Cidadania Cristã (4o ano)
“Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela”
(Efésios 5:25)
LIÇÃO 10
A SABEDORIA DE SALOMÃO ENCANTA A RAINHA DE SABÁ
A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha
alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo
à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de
uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias,
grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe
fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a
todas; nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder.
Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que
ele havia construído,o que era servido em sua mesa, o lugar de seus
oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos
que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada.
Disse ela então ao rei: "Tudo o que ouvi em meu país acerca
de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não
acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na
realidade, não me contaram nem a metade; tu ultrapassas em muito
o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza.Como devem ser
felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti
e ouvem a tua sabedoria!
Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te
colocou no trono de Israel. “Por causa do amor eterno do Senhor
para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão”.
E ela deu ao rei quatro toneladas e duzentos quilos de ouro e
grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais
foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá
deu ao rei Salomão. (Os navios de Hirão, que carregavam ouro de
Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de
junípero e pedras preciosas.
O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do
Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos.
Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero). O
rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu,

além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e
os seus servos voltaram para o seu país. (1 Reis 10:1-13)
Deus se torna conhecido através de seu povo
Deus sempre desejou ser conhecido entre as nações através
de seu povo. E isso aconteceu através da grandeza do reinado de
Salomão.
Fale como um filho de Deus
Mentir, falar palavrão e fofocar não combina com quem tem a
sabedoria de Deus.
Comporte-se como um filho de Deus
Jesus respeitava e honrava seus pais. Nunca grite ou responda
mal a seus pais. Você também de respeitar seus professores, pois
eles são autoridades em sua vida. Aprenda a usar as palavras: por
favor, obrigado, com licença, desculpe.
O seu testemunho é tão importante quanto o testemunho de
Salomão. Deus quer ser conhecido através de você também
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