2º Trimestre de 2018: Geração de Adoradores

LIÇÃO 1

#conectou?

OS VERDADEIROS ADORADORES

CONHECENDO OS LIVROS HISTÓRICOS

Neste trimestre, o assunto abordado é adoração, e os livros
que representarão este tema, são os livros históricos, pois neles contém relatos totalmente condizente e harmônicos com
a verdadeira adoração.
Desta forma, é de suma importância conhecer, analisar e
absorver os livros históricos, que são composto de doze livros, sendo eles: Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1
e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester.

Vejamos alguns destes livros:
Josué –

Este nome significa “Deus é salvação”. De acordo com a tradição judaica, O livro de Josué foi escrito pelo
próprio Josué, com auxílio de Finéias, neto de Arão, nos últimos versículos, foi escrito provavelmente no 1380 A.C.
Podemos colocara como versículo central deste livro:
“Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo:
Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis
este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o
Senhor, vosso Deus, para que a possuais” (Js 1.11).
Josué foi o escolhido por Deus, para dar continuidade ao
projeto que se iniciou com Moisés, e concluiu chegando com
os hebreus a terra prometida de Canaã.

Juízes -

Se origina do hebraico Sophetim que significa
líderes executivos ou juízes, não se sabe ao certo quem foi o
autor, porém alguns estudiosos apostam e m Samuel como
escritor deste livro que foi escrito próximo do ano 1.000 A.C.
Tem como versículo central: “Naqueles dias, não havia rei em
Israel; cada um fazia o que parecia direito a seus olhos” (Jz 17.6).
O livro de Juízes tem como ponto central, a continuidade
do povo israelita sem a presença de Josué, o que trouxe apostasia ao povo.
Vários juízes são levantados, como Débora e Gideão, que tinham a função de reorganizar os israelitas e trazer paz a sua terra.
Também podemos analisar o nazireu Sansão, que viveu o
grandes momentos ao lado de Deus e também sentiu o lado
terrível de abandoná-lo, porém o Senhor lhe deu nova oportunidade para consertar seus erros, pena que custou sua vida.

Rute – O nome Rute tem um significado incerto, o que

pode trazer como significados: “Amizade” ou “vistosa”. Tem
como data de sua escrita por volta de 1010 A.C.

Podemos ter como tema central o versículo:
“O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar” (Rt 2.12).
O livro de Rute contém a fidelidade de uma nora viúva para
com sua sogra, os cuidados de Deus na vida de uma mulher
fiel e a recompensa por esta fidelidade.

1 e 2 Samuel – Samuel significa “pedido a Deus”, es-

tes livros formam apenas um livro no cânon hebraico e que
foram separados pelos gregos da Septuaginta. Os livros de
Samuel são anônimos, o que significa que a sua autoria é incerta, sua escrita aconteceu por volta de 1000 A.C.
1 Samuel tem como versículo central:
“Agora, pois vedes aí o rei que elegestes e que pedistes; e
eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei” (1 Sm 12.13).
2 Samuel tem como versículo central:
“Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o
Senhor; e ungiram a Davi e rei sobre Israel” (2 Sm 5.3).
Os livros de Samuel relatam muitos milagres, iniciado pela
gravidez de Ana, que deu a luza Samuel, que foi m grande
homem de Deus, ainda o reinado reprovado de Saul e o reino
aprovado de Davi.

1 e 2 Reis –

Assim como os livros de Samuel, o cânon
hebraico trata Reis apenas como um livro, o autor é desconhecido, quem escreveu viveu na época de Jeremias, o que
significa que ele foi escrito aproximadamente em 586 A.C.
Temos como versículo central para ambos os livros:
“Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para
sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te
faltará varão sobre o reino de Israel” (1 Rs 9.5).
Estes livros trazem como essência o reinado de Salomão,
conhecido como o maior e melhor reinado de toda história
de Israel.
Podemos ver também Deus levantando e usando homens
como Elias e Eliseu, vencendo a maldade de reis maldosos
como Acabe e Jezabel.

