Jailson Machado

A DECLARAÇÃO DE SALOMÃO
1 Reis 3:3 -15
3.3 Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com
os decretos do seu pai Davi; todavia oferecia sacrifícios e
queimava incenso nos lugares sagrados.
3.4 O rei Salomão foi a Gibeom para oferecer sacrifícios,
pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu
naquele altar mil holocaustos.
3.5 Em Gibeom o Senhor apareceu a Salomão num sonho,
à noite, e lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei".
3.6 Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para
com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi
justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade
para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no
seu trono.
3.7 "Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar
em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem
e não sei o que fazer.
3.8 Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um
povo tão grande que nem se pode contar.
3.9 Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de
discernimento para governar o teu povo e capaz de
distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar
este teu grande povo? "
3.10 O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor.
3.11 Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isto e não
uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus
inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça,
3.12 farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio
e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem
haverá ninguém como você.
3.13 Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e
fama; de forma que não haverá rei igual a você durante
toda a sua vida.
3.14 E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos
meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai
Davi, eu prolongarei a sua vida".
3.15Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido
um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a
arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e
apresentou ofertas de comunhão. Então deu um
banquete para toda a sua corte.

Manhã

1 – A atitude humilde de Salomão
1 Reis 3:7 - Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo
reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um
jovem e não sei o que fazer.

2 – Reconhecer suas limitações
1 Reis 3:9 - A teu servo, pois, dá um coração entendido
para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna
entre o bem e o mal; porque quem poderia julgar a este teu
povo.

3 – Deus responde conforme sua vontade
1 Reis 3:12 - Eis que fiz segundo as tuas palavras; eis que
te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti
igual não houve, e depois de ti igual não se levantará.

Tiago 1:5-6 - Ora, se algum de vós tem falta de
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e
não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não
duvidando; pois aquele que duvida é semelhante à onda
do mar, que é sublevada e agitada pelo vento.
4 – Confirmando _o plano de Deus
1 Reis 3:15 - E acordou Salomão, e eis que era sonho. E
indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do
SENHOR, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifícios
pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos.

5 - A comprovação da sabedoria de Salomão:
1 Reis 3:25-27 - Ele então ordenou: "Cortem a criança
viva ao meio e dêem metade a uma e metade à outra". A
mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão
materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva
a ela! Não a mate! " A outra, porém, disse: "Não será nem
minha nem sua. Cortem-na ao meio! " Então o rei deu o seu
veredicto: "Não matem a criança! Dêem-na à primeira
mulher. Ela é a mãe".

Conclusão:
Ÿ Diante dos desafios sermos humildes;
Ÿ Reconhecer nossas limitações;
Ÿ Aceitar a vontade de Deus como a melhor

decisão;
Ÿ Agradecer por tudo em todo tempo;

2012

Pedidos de oração:______________________________________________________________

