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Na multidão do povo está a glória do rei; mas na 
falta de povo está a ruína do príncipe. 

 

A Bíblia é o livro mais útil do mundo. Aqui encontramos conselhos aos 
governantes, que Salomão ensinou a seu filho, para que ele pudesse ser um 
grande rei. Você é um privilegiado por poder ler uma regra inspirada do mais 
sábio rei da terra.  

Deuteronômio 17:18-20:- “Será também que, quando se assentar sobre 
o trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, 
do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e 
nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor 
seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim 
de os cumprir; para que seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e 
não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda; 
a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no 
meio de Israel.” 

Eclesiastes 1:12-18:- “Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. 
E apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a 
respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu; essa enfadonha 
ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. 
Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol; e eis que tudo 
era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar; o que 
falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo, dizendo: Eis que eu 
me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes 
de mim em Jerusalém; na verdade, tenho tido larga experiência da 
sabedoria e do conhecimento. E apliquei o coração a conhecer a 
sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras; e vim a saber que 
também isso era desejo vão. Porque na muita sabedoria há muito 
enfado; e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza.” 

Eclesiastes 12:8-11:- “Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é 
vaidade. Além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo o 
conhecimento, meditando, e estudando, e pondo em ordem muitos 
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provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu 
com acerto discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são 
como aguilhões; e como pregos bem fixados são as palavras coligidas 
dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor.” 

O provérbio registra que os reinos em desenvolvimento são uma benção 
política, mas os reinos que encolhem são um problema. 

A imigração é melhor do que a emigração. Expansão é melhor do que 
contração. Uma população crescente aumenta a produtividade econômica, a 
força militar e a receita do governo. Como um homem que tem muitos filhos 
é grande, assim é o governo com uma população crescente. 

Salmos 127:4-5:- “Como flechas na mão dum homem valente, assim os 
filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua 
aljava; não serão confundidos, quando falarem com os seus inimigos à 
porta.” 

Faraó, o monarca da maior nação na terra à época, temia com todo o Egito o 
rápido crescimento dos Israelitas, que explodiram a partir de 70 imigrantes 
para uma nação de 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, em 
apensas 215 anos. 

Êxodo 1:1-12:- “Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que 
entraram no Egito; entraram com Jacó, cada um com a sua família: 
Rúben, Simeão, levi, e Judá; Issacar, Zebulom e Benjamim; Dã e 
Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de 
Jacó, foram setenta; José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José, 
e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel 
frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se 
sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entrementes 
se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse 
ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte 
do que nos. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se 
multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os 
nossos inimigos, e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto 
puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os 
israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. 
Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este 
se multiplicava e se espalhava; de maneira que os egípcios se enfadavam 
por causa dos filhos de Israel.” 

Êxodo 12:37:- “Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para 
Sucote, cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar 
mulheres e crianças. 
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De que forma este simples provérbio auxilia um governador? As nações só 
crescem pela imigração e taxa de natalidade, quando líderes promovem a 
liberdade, a justiça, a oportunidade, a segurança, a verdade e a sabedoria. 

Provérbios 8:1-21:- “Não clama porventura a sabedoria, e não faz o 
entendimento soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, 
nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada 
da cidade, e à entrada das portas está clamando: A vós, ó homens, 
clamo; e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó 
simples, a prudência; entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvi vós, porque 
profiro coisas excelentes; os meus lábios se abrem para a eqüidade. 
Porque a minha boca profere a verdade, os meus lábios abominam a 
impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca; não há nelas 
nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que 
bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai 
antes a minha correção, e não a prata; e o conhecimento, antes do que 
o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as jóias; e de 
tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, 
habito com a prudência, e possuo o conhecimento e a discrição. O 
temor do Senhor é odiar o mal; a soberba, e a arrogância, e o mau 
caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Meu é o conselho, e a 
verdadeira sabedoria; eu sou o entendimento; minha é a fortaleza. Por 
mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que justo. Por mim 
governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu 
amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me 
acharão. Riquezas e honra estão comigo; sim, riquezas duráveis e 
justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro 
refinado; e a minha renda melhor do que a prata escolhida. Ando pelo 
caminho da retidão, no meio das veredas da justiça, dotando de bens 
permanentes os que me amam, e enchendo os seus tesouros.” 

