentos são expressões sinceras e, às vezes, ousadas diante de 

Deus. Neles se percebem tristeza, medo e até mesmo ira.  Com poucas 

exceções, os salmos de lamento terminam com uma nota de confiança 

final no Senhor. Alguns exemplos são: Sl 25, 39, 51, 86, 102, 120.  

3) Salmos de ação de graças. São salmos confeccionados logo após a 

resposta do Senhor a algum lamento ou situação difícil por parte do 

salmista. Geralmente são entoados quando Deus se mostra novamente 

favorável para com o salmista. Alguns exemplos: Sl 18, 66, 107, 118 e 

138. 

4) Cânticos de confiança. São salmos que têm a confiança como tema 

central. São geralmente curtos e possuem metáforas que abordam e 

exemplificam tal confiança do homem no Senhor. Alguns exemplos: Sl 

23, 121 e 131. 

5) Salmos reais. São salmos que ressaltam tanto a Davi quanto ao Senhor 

como governantes. Alguns exemplos são: Deus como Rei (Sl 24 e 93); 

Davi como rei (Sl 20, 21 e 45). 

6) Salmos sapienciais. São assim chamados porque fazem uso de temas e 

assuntos tratados na literatura de sabedoria. Alguns exemplos são: Sl 1, 

37 e 49. 

 

Outras classificações incluem diversos subgêneros dos salmos que, em 

alguns momentos, concordam com a proposta dos editores da Bíblia de 

Genebra. Observe abaixo: 
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a) A lamentação coletiva (12, 44, 80, 94 e 137). 

b) A lamentação individual (3, 22, 31, 39, 42, 57, 71, 120, 139 e 142) 

c) Salmos comunitários de ação de graça (65, 67, 75, 107, 124, 136) 

d) Salmos comunitários de ação de louvor (18, 30, 32, 34, 40, 66, 92, 116, 

118, 138) 

e) Hinos de louvor (8, 19, 33, 66, 103, 104, 110, 111, 114, 145, 147, 148, 

149) 

f) Cânticos de Sião (46, 48, 76, 84, 87, 122). Salmos que tem como 

temática Jerusalém. 

g) Salmos de Sabedoria (36, 37, 49, 73, 112, 127, 128, 133). Expressam o 

legado de sabedoria da nação.  

h) Cânticos de confiança (11, 16, 23, 27, 62, 63, 91, 121, 125, 131). 

i) Salmos messiânicos (2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 89, 102, 109, 110, 

118) – Salmos que se referem ao messias prometido que, nós cristãos, 

cremos ser Jesus de Nazaré.  

j) Cânticos dos degraus (do salmo 120 ao 134). Salmos entoados pelos 

peregrinos que rumavam a Jerusalém a fim de participar das três 

principais festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. 

 

Sem dúvida, há várias mensagens no livro dos Salmos. A obra toca em 

temas os mais variados, desde a vingança até o bem estar, a felicidade e as 

bênçãos materiais sobre aqueles que vivem de acordo com a “Lei do Senhor.” 

Gleason ainda acrescenta que “os 150 salmos que compõem esta coletânea 
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tratam de uma variedade de temas muito diferentes, e é difícil fazer 

generalizações válidas.”47 

Entretanto, dependendo dos autores e teólogos, várias propostas são 

apresentadas. Mark Futato, por exemplo, afirma que mensagem central ou 

tema unificador dos Salmos é a sentença: “o Senhor reina!”48 Ele ainda 

acrescenta: “a imagem de Deus reinando a partir do seu trono aparece por todo 

o Livro dos Salmos.”49 

 Hill é outro autor que acredita que o livro de Salmos possui mensagens 

claramente discerníveis. As mensagens são as seguintes:50 

 Reconhecimento do reino e da soberania de Deus. 

 Importância do louvor em todas as suas variações. 

 Conduta e destino dos justos e ímpios. 

 O papel da natureza e da criação. 

 Consolo e defesa de Deus em tempo de crise. 

 
 
 
Ensinamentos e Teologias 

 

 O louvor é parte essencial do culto e da adoração a Deus. No entanto, é 

preciso entender o que é louvor a Deus? O livro de Salmos ensina tudo 

sobre o louvor. Pegue-se como exemplo o último dos Salmos: o Sl 150. 

Lá o salmista responde as seguintes perguntas: onde louvar a Deus? 

Por que louvá-lo? E, finalmente, com quais instrumentos se pode louvar 

o Senhor? Deus deve ser adorado no santuário em Jerusalém e debaixo 

do firmamento, ou seja, em qualquer lugar (Sl 150.1). Esse salmo fala 

                                                
47 ARCHER JR., GLEASON L. Merece Confiança  o Antigo Testamento, p. 389. 
48 Futato, Mark, D. Interpretação dos Salmos, p. 60. 
49 Ibidem. 
50 Andrew E. Hill & J. H. Walton. Panorama do Antigo Testamento. Ed. Vida, 2006, p. 373. 
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das razões que temos para louvá-lo: por aquilo que ele é e por aquilo 

que ele faz (Sl 150.2). Por fim, o salmista fala dos instrumentos; 

louvamos ao Senhor com variedade de instrumentos de sopro, de 

cordas e de percussão (Sl 150.3-5). Mas o maior instrumento é a própria 

vida (v. 6). 

 O louvor é a manifestação de nosso amor por Deus. Ele é um ato de 

submissão, reverência e serviço a Deus.  É certo que o louvor não se dá 

apenas por meio de músicas e canções; mas elas são parte fundamental 

do culto que prestamos ao Senhor. 

 Os diferentes tipos de salmos nos fazem compreender que podemos e 

devemos expressar nossos pensamentos e sentimentos nas mais 

distintas situações de nossa vida. Obviamente que tudo deve ser feito 

com reverência e temor a Deus. Afinal, Deus sempre age mediante sua 

graça, bondade e justiça.   Além do mais, se não há reverência e temor 

ao Senhor, o culto não é aceito. 

