LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
40

Deus chamou Salomão
LEITURA BÍBLICA: 1Re cap. 3; 4:29-31, 32-34; 5:1-18; 6:1-38; 8:1-11; 9:1-28; 1Cr 28:1-5; 29:1; 2 Cr 5:1-14;
6:1-42; 7:1-22
OBJETIVO: Ver que Deus chamou Salomão, e que Salomão edificou uma casa para Deus e governou o Seu povo
com sabedoria.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
2 Coríntios 6:16b (como disse o próprio Deus: “Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão
o Meu povo.); Apocalipse 21:3b (Eles serão Seus povos, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus.);
Mateus 6:21 (pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.); Mateus 6:33 (buscai, porém, em
primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.)
SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Usando palitos de picolé, faça um projeto simples do templo.
2) Faça um templo de papel que se abre em três dimensões.
3) Construa um templo comestível usando biscoitos, palitos e glacê.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: Dê a cada criança 20 blocos de Lego ou outro material e dê-lhes instruções para
construir uma casa como um projeto em grupo. Veja se elas conseguem seguir corretamente as instruções.

CONTEÚDO: Salomão Escolhido pelo Senhor. Quando o grande rei Davi ficou idoso e soube que logo
morreria, reuniu todos os líderes de Israel e lhes disse que Deus havia escolhido seu filho Salomão para
governar Israel e edificar uma casa para Deus, o templo. Antes da morte do rei Davi, ele deu a Salomão seu
trono e também os planos e o padrão para o templo. O rei Davi preparou enormes quantidades de ouro, prata,
bronze, ferro, madeira e pedra para construir o templo, e os passou para Salomão. O rei Davi o encarregou de
construir a casa do Senhor, dizendo: “Sê forte e corajoso e faze a obra; não temas, nem te desanimes, porque o
SENHOR Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras
para o serviço da Casa do SENHOR.” (1Cr 28:20).
Salomão, no entanto, ainda era “moço e inexperiente”, e “esta obra é grande, porque o palácio não é para
homens, mas para o SENHOR Deus” (1Cr 29:1) e “deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em
todas as terras.” (1Cr 22:5). Como rei, Salomão amava o Senhor e seguiu o modelo de seu pai Davi, oferecendo
sacrifícios e holocaustos em lugares altos. Em Gibeão, um grande lugar alto, Salomão ofereceu mil holocaustos
no altar. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse para pedir o que quisesse.

O pedido de Salomão. Salomão orou por um coração compreensivo, dizendo: “Agora, pois, ó SENHOR, meu
Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai; não passo de uma criança, não sei como conduzirme. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá,
pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem
e o mal; pois quem poderia julgar a este grande povo?” (1Re 3:7-9). O Senhor ficou muito satisfeito com o
pedido de Salomão. Porque Salomão não pediu, de maneira egoísta, uma vida longa, riquezas ou a vida de seus
inimigos, o Senhor deu a ele ainda mais do que pediu. Deus deu a Salomão um coração sábio e compreensivo
como ninguém jamais teve antes ou depois dele. Deus também deu a Salomão o que ele não pediu, riquezas e
glória, e prometeu-lhe uma vida longa se ele andasse nos caminhos do Senhor, como andou seu pai Davi (1Re
3:10-14). A Bíblia diz: “Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência
como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do
que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, ezraíta, e do
que Hemã, Calcol e Darda, filhos de Maol; e correu a sua fama por todas as nações em redor.” (1Re 4:29-31).
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A sabedoria de Salomão. [Pergunte às crianças a definição de sabedoria, ou dê a elas uma definição de
sabedoria.] A sabedoria do rei Salomão era muito grande. Durante sua vida, Salomão compôs 3.000 provérbios
(palavras de sabedoria) e 1.005 cânticos. Ele escreveu três livros da Bíblia: Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e
a maior parte do livro de Provérbios. Falou sobre todo tipo de árvore e planta, desde o cedro do Líbano até o
hissopo, e falou sobre pássaros, animais, répteis e peixes. Sua sabedoria era bem conhecida entre os reis da
terra. “De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da
terra que tinham ouvido da sua sabedoria.” (1Re 4:34). Uma pessoa que veio ver Salomão foi a rainha de Sabá;
ela veio testar Salomão com muitas perguntas difíceis. Depois que todas as perguntas em seu coração foram
respondidas e ela viu toda a sabedoria de Salomão, ficou maravilhada e disse: “Foi verdade a palavra que a teu
respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que
vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade: sobrepujas em sabedoria e
prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti
e que ouvem a tua sabedoria! Bendito seja o SENHOR, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de
Israel; é porque o SENHOR ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça.” (1Re
10:1-9).