Com estes objetivos estabelecidos, pessoas viajarão grandes distâncias para 
participarem, e pais terão grandes famílias para formar bens. Enquanto Davi 
orava por Salomão, no sentido de promover o bem estar do seu povo, o 
príncipe assegura o seu próprio trono. 

Salmos 72:1-20:- “Ó Deus, dá ao rei os teus juízes, e a tua justiça ao 
filho do rei. Julgue ele o teu povo com justiça, e os teus pobres com 
eqüidade. Que os montes tragam paz ao povo, como também os 
outeiros, com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do 
necessitado, e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol, e 
enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre 
o prado, como os chuveiros que regam a terra. Nos seus dias floresça a 
justiça, e haja abundância de paz enquanto durar a lua. Domine de mar 
a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Inclinem-se diante 
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dele os seus adversários, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe 
tributo os reis de Társis e das ilhas; os reis de Sabá e de Seba ofereçam-
lhe dons. Todos os reis se prostrem perante ele; todas as nações o 
sirvam. Porque ele livra ao necessitado quando clama, como também ao 
aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadece-se do pobre e do 
necessitado, e a vida dos necessitados ele salva. Ele os liberta da 
opressão e da violência, e precioso aos seus olhos é o sangue deles. 
Viva, pois, ele; e se lhe dê do ouro de Sabá; e continuamente se faça por 
ele oração, e o bendigam em todo o tempo. Haja abundância de trigo 
na terra sobre os cumes dos montes; ondule o seu fruto como o 
Líbano, e das cidades floresçam homens como a erva da terra. 
Permaneça o seu nome eternamente; continue a sua fama enquanto o 
sol durar, e os homens sejam abençoados nele; todas as nações o 
chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de 
Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome 
glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém. Findam 
aqui as orações de Davi, filho de Jessé.” 

Quanto mais justos forem os governantes, mais justos são os que buscam a 
imigração. 

II Crônicas 11:16-17:- “Além desses, de todas as tribos de Israel, os que 
determinaram no seu coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também 
vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus 
pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, 
filho de Salomão, por três anos; porque durante três anos andaram no 
caminho de Davi e Salomão.” 

II Crônicas 15:9:- “E congregou todo o Judá e Benjamim, e os de 
Efraim, Manassés e Simeão que com eles peregrinavam; pois que 
muitos de Israel tinham vindo a ele quando viram que o Senhor seu 
Deus era com ele.”  

II Crônicas 30:1-11,25:- “Depois disso Ezequias enviou mensageiros 
por todo o Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para 
que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a 
páscoa ao Senhor Deus de Israel. Pois o rei tivera conselho com os 
príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a 
páscoa no segundo mês. Pois não a puderam celebrar no tempo próprio 
porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e 
porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isto pareceu bem 
aos olhos do rei e de toda a congregação. E decretaram que se fizesse 
proclamação por todo o Israel, desde Berseba até Dã para que viessem 
celebrar a páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém; porque 
muitos não a tinham celebrado como está escrito. Foram pois, os 
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correios com as cartas, do rei e dos, seus príncipes, por todo o Israel e 
Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o 
Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte 
para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Assíria. Não 
sejais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis para com o 
Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação como 
vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como fizeram vossos pais; 
mas submetei-vos ao Senhor, e entrai no seu santuário que ele 
santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor 
da sua ira se desvie de vós. Pois, se voltardes para o Senhor, vossos 
irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram 
cativos, e tornarão para esta terra; porque o Senhor vosso Deus é 
clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se voltardes 
para ele. Os correios, pois, foram passando de cidade em cidade, pela 
terra de Efraím e Manassés, até Zebulom; porém riam-se e zombavam 
deles. Todavia alguns de Aser, e de Manassés, e de Zebulom, se 
humilharam e vieram a Jerusalém. ... E regozijaram-se toda a 
congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a 
congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros 
que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá.”  

