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RESUMO 

O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 3º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulada: “O Plano de Deus para Israel 
em Meio à Infidelidade da Nação: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel”, 
cujo conteúdo foi desenvolvido pelo pastor-teólogo Claiton Ivan Pommerening.  
 
As citações bíblicas foram retiradas da Nova Almeia Atualizada – NAA (SBB, 3ª Ed.), salvo as indicações 
em contrário e devidamente referenciadas.  
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 10, “O Cativeiro de Israel: Reino do Norte”, apresenta um estudo 
bíblico sobre a invasão e deportação imposta pelo império Assírio aos israelitas do reino do Norte, 
conforme a narrativa de 2 Reis 17.1-23. Por meio desse conteúdo, busca-se: apresentar as razões pelas 
quais ocorreu o exílio dos israelitas imposto pelo Assírios; apresentar a forma do cativeiro imposto pelo 
Império Assírio; e, propor uma linha de aplicação sobre o alto custo da desobediência. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O autor dos livros dos Reis revisitou a história dos reinos do Norte (Israel) e do Sul (Judá) para demonstrar 
com clareza as razões pelas quais ambos os reinos foram invadidos e deportados por nações ímpias. Em 
2 Reis 17, o historiador bíblico relata a deportação do reino de Israel pela força do Império Assírio, e, 
sobretudo, destaca as práticas dos israelitas que culminaram na subjugação do poder assírio. 
 
O presente texto de apoio é formado por três tópicos: o primeiro tópico discorre sobre o propósito do 
autor dos livros dos Reis; o segundo tópico apresenta as causas que levaram ao exílio dos israelitas; o 
terceiro tópico trata sobre a forma como os Assírios invadiam e deportavam. E, na conclusão, é feita uma 
aplicação sobre a advertência acerca do alto custo da desobediência. 
 
Bons estudos! 
 
 
1. O EXÍLIO DO REINO DE ISRAEL E O PROPÓSITO DO AUTOR DOS LIVROS DOS REIS. 
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O autor dos livros dos reis escreveu para a geração dos israelitas que havia retornado do exílio babilônico, 
sob a ordem de Ciro (2 Cr 36.22-23; Ed 1.1-11). Essa geração ainda estava perplexa pela extensão da 
tragédia do exílio e, ao mesmo tempo, tinha uma nova oportunidade, como povo de Deus, na terra que o 
Senhor tinha dado ao seu povo; isso representava um grande teste de fidelidade a Deus e de 
comprometimento com a obra de restauração da cidade de Jerusalém, do Templo do Senhor e do culto 
levítico. 
 
Tendo em vista esse público, o historiador bíblico selecionou os eventos históricos com dois objetivos 
básicos: mostrar o exílio como fator histórico e o exílio como propósito didático. Na sequência, esses dois 
pontos são descritos.  
 
1.1 - O EXÍLIO COMO FATOR HISTÓRICO. 
 
O autor dos livros dos reis selecionou os eventos históricos do reino de Israel que resultaram no exílio 
imposto pelo Império Assírio. Desse modo, o autor bíblico descreveu nomes, datas, acontecimentos e 
circunstâncias que marcaram a trajetória do reino do Norte até o declínio e exílio assírio.  
 
Deve-se observar, portanto, as atitudes más dos reis de Israel, as atitudes recorrentes dos israelitas na 
idolatria, as reações desfavoráveis aos profetas de Deus e as relações políticas com outros reinos. Desse 
modo, ele respondeu à seguinte pergunta: por que o exílio aconteceu com dimensões tão destrutíveis? 
Por causa da gravidade do pecado! 
 
1.2 - O EXÍLIO COMO PROPÓSITO DIDÁTICO. 
 
O autor bíblico selecionou os eventos históricos dos israelitas para ensinar sobre as bençãos da obediência 
e as maldições da desobediência. É a história de um povo que andou errante na apostasia até terminar 
no exílio assírio. Desse modo, ele respondeu à seguinte pergunta da geração que retornou do exílio: como 
servir a Deus sem incorrer nos erros que levaram ao exílio? Sendo fiel à aliança e obediente à Lei! 
 