A grande sabedoria do rei Salomão também pôde ser vista na maneira como julgou o povo de Israel. Um dia
duas mães vieram ao rei. As mulheres tiveram uma grande disputa por um bebê – ambas alegavam que o bebê
era delas! A primeira mulher explicou que dividiam a mesma casa e que ambas tiveram bebês com três dias de
intervalo. Não havia mais ninguém na casa além delas. Durante a noite, o filho da segunda mulher morreu
porque ela acidentalmente se deitou em cima dele. Então a segunda mulher se levantou no meio da noite,
pegou o bebê da primeira mulher enquanto ela dormia e trocou os bebês, dando à primeira mulher o filho
morto. Quando a primeira mulher acordou para alimentar o bebê, ele estava morto; mas então, ao olhar mais
de perto, percebeu que o bebê morto não era o seu! Quando ela terminou de contar sua história para o rei, a
outra mulher negou, e continuaram discutindo diante do rei. “Não, o vivo é meu filho; o teu é o morto.” “Não, o
morto é teu filho; o meu é o vivo.” (1Re 3:22). Elas ficaram discutindo assim até que o rei finalmente
pronunciou o resultado do julgamento. O rei Salomão disse: “Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o
morto; e esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo ... Trazei-me uma espada.” Então
trouxeram uma espada ao rei, e ele disse: “Seja dividido em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e
metade a outra.” (1Re 3:23-25). Nesse momento a verdadeira mãe do bebê se angustiou, pois não queria que
seu bebê morresse; ela rapidamente disse: “Ah! Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o
mateis.” (1Re 3:26). A falsa mãe não se importava com o bebê, e disse que fosse dividido. O rei Salomão soube
imediatamente quem era a verdadeira mãe, e ordenou que o bebê fosse devolvido a ela. Todo o Israel ouviu
falar deste julgamento e temeu o rei, e viu que ele tinha a sabedoria de Deus.
Edificação da Casa de Deus. Durante seu reinado, a maior conquista que o rei Salomão realizou foi a
construção da casa do Senhor, que mais tarde foi chamada de “templo de Salomão”. O rei Salomão fez um censo
e recrutou todos os homens para trabalhar e construir a casa. Ele supervisionou mais de 183.600 homens
nesta grande tarefa (1Re 5:13-18) durante um período de sete anos (1Re 6:38). Salomão tinha 3.600 chefes
que supervisionavam a obra e dirigiam os construtores. Um deles, Adonirão, supervisionou 30.000 homens
que trabalhavam em três grupos de 10.000 por mês, seguidos por dois meses em casa. Havia 70.000
carregadores de carga e 80.000 pedreiros nas montanhas. Os construtores de Salomão e os construtores de
Hirão e os gebalitas extraíram grandes pedras, pedras preciosas, para a fundação do templo. A madeira vinha
do Líbano, que era embarcada por mar para Jope e levada para Jerusalém. Outros homens hábeis trabalharam
em ouro, prata, bronze, ferro, tecido e linho. Após sete anos a casa foi concluída em todas as suas partes e de
acordo com todas as suas especificações.

Deus ficou satisfeito. Quando o templo foi concluído e todos os móveis foram trazidos, a Arca de Deus foi
trazida para dentro da casa. Os sacerdotes, os músicos e os cantores louvavam e davam graças ao Senhor em
uníssono, dizendo: “...porque ele é bom, porque a sua misericórida dura para sempre...” (2Cr 5:13), e o Senhor
ficou tão satisfeito que veio em toda a Sua glória e encheu a casa a tal ponto que os sacerdotes não podiam nem
ministrar (1Re 8:10-11). A morada pela qual Deus ansiara e falara a Moisés 500 anos antes (Dt 12:5)
finalmente havia sido construída. Deus agora podia viver entre o Seu povo e falar com eles a partir de Sua casa.
A glória do Senhor encheu Sua casa.
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APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que está servindo.
● Salomão se preocupava com o que Deus queria. Deus deseja habitar com Seu povo, e Ele precisava de
uma casa, que nos tempos do Antigo Testamento era o templo. Assim como Davi, seu pai, Salomão se
preocupava muito com o que Deus desejava; portanto estabeleceu como objetivo construir uma casa para
Deus habitar. Depois que o templo foi construído, Deus ficou tão feliz e satisfeito que encheu a casa com Sua
glória.

● Salomão cuidou do povo de Deus. Quando o Senhor pediu a Salomão que pedisse o que quisesse,
Salomão não foi egoísta pedindo riquezas e glória. Seu pedido foi por sabedoria para cuidar do povo de Deus.
Isso deixou Deus muito contente; Deus concedeu a Salomão seu pedido e lhe deu grande sabedoria e
entendimento. Devemos também cuidar do povo de Deus. Por exemplo, quando crianças novas visitam a
reunião de crianças, devemos recebê-las com um sorriso amigável e saudações. Nem sempre devemos
querer ser os primeiros na hora do lanche, mas oferecer-nos para ajudar a distribuir lanches para outras
crianças. Quando mostramos nosso cuidado, isso deixa Deus contente.
● Quando cuidamos das necessidades de Deus, Ele cuida ainda mais das nossas. Salomão não pediu
riquezas ou glória, mas Deus cuidou abundantemente de todas as necessidades físicas de Salomão. Não
precisamos nos preocupar com nossas necessidades; Deus sempre tem uma maneira de cuidar de nós, e Ele
fica contente quando desejamos primeiro cuidar de Seu povo. Devemos buscar o Senhor em primeiro lugar
e ter um coração para cuidar de Seu povo.

● Salomão seguiu as instruções de seu pai Davi. Davi tinha o desejo de construir uma casa para Deus,
mas não pôde porque derramou muito sangue durante sua vida. Deus ficou muito satisfeito com o desejo de
Davi, mas queria um homem de paz para construir Sua casa (1Cr 22:8). Então Salomão foi o escolhido para
edificá-la. Este não foi um trabalho fácil, mas Salomão o fez com uma atitude séria, um coração humilde e
perseverança. Ele recebeu os planos e o padrão para o templo e os materiais de construção de seu pai Davi,
e tinha o importante trabalho de liderar o povo de Deus e completar o templo de Deus. Salomão também
teve que administrar muitos trabalhadores, o que exigia grande liderança. Quando nossos pais ou
professores nos dão um trabalho para fazer em casa ou na escola, devemos levá-lo a sério e fazer um trabalho
completo e minucioso, como Salomão fez até que o templo fosse totalmente construído. Salomão perseverou
por sete anos para completar o templo. Mesmo que nosso trabalho não leve sete anos, se formos
responsáveis em coisas pequenas, um dia Deus poderá nos usar para trabalhos muito maiores.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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