Se um governante é sábio, em primeira instância ele aceitará a verdade deste 
provérbio, ou seja, que o crescimento é bom. A seguir ele e o seu governo se 
empenharão de se guiarem por aqueles princípios sábios que estimulam o 
crescimento populacional de homens de bem, o que exige um equilíbrio santo 
de misericórdia e verdade.  

Provérbios 20:28:- “A benignidade e a verdade guardam o rei; e com a 
benignidade sustém ele o seu trono.” 

Ele admitirá que, sem pessoas felizes e diligentes, ele e o seu governo não são 
nada! Da mesma forma que um senhor que trata delicadamente o seu servo 
poderá eventualmente tê-lo como filho, 

Provérbios 29:21:- “Aquele que cria delicadamente o seu servo desde a 
meninice, no fim tê-lo-á por herdeiro. 

e assim sendo, um governante que trata delicadamente os seus cidadãos, 
poderá estimular o crescimento e a prosperidade.  

I Reis 12:7:- “Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e 
o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão para 
sempre teus servos.”  

Os Estados Unidos, em menos de 300 anos passou de uma situação de nação 
pobre e fraca, de colonizadores numa vastidão, tementes a Deus, a uma nação  
econômica, militar e de rendas gigantescas no mundo. Como? Foi a nação que 
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mais se aproximou do ideal de oferecer aos seus cidadãos uma nação 
verdadeiramente justa. Como bem declara a Estátua da Liberdade, “Me dê os 
seus cansados, os seus pobres, as suas massas apinhadas que aspiram por 
liberdade, o infeliz refugo de suas costas amontoadas. Envie-me esses, os que 
não têm casas, açoitados pelas tempestades, Eu ergo a minha lâmpada ao lado 
da porta dourada!”  A Senhora Liberdade em certa época se assemelhava com 
a Senhora Sabedoria dos próprios provérbios de Salomão.     

Provérbios 8:1-21:- “Não clama porventura a sabedoria, e não faz o 
entendimento soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, 
nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada 
da cidade, e à entrada das portas está clamando: A vós, ó homens, 
clamo; e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó 
simples, a prudência; entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvi vós, porque 
profiro coisas excelentes; os meus lábios se abrem para a eqüidade. 
Porque a minha boca profere a verdade, os meus lábios abominam a 
impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca; não há nelas 
nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que 
bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai 
antes a minha correção, e não a prata; e o conhecimento, antes do que 
o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as jóias; e de 
tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, 
habito com a prudência, e possuo o conhecimento e a discrição. O 
temor do Senhor é odiar o mal; a soberba, e a arrogância, e o mau 
caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Meu é o conselho, e a 
verdadeira sabedoria; eu sou o entendimento; minha é a fortaleza. Por 
mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que justo. Por mim 
governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu 
amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me 
acharão. Riquezas e honra estão comigo; sim, riquezas duráveis e 
justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro 
refinado; e a minha renda melhor do que a prata escolhida. Ando pelo 
caminho da retidão, no meio das veredas da justiça, dotando de bens 
permanentes os que me amam, e enchendo os seus tesouros.” 

Hoje os Estados Unidos é diferente! Deus salve a América” 

Davi, o homem segundo o próprio coração de Deus, e que todo o Israel 
amava, expandiu Israel ao seu maior poder. 