 
2. A CAUSA DO EXÍLIO DO REINO DE ISRAEL. 
 
2 Reis 17.1-28 descreve a invasão e o exílio dos israelitas do reino do Norte. A maior parte desse texto 
bíblico concentra-se nos fatores morais e espirituais. Por detrás dos fatores políticos, sociais e 
econômicos, estava o fator espiritual. O exílio era o testemunho da miséria espiritual dos israelitas. Eles 
se tornaram inúteis por seguirem os falsos deuses e foram afastados por Deus da sua presença através de 
dor e vergonha.  
 
O Senhor, por meio do profeta Jeremias, descreveu os israelitas do reino do Norte como uma “videira 
brava” adulterada. Jeremias 2.21 diz: “Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. 
Como, então, você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava?”. Contra esse povo, em 
estado de adultério espiritual, Deus levantou o Império Assírio como instrumento da sua ira contra os 
israelitas.  
 
Isso posto, em 2 Reis 17.7, o autor resumiu a causa do exílio dos israelitas: 1) “Isso aconteceu porque os 
filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus”; e, 2) porque “temeram outros deuses”, incorrendo 
em idolatria. Na sequência da narrativa, nos versículos 8-28, o autor descreve a idolatria dos israelitas em 
suas ações contra Deus e suas ações em favor dos falsos deuses. 
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EM RELAÇÃO AO DEUS VERDADEIRO EM RELAÇÃO AOS FALSOS DEUSES 
 

Os Termos Descritivos das Ações Contra Deus 
 

 Fizeram o que não era reto contra o Senhor (v.9). 
 

 Cometeram ações perversas para provocarem o 
Senhor à ira (v.11). 
 

 Não quiseram ouvir (v.14). 
 

 Se tornaram obstinados e teimosos (v.14). 
 

 Não creram no Senhor (v.14). 
 

 Rejeitaram a aliança (v.15). 
 

 Rejeitaram os estatutos de Deus (v.15). 
 

 Desprezaram as advertências de Deus por meio 
dos profetas (v.15). 
 

 Desprezaram todos os mandamentos da Lei (v.16). 

Os Termos Descritivos das Ações aos Ídolos 
 

• Andaram nos estatutos e costumes das nações 
ímpias (v.8). 
 

• Edificaram altares para o culto a Aserá e Baal (v.9-
10). 
 

• Queiram incenso nos altares a Aserá e Baal (v.11). 
 

• Serviram aos ídolos (v.12). 
 

• Seguiram os ídolos (v.15). 
 

• Fizeram seus ídolos (v.16). 
 

• Praticaram os atos imorais e violentos dos cultos 
idólatras (v.16-17). 

 

As Ações Contra Deus 
 

• Eles agiram com incredulidade diante do Deus 
verdadeiro (v.14). 
 

• Eles rejeitaram a aliança com o Senhor (v.15). 
 

• Eles rejeitaram a Lei do Senhor (v.15,16). 
 

• Eles rejeitaram as repreensões e advertências de 
Deus por meio dos profetas verdadeiros (v.13-14).  

 
A sentença divina foi: “Por isso o Senhor muito se 
indignou contra Israel e o afastou da sua presença; e 
nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá” (v.18). 

As Ações em Relação aos Ídolos  
 

• Eles serviram e seguiram os dois bezerros feitos 
pelo rei Jeroboão, a deusa Aserá e o deus Baal 
(v.16,21-22). 
 

• Eles praticaram os atos imorais e violentos dos 
cultos idólatras: imoralidades sexuais com 
“prostituição cultual”, sacrifício humano, 
adivinhações e feitiçarias (v.9-11,17.  

 
Em tudo isso, ao seguir os ídolos sem valor (vãos, 
inúteis), os israelitas se tornaram à semelhança dos 
seus ídolos: sem valor e em estado de inutilidade. O 
versículo 15 diz: “Seguiram os ídolos sem valor, e 
assim eles mesmos se tornaram sem valor”. 