 A finalidade da existência humana neste mundo é louvar e bendizer ao 

Senhor. E podemos adorá-lo até mesmo através de elementos comuns 

e corriqueiros, tais como comer e beber (1 Co 10.31). Na cultura judaica 

tudo era considerado dádiva do Senhor. Por isso, os servos de Deus 

devem louvá-lo por todas as coisas. Devem também evitar chamar a 

glória e o louvor para si mesmos (Sl 115.1ss – comp. Is 42.8; 48.11) – 

infelizmente, tentação tão natural ao ser humano! 

 Os salmos também ensinam a nos expressarmos diante de Deus em 

todos os momentos e em qualquer situação da vida. Há salmos de 

lamento, que expressam dor, frustração, perplexidade e tristeza (por 
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exemplo, o Sl 13). Mas há salmos de louvor, nos quais adoramos ao 

Senhor por suas obras e seu Ser (por exemplo, o Sl 13). Os salmos de 

ação de graças servem para adorar a Deus por bênçãos derramadas 

depois do recebimento de resposta à oração (por exemplo, o Sl 118). 

Enfim, em todo o tempo e em quaisquer situações podemos adorar o 

Senhor.  

 

3.2 A sabedoria hebraica: Provérbios. 

 

Tantos os Salmos quanto os Provérbios são expressões da poesia 

hebraica. Mas, para facilitar nossa compreensão acerca destes gêneros, 

abaixo falaremos sobre os Provérbios bíblicos. 

Um provérbio, geralmente “é um sentença curta, penetrante, pitoresca e 

em geral, figurativa”.51 Os provérbios são fruto da observação e experiência 

das pessoas, dos povos e das gerações ao longo dos tempos. E destas 

observações nascem os ditados (ou provérbios) que expressam a sabedoria de 

uma nação e de uma cultura. 

 De certa forma, os ditados encontram semelhanças entre as várias 

culturas e os vários países, uma vez que eles nascem da observação e análise 

de situações, casos e circunstâncias que são universais. Assim, o conhecido 

provérbio “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura” quer ensinar o 

poder da perseverança e da insistência. Em outros países e culturas, as 

palavras podem ser diferentes, mas a ideia do referido provérbio citado acima 

será encontrado.  

                                                
51 Ivo Stoniolo, Como ler o livro dos Proverbios, Paulus: 1992, p. 14.  
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Em hebraico, o termo usado para “provérbio” é “mashal” que, entre 

outros significados inclui “uma descrição comparativa” entre duas realidades.52 

Na análise e comparação da vida e das situações, os observadores formulam 

as sentenças que visam a, sobretudo, ensinar a conduta adequada para os 

seres humanos.53 

Em bom português, o provérbio é um ditado popular, fruto de 

observação e análise, que encerra uma palavra de sabedoria conduzindo o 

leitor ou ouvinte a discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal e 

assim, tomar uma atitude coerente e positiva em sua vida.  

Todavia, como bem explicou Stein, “o provérbio bíblico tem uma 

dimensão especial: não foram formulados, unicamente, a partir de uma 

observação da vida, mas à luz da revelação divina”.54 Cremos que o livro de 

Provérbios ensina mais do que sabedoria; ensina o querer e a vontade de Deus 

para todos quantos querem o bem, o crescimento, a saúde e a paz. 

A poesia hebraica faz uso de um recurso que se chama “paralelismo”. 

De modo bem simples, o paralelismo significa que um verso ou uma linha tem 

correspondência com outro verso ou linha. Essa correspondência se dá de 

diversas formas, seja por meio de conceitos sinônimos, antagônicos, 

progressivos, comparativos, avaliativos ou numéricos. Logo abaixo, por meio 

dos exemplos, ficará mais claro o enunciado que acabamos de fazer. 

Usaremos a classificação do estudioso Ivo Storniolo.55 Acreditamos que 

sua proposta é mais simples, objetiva e elucidativa. Os diferentes paralelismos 

encontrados em Provérbios segundo esse autor são os seguintes: 

                                                
52 Gleason L. Archer, Jr. Merece Confiança o Antigo Testamento, Ed. Vida Nova, 1988, p. 420 
53 Andrew E. Hill & J. H. Walton. Panorama do Antigo Testamento. Ed. Vida, 2006, p. 390. 
54 Robert H. Stein. Guia Básico para a interpretação da Bíblia, Ed. CPAD, 1999, p. 92 
55 Ivo Stoniolo, Como ler o livro dos Provérbios, Paulus: 1992, pp. 52-63 
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Paralelismo sinônimo. Neste tipo de paralelismo, a segunda linha ou 

verso (também pode ser chamado de membro) concorda com a primeira. Essa 

concordância se dá por meio de ideias semelhantes. Trocam-se verbos ou 

substantivos da primeira linha por outros que lhes sejam semelhantes na 

segunda. Assim, “a segunda linha reafirma ou reforça a primeira”.56  

Exemplos: 

A soberba precede a ruína, 
E a altivez de espírito, a queda – Pv 16.18. 
 
Não entres na vereda dos perversos 
Nem sigas pelo caminho dos maus – Pv 4.14 
 
Desvia de ti a falsidade da boca 
E afasta de ti a perversidade dos lábios – Pv 4.24 
 
 

Paralelismo antitético. Neste tipo de paralelismo, a segunda linha ou 

verso se opõe à primeira. São usados termos e ideias antônimas, ou seja, “a 

segunda linha do paralelismo postula uma ideia oposta à da primeira linha”.57  

 Exemplos: 

O que ajunta no verão é filho sábio,  
Mas o que dorme na sega é filho da vergonha – Pv 10.5 
 
A memória do justo é abençoada,  
Mas o nome dos perversos cai em podridão – Pv 10.7 
 
A boca do justo produz sabedoria, 
Mas a língua da perversidade será desarraigada - 10.31 
 

Paralelismo progressivo. Neste tipo de paralelismo, a segunda linha ou 

verso não concorda nem discorda com a primeira linha. O que há é uma 

                                                
56 William S. LAsor, David A. Hubbard & Frederic W. Bush. Introdução ao Antigo Testamento, ed. Vida 

Nova, 2003, p. 504. 
57 William S. LAsor, David A. Hubbard & Frederic W. Bush. Introdução ao Antigo Testamento, ed. Vida 

Nova, 2003, p. 504. 
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progressão da ideia apresentada na primeira linha, estendendo, ampliando ou 

reforçando o seu significado.  