II Samuel 8:1-18:- “Sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus, 
e os sujeitou; e Davi tomou a Metegue-Ama das mãos dos filisteus. 
Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os 
deitar por terra; e mediu dois cordéis para os matar, e um cordel inteiro 
para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, 
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pagando-lhe tributos. Davi também derrotou a Hadadézer, filho de 
Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o 
rio Eufrates. E tomou-lhe Davi mil e setecentos cavaleiros e vinte mil 
homens de infantaria; e Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, 
reservando apenas cavalos para cem carros. Os sírios de Damasco 
vieram socorrer a Hadadézer, rei de Zobá, mas Davi matou deles vinte 
e dois mil homens. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e 
os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor 
lhe dava a vitória por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de 
ouro que os servos de Hadadézer usavam, e os trouxe para Jerusalém. 
De Betá e de Berotai, cidades de Hadadézer, o rei Davi tomou grande 
quantidade de bronze. Quando Toí, rei de Hamate, ouviu que Davi 
ferira todo o exército de Hadadézer, mandou-lhe seu filho Jorão para 
saudá-lo, e para felicitá-lo por haver pelejado contra Hadadézer e o 
haver derrotado; pois Hadadézer de contínuo fazia guerra a Toí. E 
Jorão trouxe consigo vasos de prata de ouro e de bronze, os quais o rei 
Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro 
de todas as nações que sujeitara: da Síria, de Moabe, dos amonitas, dos 
filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadézer, filho de Reobe, rei 
de Zobá. Assim Davi ganhou nome para si. E quando voltou, matou no 
Vale do Sal a dezoito mil edomitas. E pôs guarnições em Edom; pô-las 
em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o 
Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi 
sobre todo o Israel, e administrava a justiça e a eqüidade a todo o seu 
povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército; Jeosafá, filho de 
Ailude, era cronista; Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de 
Abiatar, eram sacerdotes; Seraías era escrivão; Benaías, filho de Jeoiada, 
tinha o cargo dos quereteus e peleteus; e os filhos de Davi eram 
ministros de estado.” 

Ele conseguiu tudo isso, não pela intimidação e opressão, mas pela justiça, 
compaixão, generosidade, juízo e justiça. 

I Samuel 18:5:- “E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era 
sempre bem sucedido; e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e isso 
pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de 
Saul.” 

I Samuel 18:14-16,30:- “E Davi era bem sucedido em todos os seus 
caminhos; e o Senhor era com ele. Vendo, então, Saul que ele era tão 
bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo o Israel e Judá amavam a 
Davi, porquanto saía e entrava diante deles. ... Então saíram os chefes 
dos filisteus à campanha; e sempre que eles saíam, Davi era mais bem 
sucedido do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome era mui 
estimado.” 
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II Samuel 6:19:- “Depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de 
Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um, um bolo de pão, 
um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida todo o 
povo se retirou, cada um para sua casa.” 

I Crônicas 18:14:- “Davi, pois, reinou sobre todo o Israel; e julgava, e 
fazia justiça a todo o seu povo.” 

Salmos 78:72:- “E ele os apascentou, segundo a integridade do seu 
coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. 

O seu filho Salomão começou a se comprometer, mas seguiu os passos do seu 
pai de muitas formas. 

I Reis 4:20-34:- “Eram, pois, os de Judá e Israel numerosos, como a 
areia que está à beira do mar; e, comendo e bebendo, se alegravam. E 
dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos 
filisteus e até o termo do Egito; eles pagavam tributo, e serviram a 
Salomão todos os dias da sua vida. O provimento diário de Salomão era 
de trinta coros de flor de farinha, e sessenta coros de farinha; dez bois 
cevados, vinte bois de pasto e cem ovelhas, afora os veados, gazelas, 
cabras montesas e aves cevadas. Pois dominava ele sobre toda a região 
e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tifsa até Gaza; e tinha paz 
por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguros, desde Dã 
até Berseba, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, 
por todos os dias de Salomão. Salomão tinha também quarenta mil 
manjedouras para os cavalos dos seus carros, e doze mil cavaleiros. 
Aqueles intendentes, pois, cada um no seu mês, proviam de 
mantimentos o rei Salomão e todos quantos se chegavam à sua mesa; 
coisa nenhuma deixavam faltar. Também traziam, cada um segundo seu 
cargo, a cevada e a palha para os cavalos e os ginetes, para o lugar em 
que estivessem. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo 
entendimento, e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na 
praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os 
do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais 
sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o ezraíta, e do 
que Hemã, Calcol e Darda, filhos de Maol; e a sua fama correu por 
todas as nações em redor. Proferiu ele três mil provérbios, e foram os 
seus cânticos mil e cinco. Dissertou a respeito das árvores, desde o 
cedro que está no Líbano até o hissopo que brota da parede; também 
dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os 
povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de 
todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria.” 
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I Reis 5:7:- “Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, muito se 
alegrou, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho 
sábio sobre este tão grande povo.” 