 
 
3. A FORMA DO EXÍLIO REINO DE ISRAEL IMPOSTO PELOS ASSÍRIOS. 
 
O texto de 2 Reis 17.3-6, 24-41 relata como o Império Assírio atacou, invadiu e deportou os israelitas para 
terras estranhas. Nunca é demais lembrar que a brutalidade da política militar de invasão e exílio que os 
Assírios impuseram sobre o reino do Norte foi o cumprimento das maldições pela desobediência 
registrados em Deuteronômio 28.15-68.  
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Deus, por meio do profeta Isaías, chamou o Império Assírio de a “vara da minha ira!” (Is 10.5). Os israelitas 
foram duramente atacados e desterrados com grande violência. Duas observações são importantes para 
compreender esse evento histórico: 
 

O EVENTO DA DEPORTAÇÃO O MÉTODO DE DOMINAÇÃO 
 

No ano de 722 a.C., os assírios impuseram duro 
ataque contra o reino de Israel, pela conspiração que 
tramou junto com o Egito contra o Império Assírio.  
 
O rei assírio Salmaneser impôs uma única 
deportação, transportando quase todos os cidadãos 
israelitas para a Assíria e transformou o território do 
reino de Israel numa única província chamada 
Samaria, que foi ocupada por pessoas de diversas 
outras nacionalidades (2 Rs 17.24-41). Com isso, os 
israelitas foram desarraigados de sua terra e a terra 
foi ocupada por novas populações, o que resultou 
“em uma pluralidade cultural e religiosa que daria 
origem aos samaritanos do Novo Testamento”3. 

O método de dominação. A política de dominação 
dos assírios era cruel, conhecida como 
“aculturação”. Essa forma de dominação visava 
dificultar o surgimento de resistências dos grupos 
dominados; para tanto, eles aplicavam uma 
deportação em grande escala “transplantando a 
maior parte da população nativa para outras partes 
do império e repovoando a região com povos das 
outras terras controladas”4. Com isso, os assírios 
procuravam dizimar a identidade nacional e cultural 
dos povos conquistados. 

 
 

CONCLUSÃO – O Alto Preço da Desobediência. 
 
A narrativa bíblica, ao relatar o fim trágico do reino de Israel, testemunha o princípio de que Deus não 
tem o culpado como inocente e retribui de forma justa as consequências da desobediência (Nm 14.18; Sl 
51.4; Na 1.3; 1 Ts 4.1-8). Números 14.18 afirma: “O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa 
todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado; traz as consequências do pecado dos pais 
sobre os filhos até a terceira e quarta geração” (NVT); e Naum 1.3 diz: “O Senhor é lento para se irar, mas 
tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado” (NVT).  
 
Diante dessa verdade bíblica, o cristão precisa conduzir-se com fé, temor, obediência e prudência, 
evitando o caminho da apostasia e da obstinação no pecado. O escritor aos Hebreus advertiu os cristãos 
sobre o perigo de cair na apostasia: “Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já 
foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito 
Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se 
desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles 
voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública” (Hb 6.4-6/NVT). 
 
Por um lado, o cristão é encorajado a conduzir-se com fé, temor e obediência, segundo o caminho da 
santidade. Neste sentido, o autor aos Hebreus ensinou: “uma vez que recebemos um reino inabalável, 
sejamos gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor. Porque nosso Deus é um 
fogo consumidor” (Hb 12.28-29/NVT); por outro lado, o cristão é advertido a evitar a apostasia, a 
obstinação no pecado e o caminho da impiedade, sob pena de juízo divino, sem que haja possibilidade 
de arrependimento. Neste sentido, o autor aos Hebreus advertiu: “Imaginem quão maior será o castigo 
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4 REINKE, ibidem, p.182. 
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para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou 
e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: “A vingança cabe 
a mim; eu lhes darei o que merecem”. E também: “O Senhor julgará o seu povo”. Que coisa terrível é cair 
nas mãos do Deus vivo [...] Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande 
recompensa que ela lhes traz” (Hb 10:29-31,35/NVT; cf. Pv 29.1; 1 Tm 5.20,24). 
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