Exemplos: 

O coração do sábio é mestre de sua boca 
E aumenta a persuasão dos seus lábios – Pv 16.23 
 
O homem violento alicia o seu companheiro 
E guia-o por um caminho que não é bom – Pv 16.29 
 
Coroa de honra são as cãs 
Quando se acham no caminho da justiça – Pv 16.31 
 

Paralelismo avaliativo58. Neste tipo de paralelismo, a segunda linha ou 

verso apresenta uma equivalência com a primeira. Geralmente usa-se a 

palavra “como” para identificar esse tipo de provérbio.  

Exemplos: 

Como maça de ouro em salva de prata,  
Assim é a palavra dita a seu tempo – Pv 25.11 
 
Como nuvens e ventos que não trazem chuvas, 
Assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez – Pv 25.14 
 
Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso 
Mas o justo tem perpétuo fundamento – Pv 10.25. 
 

Há, entretanto, casos nos quais está implícita a comparação, não sendo 

usada a palavra de ligação “como”.  

Exemplo: 

O crisol prova a prata, e o forno, o ouro;  
Mas aos corações prova o Senhor – Pv 17.3 (ver  também  25.14 e Pv 11.22). 
 

                                                
58 Adequação minha da proposta de Storniolo. 
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Paralelismo de comparação. Neste tipo de paralelismo a primeira linha 

ou verso estabelece uma relação de comparação de superioridade (“melhor do 

que” ou “mais vale”) com a segunda.  

Exemplos:  

Melhor é o pouco havendo justiça, 
Do que grandes rendimentos com injustiça – Pv 16.8. 
 
Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho 
Do que o vanglorioso que tem falta de pão – Pv 12.9. 
 
Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor 
Do que grande tesouro onde há inquietação – Pv 15.16 
 

 Paralelismo Numérico. Essa forma especial de provérbio “envolve 

muitos membros em paralelo, de dois até dez. A intenção é afirmar uma 

identidade progressiva de coisas que, tomadas em si mesmas, são bem 

diferentes”.59 Esse tipo de provérbio “cria um senso de expectativa conduzindo 

a um clímax, e é um auxílio à memória do ouvinte.”60 A última linha ou o último 

número é sempre o mais importante.  

Como o próprio nome sugere, esse tipo de provérbio é caracterizado 

pelo uso de números. Seu uso é encontrado em outras partes das Escrituras, 

como por exemplo, Am 1 e 2 e Mq 5.5.  

Exemplos:  

Há três coisas que são maravilhosas demais para mim 
Sim, há quatro que não entendo: 
O caminho da águia no céu, 
O caminho da cobra na penha, 
O caminho do navio no meio do mar 
E o caminho do homem com uma donzela - Pv 30. 18-19. 
 
Sob três coisas estremece a terra,  
Sim, sob quatro não pode subsistir: 

                                                
59 Ivo Stoniolo, Como ler o livro dos Proverbios, Paulus: 1992, p. 61. 
60 William S. LAsor, David A. Hubbard & Frederic W. Bush. Introdução ao Antigo Testamento, ed. Vida 

Nova, 2003, p. 510. 
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Sob o servo quando se torna rei; 
Sob o insensato quando anda farto de pão; 
Sob a mulher desdenhada quando se casa; 
Sob a serva que se torna herdeira de sua senhora - Pv 30. 21-23. 
 
Há três que tem passo elegante,  
Sim, quatro que andam airosamente: 
O leão, o mais forte entre os animais, 
Que por ninguém torna atrás; 
O galo, que anda ereto, 
O bode e o rei, a quem não se pode resistir - Pv 30. 29-31 
 

Ensinamentos e Teologias 

 

 O livro de Provérbios faz parte da literatura de sabedoria. A diferença 

desse livro para outros do mesmo gênero diz respeito ao uso de ditados. 

Um provérbio é um ditado formulado a partir da observação de uma ou 

mais pessoas através de gerações. Eles foram formulados de tal forma 

que são facilmente fixados na mente de seus ouvintes.  

 O livro de Provérbios insiste com seus leitores a aprender, entender e 

obter a sabedoria. Isto porque quem é sábio terá discernimento, 

prudência e grande senso de justiça. Na verdade, a sabedoria dará 

grandes dividendos aos seus possuidores (Pv 1.2-6). O contrário 

também é verdadeiro: o estulto, o tolo ou o “simples” terá enormes 

prejuízos em sua caminhada nesta vida (Pv 10.21; 17.21; 14.15, 18). 

 O livro de Provérbios é um manual da vida agradável aos olhos de Deus. 

A sabedoria bíblica é bastante pragmática. E a maior finalidade do livro é 

orientar seus leitores a viver de modo digno da fé que professam no 

Senhor. Segundo o livro, a pessoa sábia é aquela que “teme a Deus”. E, 

temer a Deus significa fazer sempre o que é certo, ao mesmo tempo em 

que se evita, a todo custo, fazer o que é errado.  
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 A literatura de Provérbios nos faz valorizar e, sobretudo, aproveitar, a 

experiência dos mais velhos. Por isso, o sábio ouve e atende a essa 

sabedoria; o estulto, pelo contrário, a despreza. A cultura judaica 

valoriza os idosos, não os mais jovens. Quando o contrário acontece, se 

podem ver os prejuízos de se ouvir a “sabedoria” dos mais novos, não a 

dos anciãos (1 Rs 12.1-15). Roboão dividiu Israel porque não ouviu a 

sabedoria dos mais velhos (1 Rs 12.16ss). 

