Lições de Salomão
“Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige: ande nos seus caminhos e obedeça aos seus
decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham
escritos na Lei de Moisés; assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for”. 1 Reis
2.3

História de Salomão
A vida do rei Salomão está retratada, principalmente, nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Ao se aproximar o dia de sua
morte, seu pai, o rei Davi, o instruiu para suceder o trono de Israel conforme os caminhos do Senhor (1 Reis 2.3).
Salomão amava ao Senhor e obedecia aos seus decretos, tendo sido abençoado com grande sabedoria e discernimento
(1 Reis 3. 9-13). Contudo, em determinado momento de seu reinado, apesar de todas as bênçãos recebidas, o rei
Salomão desobedeceu ao que o Senhor havia dito sobre não se relacionar com mulheres de outras nações, o que o fez
desviar para adorar outros deuses (1 Reis 11. 1-5). Com isso, o Senhor determinou a ruína do reinado de Salomão e
prometeu que daria o reino para um dos seus servos (1 Reis 11. 11).

Sabedoria de Salomão
Uma das características marcantes do rei Salomão foi a sua sabedoria, não havendo nenhum outro homem com tanto
discernimento (1 Reis 29-30). Essa sabedoria foi concedida por Deus, que apareceu em sonho ao rei e disse que daria a
ele o que desejasse. Por ter Salomão pedido um coração cheio de discernimento, e não riquezas ou vida longa, Deus se
agradou dele e concedeu muito mais do que foi pedido (1 Reis 3.9-13). Esse desejo de Salomão nos faz refletir sobre o
que estamos pedindo ao Senhor. Bem sabemos da soberania e poder de nosso Deus, que pode parar o sol e a lua
(Josué 10. 12-13) ou abrir o mar vermelho (Êxodo 14.16). No entanto, por vezes, nem todos os nossos pedidos agradam
a Deus. Por isso, tão importante quanto reconhecer o poder de Deus e termos intimidade e fé para pedir boas coisas ao
nosso Pai, é pedirmos que Deus nos dê um coração alinhado com os planos que Ele tem para a nossa vida.

Desobediência de Salomão
A história de Salomão é repleta de conquistas e grandes feitos. Ele foi o rei que construiu o templo, que ganhou
riquezas por sua sabedoria e que reinou por muitos anos em paz. Mas mesmo sendo tão sábio e vendo de perto as
promessas de Deus se cumprirem, adorou outros deuses e provou das consequências de sua desobediência (1 Reis
11.14 e 26). Muitos devem se questionar como Salomão pôde adorar a outros deuses mesmo depois de tudo que o
Senhor tinha feito e proporcionado a ele. Mas devemos refletir, pois podemos estar seguindo o mesmo caminho de
ingratidão e desobediência sem perceber. Lembre-se que Salomão não passou a adorar outros deuses de repente.
Antes disso, ele começou a se relacionar com mulheres de outros povos e a se afastar de Deus de forma gradativa. Em
seguida, quando seu coração já não estava totalmente inclinado para o Senhor, Salomão chegou ao ponto de adorar
deuses estranhos. Isso nos faz pensar que pequenas ações de desobediência trazem grandes consequências e que, por
isso, devemos cuidar do nosso coração a todo momento. Vide Salomão, que já em sua velhice se desviou de Deus e deu
causa a divisão do reino de Israel.

Pare, pense e aplique os ensinamentos de Salomão
Deus sabe tudo o que se passa em seu coração. Essa frase é um fato e também uma pergunta. Sabemos que Deus
sonda nosso coração, como nos lembra o Salmo 139, no entanto, ele deseja que nossos anseios, dúvidas, medos e
alegrias sejam compartilhados com Ele. Não há impedimento ou regra do que se pode falar com Ele. Se houver dúvida,
se inspire nos salmos: louve (Salmos 9.1); diga a Ele que o sente distante (Salmo 10.1); peça socorro (Salmos 12.1);
admita os momentos em que você fraquejou (Salmos 73.2-3).E há tantos outros Salmos que podem servir como
manual e padrão para a nossa espiritualidade. Não perca tempo e desfrute de uma vida com o Pai. Seja livre! Ele é seu
melhor amigo.