II Crônicas 9:8:- “Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, 
colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus! 
Porque teu Deus amou a Israel, para o estabelecer perpetuamente, por 
isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça.” 

Mas o seu neto Roboão perdeu a nação quando escolheu o caminho oposto, 
para a sua própria destruição. 

I Reis 12:1-19:- “Foi então Roboão para Siquém, porque todo o Israel 
se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que 
estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, 
ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo; Jeroboão e toda 
a congregação de Israel vieram, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai 
agravou o nosso jugo; agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado juro 
que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos 
até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei 
Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de 
Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: como 
aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje 
te tornares servo deste povo, e o servires, e, respondendo-lhe, lhe 
falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Ele, porém, 
deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os 
mancebos que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele, 
perguntando-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, 
que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que 
haviam crescido com ele responderam-lhe: A este povo que te falou, 
dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós; 
assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de 
meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou dum jugo pesado, eu 
ainda aumentarei o vosso jugo; meu pai vos castigou com açoites; eu, 
porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o 
povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: 
Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo asperamente e, 
deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe 
conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso 
jugo, porém eu ainda o aumentarei; meu pai vos castigou com açoites, 
porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos 
ao povo; porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a 
palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o silonita, a 
Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe 
dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? 
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Não temos herança no filho de Jessé! Às tuas tendas, ó Israel! Agora 
olha por tua casa, ó Davi! Então Israel se foi para as suas tendas. (Mas 
quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre 
eles reinou Roboão.) Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que 
estava sobre a leva de tributários servis; e todo o Israel o apedrejou, e 
ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir ao seu carro e 
fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até 
o dia de hoje.”   

Davi confessou no seu leito de morte que ele tinha uma família governante 
miserável, mas ele viu por profecia o surgimento de um filho glorioso, Jesus 
de Nazaré. 

II Samuel 23:1-7:- “São estas as últimas palavras de Davi: Diz Davi, 
filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de 
Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a 
sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a Rocha de 
Israel me disse: Quando um justo governa sobre os homens, quando 
governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da 
manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a 
erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus? 
Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e 
seguro; pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu 
desejo? Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam 
fora, porque não se pode tocar neles; mas qualquer que os tocar se 
armará de ferro e da haste de uma lança; e a fogo serão totalmente 
queimados no mesmo lugar.” 

O que podemos dizer a respeito do seu governo? É glorioso e sem fim! 

Isaías 9:6-7:- “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do 
seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu 
reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde 
agora e para sempre; o zelo do Senhor dos exércitos fará isso.” 

Qual era o número de pessoas do seu reino? Muito mais do que qualquer 
homem pudesse contar! 

Apocalipse 7:9-10:- “Depois destas coisas olhei, e eis uma grande 
multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos 
e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do 
Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos; e 
clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado 
sobre o trono, e ao Cordeiro.” 
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Ele tira todos os homens que Ele quer do reino de Satanás, que está fadado à 
destruição! 

Lucas 11:20-23:- “Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os 
demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente 
guarda, armado, a sua casa, em segurança estão os seus bens; mas, 
sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a 
armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é 
comigo, é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. 

Colossenses 1:13:- “e que nos tirou do poder das trevas, e nos 
transportou para o reino do seu Filho amado;” 

Hebreus 2:14-15:- “Portanto, visto como os filhos são participantes 
comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das 
mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder 
da morte, isto é, o Diabo; e livrasse todos aqueles que, com medo da 
morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão.” 

Apocalipse 11:15:- “E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no 
céu grandes vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de 
nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.” 

Quanta honra tem Ele? Ele é o Abençoado e o Único Potentado, Rei dos reis 
e Senhor dos senhores! 

I Timóteo 6:13-16:- “Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de 
Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa 
confissão, exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e 
irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo; a qual, no 
tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei 
dos reis e Senhor dos senhores; aquele que possui, ele só, a 
imortalidade, e habita em luz inacessível; a quem nenhum dos homens 
tem visto nem pode ver; ao qual seja honra e poder sempiterno. 
Amém.” 

Aleluia! Amém! 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
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