 Sem dúvida, a força dos jovens é percebida na Bíblia (Pv 20.29) . Mas a 

sabedoria dos mais velhos recebe a primazia. Em nossa cultura a 

juventude é extremamente valorizada, não a sabedoria dos que mais 

viveram.  

 Provérbios enfoca uma grande variedade de temas. Em sua maioria são 

temas práticos. Entre os temas: não se deve ser fiador de alguém (Pv 

6.1ss; 11.15; 17.18; 20.116; 22.26). Não se deve intrometer-se em 

assuntos alheios (Pv 26.17). Não se deve ter casos extraconjugais (Pv 

5.1ss; 6.20-35). O sábio é humilde (Pv 15.33; 18.12; 22.4). O soberbo 

prejudica a si mesmo (Pv 11.2; 13.10; 16.18; 29.23).  
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4. Os deuses de algumas nações vizinhas a Israel 

 

A religiosidade antiga era patriarcal. Os deuses são sempre os deuses 

dos pais, que por sua vez, foram dos pais dos pais, e assim por diante. Nas 

culturas antigas o membro de uma família não poderia adorar deuses que não 

fossem aqueles que o patriarca adorava ou permitia ser adorado.  

O mesmo se deu em Israel. Lá se invocava o Deus de Abraão, Isaque e 

Jacó – ou Israel. Os israelitas sabiam que o Deus que eles serviam era o 

mesmo que seus pais serviram e pactuaram desde os tempos mais antigos.  

Mas os deuses não eram somente da família ou clã; eram também da 

nação. As divindades pertenciam a determinado povo, raça ou etnia. Por isso, 

na antiguidade, os deuses dos povos eram, quase sempre, regionais, nacionais 

e restritos a uma determinada geografia. Isto, obviamente, não significava que 

determinada divindade não fosse também adorada em outros países. Algumas 

eram adoradas em muitos lugares com nomes e atributos diferentes.  

Além de nomes diferentes, acontecia também das divindades terem 

relações diferentes entre outros deuses. Para uma região, um deus poderia ser 

o pai, na outra, filho. Hadade, por exemplo, se tornou Baal em Ugarite.61 Baal, 

na Palestina, era o Deus mais importante.  

As funções dos deuses também variavam de lugar para lugar. Em 

determinados países, uma divindade poderia ser o deus do vento e da 

tempestade. No outro, o deus da guerra.   

Pelo fato das divindades dos povos serem sempre geográficas, fala-se 

“dos deuses dos fenícios”, “dos deuses dos moabitas”, “dos deuses dos 

                                                
61 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Dagom, Templos de”, p. 16.  
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amonitas”. E, no panteão das nações, geralmente um deus é maior que ou pai 

de outros deuses.  

Na concepção bíblica, embora o Senhor seja chamado de Deus de 

Israel, ele também é apresentado como Deus do céu, da Terra e de tudo 

quanto há (Sl 47.2; 1 Co 10.26). Ele não está restrito a uma geografia, nem 

tampouco a determinada topografia. Por exemplo, os amorreus ao perderem 

uma batalha para os israelitas nas montanhas, pensaram que, ao guerrearem 

contra eles nos vales poderiam vencê-los, pois o Deus dos israelitas não 

poderia ajudá-los. O Senhor mostra que ele é Deus em toda e qualquer 

topografia (1 Rs 20.28). 

Muito mais importante ainda é o fato do Senhor ser apresentado como o 

único e verdadeiro Deus de todo o universo. Não há outro Deus além do 

Senhor (2 Sm 7.2; 1 Rs 8.60; 1 Cr 17.20; Is 44.8; 45.5, 6, 18, 21, 22 ). Todos os 

demais deuses são falsos (Jr 5.7; 16.20), mentirosos, ídolos profanos, cilada e 

maldição para aqueles que os adoram e os servem (Sl 115.1-8). Infelizmente, 

porém, Judá e Israel se afastaram do Senhor e adoraram os falsos deuses. 

A apostasia significava rejeitar não somente o Deus de Israel, mas 

envolver-se em sincretismo religioso, adoração dos outros deuses juntamente 

com o Senhor, rejeição da Lei, do Sacerdócio e do Tabernáculo dados desde a 

época de Moisés.   

Vejamos, portanto, as divindades mais destacadas dentro do cenário 

bíblico do Antigo Testamento. 
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4.1 Aserá ou Poste-Ídolo 

 

Na versão Revista e Atualizada “Aserá é traduzida por poste-ídolo”62 A 

King James e a Septuaginta (LXX) optaram pelo vocábulo bosque.63 Em alguns 

textos de versões em língua portuguesa, Aserá também é traduzida por bosque 

(Jz 6.25 e 2 Rs 23.6).64 Esses textos referem-se à imagem da deusa da 

fertilidade adorada na Fenícia, Síria e Canaã em um culto sensual.  

O vocábulo usado pode indicar a divindade. Em certas ocasiões não se 

refere à ela. O contexto é que ajudará a discernir do que se trata.  

Ela também é hoje conhecida graças a descobertas arqueológicas.  Na 

língua ugarítica, por exemplo, ela é a deusa do mar e cônjuge de El (pai dos 

deuses). Ali, ela é a progenitora de vários deuses, inclusive de Baal.65 

Aserá era a consorte de Baal no culto prático nos arredores da região da 

palestina.66 Aserins é a sua forma plural. A Bíblia menciona suas imagens (1 

Rs 15.13), seus profetas (1 Rs 18.19) e os utensílios usados nos seus cultos (2 

Rs 23.4).67  

O culto a essa divindade não é citado nem em relação aos patriarcas 

nem em relação aos reis da Monarquia Unida. Porém, após a divisão do reino, 

ela também foi adorada pelo povo eleito do Senhor. 

