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Subsídio sendo elaborado por  

Inacio de Carvalho Neto,  

atualizado constantemente até 03/07/2021. 

 E-mail do autor:ibcneto@inaciocarvalho.com.br. 
 

 

 

 

 

Texto Áureo: 
 

1Rs. 8.11 

  

11 E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a 

glória do senhor enchera a casa do senhor. 
 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

1Rs. 4.29-34;6.1,11-14 

 

1Rs. 4 

 

29 E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a 

areia que está na praia do mar. 

 

30 E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda 

a sabedoria dos egípcios. 

 

31 E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, ezraíta, e Hemã, Calcol, e 

Darda, filhos de Maol; e correu o seu nome por todas as nações em redor. 

 

 

32 E disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. 

 

33 Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hissopo que nasce na 

parede; também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. 

 

34 E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que 

tinham ouvido da sua sabedoria. 

 

1Rs. 6 

 

1 E sucedeu que, no ano quatrocentos e oitenta, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no 

ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de zive (este é o mês segundo), Salomão 

começou a edificar a casa do Senhor. 

 

11 Então, veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: 
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12 Quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e 

guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha 

palavra, a qual falei a Davi, teu pai; 

 

13 e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. 

 

14 Assim edificou Salomão aquela casa e a perfeiçoou. 
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