 

Aserá é mencionada em conexão com ambos os reinos do Norte e do 

Sul. Manassés introduziu Aserá no Templo em Jerusalém (2 Rs 21.3, 

7); Josias tirou o Aserá do Templo e a queimou (2 Rs 23.4). Foi 

                                                
62 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Astarote”, p. 29. 
63 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Aserá”, p. 544. 
64 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Bosque”, p. 112. 
65 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Aserá”, p. 544. 
66 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Poste-ídolo”, p. 128. 
67 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Aserá”, p. 78. 
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ordenado aos israelitas a derrubarem (Ex 34.13), ou queimarem (D t 

12.3) o poste-ídolo dos canaanitas, e também foi proibido plantar 

qualquer árvore como uma Aserá ao lado do altar do Senhor (Dt 

16.21).
68  

 

4.2 Astarote (Astorete) ou Astarte. 

 

Astarote era a principal divindade feminina dos sidônios,69 Astarte é a 

forma singular e Astarote a forma plural.70 Portanto, são nomes levemente 

diferentes para a mesma divindade. Ela era considerada a deusa mãe da 

fertilidade, do amor e da guerra em vários lugares. Ela era adorada por vários 

povos do mundo bíblico.71 Entretanto, os rituais e as ofertas diferiam de lugar 

para lugar, pois ela era sempre uma divindade local.72 

Para ilustrar o que foi dito acima (e que vale para vários deuses do 

Antigo Oriente), pensemos na figura de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Na 

religiosidade Católica Romana, nossa Senhora, nossa Senhor Aparecida, 

Nossa Senhora de Lurdes, nossa Senhor de Fátima, entre outras, são todas 

manifestações da Virgem Maria. E claramente cada uma dessas tem suas 

características e ênfases. O mesmo vale para as divindades antigas. 

O culto prestado a ela era sensual e lascivo (Jz 10.6; 1 Rs 11.5). Na 

verdade, este culto “conforme praticado pelos cananeus era em extremo 

                                                
68 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Aserá”, p. 544. 
69 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Astarote”, p. 81. 
70 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Astarte”, p. 166. 
71 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Astarote”, p. 29. 
72 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Astarote”, p. 589. 
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depravado”.73 Não todos, mas alguns dos ritos além de obscenos, eram 

também perversos.74 

A adoração a esta divindade entre o povo de Israel começou logo após a 

sua chegada em Canaã (Jz 2.13; 10.6). Nos tempos de Samuel esse culto era 

comum (1 Sm 7.3,4; 12.10).75 Na verdade, era amplamente praticado. Por isso, 

as repetidas e contundentes advertências dos juízes contra esse culto.76 Logo 

depois da morte de Saul pelos filisteus, a armadura dele foi posta no templo de 

Astarte, em Bete-Seã (1 Sm 31.10). Esse culto recebeu, infelizmente, sanção 

oficial no reinado de Salomão (1 Rs 11.5; 2 Rs 23.13).77     

Alguns estudiosos acreditam que nos dias do profeta Jeremias as 

mulheres de Judá a adoravam sob o nome de “Rainha dos Céus” (Jr 7.18; 

44.17-19).78 

Numerosas placas de argila de uma mulher despida têm sido 

encontradas em toda a Palestina. Essas placas são pertencentes aos Períodos 

do Bronze e do Ferro. Especialistas creem ser altamente provável que elas se 

refiram à deusa Astarte.79 

 

4.3 Baal. 

 

O vocábulo pode significar “Dono”, “Senhor” ou “Marido”.80 Baal era a 

principal divindade da fertilidade em Canaã.81 A etimologia da palavra “sugere 

                                                
73 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Astarote”, p. 81. 
74 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Astarote”, p. 589 
75 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Astarte”, p. 166. 
76 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Astarote”, p. 589. 
77 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Astarte”, p. 166. 
78 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Astarote”, p. 29. 
79 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Astarte”, p. 166. 
80 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Baal”, p. 31. 
81 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Baal”, p. 176. 
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que Baal era considerado o dono de uma localidade particular, limitando assim 

o uso da palavra a pessoas que não eram mais nômades, mas estabelecidas 

na terra”.82 

Baal era o deus “responsável pela germinação e crescimento da lavoura, 

o aumento dos rebanhos e a fecundidade das famílias”.83 Provavelmente a 

ampla adoração dessa divindade em Canaã deva-se às características 

climáticas da região. A própria Bíblia afirma que a Terra da Promessa dependia 

das chuvas dos céus (Dt 11.11). Por isso, para os cananeus era extremamente 

importante assegurar o favor de Baal “principalmente numa região como a 

Palestina, com poucos mananciais naturais de água e com um índice 

pluviométrico incerto”.84    

Há correlação entre o “Baal” dos cananeus e “Bel” (Senhor) dos 

babilônios. O culto a essa divindade juntamente com sua esposa Aserá sempre 

foi a maior tentação para Israel.85 Vale ressaltar que tanto Aserá (que não pode 

ser confundida com Astarote) quanto Astarote são apresentadas como a 

consorte de Baal. 

No tempo do rei Acabe e sua esposa Jezabel, a maior parte dos 

israelitas cultuava essa divindade (1 Rs 18.22).86 Isto, obviamente, foi uma 

profunda ameaça ao culto do Deus vivo e verdadeiro. Somente com a 

intervenção do Senhor por meio do profeta Elias este perigo foi eliminado (1 Rs 

18.1ss). Posteriormente, por meio de duas grandes reformas (2 Rs 18.4-6; 

                                                
82 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Baal”, p. 647. 
83 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Baal”, p. 90. 
84 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Baal”, p. 648. 
85 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Baal”, p. 31 
86 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Baal”, p. 90. 
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23.4-15) que visavam à eliminação da adoração a Baal,  a maior parte do povo 

de Deus finalmente se esqueceu desse falso deus.87 

Baalins é o plural de Baal (Jz 2.11). Havia várias formas de Baal 

encontradas em diversas cidades cananeias. Deste modo, tem-se Baal-Berite 

(Senhor da Aliança) que era adorado em Siquém (Jz 8.33). Baal-Peor (Senhor 

da Abertura) era o Baal adorado pelos moabitas no monte Peor (Nm 25.1-5). 

Baal-Zebube (Senhor das Moscas) era o Baal dos filisteus e adorado na cidade 

de Ecrom (2 Rs 1.2-16).  “Acreditava-se que esses baalins locais controlavam a 

fertilidade da agricultura, do gado e da humanidade”.88 

O culto a Baal não envolvia apenas as práticas imorais (Jz 2.17; Jr 7.9; 

Am 2.7) dos ritos religiosos cananeus, mas também o abominável ato do 

sacrifício infantil (Jr 19.5).89 Nos holocaustos prestados a Baal, a família 

poderia oferecer o seu primogênito, que era queimado vivo.90 Isso, obviamente 

era uma forma extrema de culto a Baal.91 

 

4.4 Dagom 

 

Desde 2.500 antes de Cristo, Dagom recebia adoração por toda a 

Mesopotâmia, especialmente na região do Médio Eufrates, onde, em Mari, 

possuía um templo adornado com leões de bronze.92 Entre os amorreus já era 

venerado desde 2000 antes de Cristo93 - ou seja, desde o período do patriarca 

Abraão. Ele era conhecido no norte da Mesopotâmia e Síria como Dagan, pai 

                                                
87 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Baal”, p. 649 
88 Idem, p. 647. 
89 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Baal”, p. 176. 
90 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Baal”, p. 90 
91 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol I, “Baal”, p. 648 
92 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Dagom”, p. 383. 
93 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol II, “Dagom”, p. 13.  
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de Hadade ou Baal.94 Em Ugarite ele era adorado como o deus dos cereais e 

era também o pai do deus chefe Baal-Hadad.95 

O significado deste nome é bastante controverso nos meios acadêmicos. 

Sem dúvida, é possível que ele tenha alguma relação com o vocábulo “peixe”.96 

Por causa dos filisteus, que moravam no litoral, e devido à proximidade com a 

palavra hebraica “dag” (peixe), argumentou-se que esse era um deus-peixe do 

mar.97 Sua forma, conforme sugerido em 1 Sm 5.4, era metade homem e 

metade peixe.98 A cabeça e os braços eram de homem e a parte inferior do 

corpo era peixe.99 Porém, as evidências fornecidas por fontes não bíblicas 

desfavorecem o argumento em prol do vocábulo “peixe”. Além disso, a 

etimologia correta seria “dagan” (grão).100 

Dagom era o deus dos filisteus, adorado em Gaza e Azoto, onde havia 

um templo, o qual foi destruído por Sansão (Jz 16.23-30).101 No Antigo 

Testamento essa divindade aparece desde a época dos juízes até aos dias dos 

Macabeus.102 Nos tempos de Saul a arca foi tomada pelos filisteus e levada ao 

templo de Dagom em Asdode (1 Sm 5.1-5).103 Além dessa localidade, o livro de 

Josué  registra uma certa Bete-Dagom (Js 15.41; 19.27).104 

Estudiosos acreditam que Dagom não foi tão amplamente cultuado em 

toda a palestina por causa de Baal. Ele era um deus do tempo, à semelhança 

de Baal. Por isso, parece que Dagom cedeu espaço na maior parte da 

                                                
94 Merrill, E. H. História de Israel, p. 216. 
95 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol II, “Dagom”, p. 13. 
96 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Dagom”, p. 50. 
97 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol II, “Dagom”, p. 13. 

 98 Merrill, E. H. História de Israel, p. 216.  
99 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Dagom”, p. 179. 
100 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol II, “Dagom”, p. 13. 
101 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Dagom”, p. 50. 
102 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Dagom”, p. 383. 
103 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Dagom”, p. 179. 
104 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Dagom”, p. 383. 
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palestina para Baal enquanto entre os filisteus105 continuou a ser venerado (1 

Cr 10.10) especialmente em Gaza (Jz 16.23) e em Asdode (1 Sm 5.2-7).  

 

4.5 Moloque ou Milcom 

 

  Essa divindade está relacionada com “Muluk”, que era adorado em Mari 

por volta de 1800 antes de Cristo. Também é chamada de “Malik” em textos 

acadianos encontrados em tempos mais recentes.106 

Em o Antigo Testamento Moloque, Milcom ou ainda Malcã (1 Rs 11.5; Jr 

49.3) é o deus supremo dos amonitas.107 

Um dos significados deste vocábulo é “Rei”.108 Outra possibilidade é que 

o termo pode ser entendido como “um tipo específico de sacrifício, ‘uma 

oferenda de voto’”.109 Entretanto, como bem observado por vários estudiosos, 

as referências a Moloque em todo o Antigo Testamento podem ser entendidas 

como um nome divino.110 

Desde os dias de Moisés o povo de Deus foi advertido contra o culto a 

essa divindade. O Senhor disse em sua palavra que terríveis castigos 

sobreviriam a quem praticasse sacríficos humanos (Lv 18.21; 20.2-5).111 Os 

adoradores desse falso deus sacrificavam crianças.112 A partir de evidências 

em textos literários e artefatos cananeus, as crianças eram jogadas dentro de 

fogueiras em oferenda a Moloque.113 

                                                
105 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol II, “Dagom”, p. 13. 
106 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Moloque”, p. 1069. 
107 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Moloque”, p. 113. 
108 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Moloque”, p. 113.  
109 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol. IV, “Moloque”, p. 364. 
110 Idem. 
111 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Moloque”, p. 427. 
112 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Moloque”, p. 113. 
113 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol. IV, “Moloque”, p. 364. 
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Infelizmente, porém, as advertências do Senhor encontraram ouvidos 

surdos e corações endurecidos. Salomão, vergonhosamente, adorou essa 

divindade (1 Rs 11.5, 7, 33; 2 Rs 23.10, 13).114 Acaz e Manassés, dois reis de 

Israel, também sacrificaram seus filhos a Moloque (2 Cr 28.3; 2 Rs 21.6). O 

povo de Samaria foi julgado por causa desse pecado (2 Rs 17.17). Ezequiel 

condenou a prática da adoração a Moloque em lugares altos (Ez 16.20ss; 

20.26-31; 23.37).115 

 O exílio parece ter posto fim a esse culto entre os israelitas. Todavia, no 

norte da África e entre os fenícios cartagineses ele esteve presente até os 

tempos do cristianismo antigo.116 

 

4.6 Quemos ou Camos 

 

O significado do nome é incerto. É possível que o termo seja entendido 

como “dominador”.117 Quemos era a divindade dos amorreus e dos moabitas – 

nações que sempre foram inimigas ferrenhas do povo de Deus (Jz 11.24; 1 Rs 

11.7).118  

Na Bíblia Camos é mais identificado com Moabe. Tanto é assim que 

essa nação era conhecida como “o povo de Camos” (Nm 21.29; Jr 48.46). 

Porém, em Jz 11.24 Quemos aparece associado também aos amonitas.119 Isso 

acontece porque, entre outras razões, os povos eram politeístas.  

                                                
114 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Moloque”, p. 113. 
115 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Moloque”, p. 1070. 
116 Idem. 
117 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol. V, “Quemos ou Camos”, p. 16.  
118 Dicionário da Bíblia de Almeida, “Quemos”, p. 133. 
119 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol. V, “Quemos ou Camos”, p. 16.  
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Camos  também era conhecido pelo nome “Kemosh.120 Porém, esse não 

é um nome que aparece nas páginas bíblicas. 

O culto a essa divindade se dava por meio de sacríficos humanos, em 

especial o sacrifício de crianças.121 Obviamente que tais sacrifícios não eram 

praticados todas as vezes nas quais se cultuava esse falso deus, mas sim em 

ocasiões especiais. 

Entre o povo de Deus, a adoração a Camos foi introduzida em Judá por 

intermédio de Salomão (1 Rs 11.7). Mas foi abolida pelo piedoso rei Josias (2 

Rs 23.13)122, quase trezentos anos depois.123 

Jeremias profetizou que Quemos e seus devotos seriam levados ao 

cativeiro (Jr 48.7). Isso seria algo extremamente vergonhoso aos seus 

adoradores (Jr 48.13).124 Demonstraria que esse deus era mais fraco. 

 

4.7 Várias divindades citadas nas Escrituras 

 

Abaixo apresentamos os nomes, a descrição sintetizada e a referência 

bíblica das divindades que aparecem nas páginas das Escrituras. Vejamos. 

  

Deuses pagãos mencionados na Bíblia125 

 

Nome do deus                        Descrição Referência 
bíblica 

Adrameleque Deus da Babilônia adorado pelos sefarvitas. 2 Rs 17.31. 

Anameleque Deus da Babilônia adorado pelos sefarvitas. 2 Rs 17.31. 

                                                
120 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Camos”, p. 241. 
121 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Camos”, p. 122. 
122 DOUGLAS, J. D. O Novo Dicionário da Bíblia, “Camos”, p. 241. 
123 TENNEY, M. C. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, Vol. V, “Quemos ou Camos”, p. 16.  
124 Idem.  
125 Extraído e adaptado de: YOUNGBLOOD, R. F. Dicionário Ilustrado da Bíblia, pp. 404-405. 
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Asima Deus dos heteus adorado pelo povo 
hamate 

2 Rs 17.30. 

Astarote Deusa fenícia e síria da lua, do amor sexual 
e da fertilidade. 

Jz 10.6; 2 Rs 
23.13. 

Baal Principal divindade masculina dos fenícios e 
cananeus. 

Nm 22.41. 

Baal-Berite Nome de Baal adorado na época dos 
Juízes. 

Jz 9.4. 

Baalins Forma plural de Baal. Jz 8.33. 

Baal-Peor Ídolo de Moabe, provavelmente o mesmo 
que Quemos. 

Sl 106.28. 

Baal-Zebube Nome de Baal quando adorado na cidade 
filisteia de Ecrom 

2 Rs 1.2-3. 

Bel Deus identificado como Marduque, principal 
deus babilônio. 

Is 46.1. 

Belzebu Deus pagão considerado pelos judeus 
como o espírito mau supremo. 

Mc 3.22. 

Bezerro de ouro Ídolo feito pelos israelitas no deserto. Ex 32. 

Dagom Principal deus dos filisteus. 1 Sm 5.2-7. 

Destino Divindade pagã adorada pelos israelitas ao 
lado do deus fortuna. 

Is 65.11. 

Diana Na mitologia romana, a deusa da lua, da 
caça, dos animais selvagens e da 
virgindade. 

At 19.24, 27-28. 

Dióscuros Na mitologia grega, os filhos gêmeos de 
Zeus. 

At 28.11. 

Fortuna Deus pagão adorado pelos israelitas ao 
lado do deus destino. 

Is 65.11. 

Júpiter Deus supremo dos romanos antigos, 
corresponde a Zeus para os gregos. 

At 14.12-13. 

Mercúrio Deus romano do comércio, da ciência, das 
invenções, da astúcia, da eloquência e do 
roubo. Corresponde a Hermes para os 
gregos. 

At 14.12. 

Merodaque Deus babilônio da guerra e divindade 
padroeira da cidade babilônia. 

Jr 50.2. 

Milcom Outro nome para Moloque. Sf 1.5. 

Moloque Deus da nação dos amonitas cuja adoração 
envolvia sacrifícios de crianças. 

Lv 18.21; At 
7.43. 

Nebo Deus babilônio da literatura, da sabedoria e 
das artes. 

Is 46.1. 

Nergal Deus da guerra dos homens de Cuta, na 
Medo-Pérsia. 

2 Rs 17.30. 

Neustã Nome dado a serpente de bronze de 
Moisés quando o povo começou a adorá-lo. 

2 Rs 18.4. 

Nibaz Ídolo adorado pelos aveus. 2 Rs 17.31 

Nisroque Deus assírio com um templo em Nínive. Is 37.38. 

Poste-ídolo Esposa de El na mitologia dos cananeus. 1 Rs 18.19. 

Quemos Deus da nação de Moabe. Jr 48.7, 13. 

Quium Deus estelar identificado como Saturno Am 5.26. 

Renfã Ídolo adorado por Israel no deserto, talvez o 
mesmo que Quium. 

At 7.43. 

Rimom Deus assírio da chuva, do relâmpago e do 
trovão. 

2 Rs 5.18. 
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Sicute Nome dado pelos babilônios ao planeta 
Saturno. 

Am 5.26. 

Sucote-Benote Deusa babilônia amada de Marduque. 2 Rs 17.30. 

Tamuz Deus babilônio da fertilidade. Ez 8.14. 

Tartaque Ídolo adorado pelos Aveus. 2 Rs 17.31. 

 

 
Ensinamentos e Teologias 

 

 O ser humano é um adorador nato. Percorrendo a história da 

humanidade percebe-se que em todos os lugares o homem sempre 

adorou e se curvou diante daquilo que pensava ser uma divindade. 

Infelizmente tal adoração e culto foram direcionados aos elementos da 

natureza, tais como pedras, árvores, rios, mares, estrelas, e também às 

imagens de esculturas. Outras vezes, eles foram direcionados aos 

espíritos, que na concepção cristã são, na verdade, demônios ou anjos 

caídos.  

 É interessante observar que a Bíblia chama os vários deuses de 

abominação. Assim, Astarote era a abominação do Sidônios (2 Rs 

23.13). Milcom, a dos amonitas (1 Rs 11.5). Quemos (ou Camos), a dos 

moabitas (1 Rs 11.7). A idolatria é repugnante aos olhos de nosso Deus 

(Dt 7.25, 26; 27.15; Is 44.19; Ml 2.11). Também os espíritos 

adivinhadores e feiticeiros eram detestáveis a Deus (Dt 18.10-12).126 Tal 

sentimento de Deus não mudou. Ele continua tendo repulsa a essas 

manifestações de religiosidade maligna.  

 Não é a sinceridade ou a ignorância que “desculpará” a pessoa diante 

de Deus. A Bíblia fala que todos os homens são indesculpáveis diante 

                                                
126 BOYER, O. S. Pequena Enciclopédia da Bíblia, “Abominação”, p. 13. 
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do Senhor (Rm 1.18ss). Elas podem ser sinceras em seu culto e 

adoração, mas estão sinceramente enganadas e sinceramente 

desagradando a Deus.    

 Diante de tantos deuses e de tantas religiões, as pessoas se sentem 

perdidas e confusas. Algumas questionam: “como poderei saber a 

verdade?” Como elas pensam ou acreditam não terem condições de 

discerni-la, confiam na “sinceridade do seu coração” e escolhem uma 

religião qualquer. Outras se tornam ecumênicas. Para elas “todas as 

religiões são boas e conduzem a Deus”. Porém, a Bíblia continua a 

afirmar que somente Jesus é o caminho (Jo 14.6); a porta (Jo 10.7, 9); a 

luz do mundo (Jo 8.12). Afirma categoricamente que é o único mediador 

entre Deus e os homens (1 Tm 2.5). E que não existe nenhum outro 

nome dado entre os homens pelo qual qualquer pessoa possa ser salva 

(At 4.12). Quem quiser e puder crer será bem-aventurado.  

 O poder por trás das divindades de todas as nações, tribos e etnias é o 

poder do Diabo (1 Co 10.20-21). Satanás, o príncipe deste mundo, 

opera através do engano. Ele manifesta seu poder realizando coisas 

sobrenaturais. 

 As religiões podem ser obra da carne. Na verdade, com exceção da fé 

genuína em Cristo Jesus, todas as expressões religiosas são produzidas 

pela “velha natureza corrompida” que habita no ser humano. Paulo, ao 

falar das obras da carne alistou a idolatria e a feitiçaria como 

manifestações humanas e pecaminosas (Gl 5.19ss). Sendo assim, o ato 

de se crer em algo ou acreditar em um ser sobrenatural, não salva 
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ninguém. Como alguém observou, o inferno é povoado essencialmente 

por pessoas religiosas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

Israel termina essa fase de sua história no apogeu da unidade nacional, 

cheio de riquezas e gozando de poder e de glórias sem iguais.   

Conforme visto, com Saul se iniciou o reinado em Israel. Com Davi, 

Israel “alarga a sua tenda”, se fortalece e se torna um reino imponente e 
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temido. Com Salomão, Israel é simplesmente um Estado poderoso e 

irresistível. Na verdade, nos dias de Salomão ele se tornou um pequeno 

império – mais econômico do que bélico. A maior extensão territorial de todos 

os tempos em Israel se deu com esse filho de Davi. 

Mas, tanto no reinado de Saul quanto no de Salomão também houve 

retrocessos espirituais e morais. Salomão, por exemplo, vergonhosamente 

introduz a adoração a diversas divindades dos povos que circundavam a Israel. 

Deuses cuja adoração exigia ações tão baixas e vis que nos perguntamos 

como puderam fazer parte do culto da nação eleita.  

Mas, a história do povo de Deus não terminou. Sem dúvida houve um 

grande salto cultural, político e social. Mas, esse curto período da história de 

Israel é apenas um capítulo no grande livro da história do povo de Deus. Foi, 

realmente, um grande capítulo, um capítulo de suma importância. Nunca mais 

Israel usufruiu a relevância política e social dos tempos da Monarquia unida.  

A nova fase que se aproxima é mais longa e mais complexa. Começa a 

longa jornada rumo à derrocada do povo de Deus que terminará em dois 

cativeiros: assírio (Israel) e babilônico (Judá). 

Veremos isso na próxima apostila, se Deus quiser!  

Até lá. 
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