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Mestre 
Adonias!

O senhor 
será executado por 

traição!

1. Constru,ca
~
o do Templo

. . .

Morrerei ao lado 
do altar!

Rei Salomão, 
de acordo 

com sua 
ordem . . .

Ahh!

Muito bem, 
comandante.

E o 
sacerdote Abiatar 

foi removido de 
seu cargo.

Diga ao rei que, se ele 
me quer morto...

o príncipe Adonias 
e o comandante 

Joabe foram 
mortos.

PA A A !

31Reis 2.13-34



Com a morte de seus 
rivais, o reino estava 
finalmente sob o 
controle de Salomão.

R e i
S a l o m ã o !

Construirei 
o Templo do 

Senhor.

V iva  o 
Re i !

Salomão!

Ó Senhor, 
meu Deus, farei o 

que o senhor pediu por 
meio do meu pai, Davi...

Ê
E
E
EH

VI
 V
   A
    A      A

4 1Reis 2.12; 3.4-15



Salomão...

Peça agora 
qualquer 
coisa que 
quiser...

E agora 
o Senhor me 

fez rei no lugar 
dele.

Por favor,  
dê-me  

sabedoria . . .

Filho 
do meu servo, 

Davi...

E eu lhe 
darei.

Mas como 
guiarei seu povo 

se sou tão jovem 
e não faço ideia 

de como ser rei?

Para ver a 
diferença entre o bem 
e o mal, e para liderar 
seu povo com justiça.

Meu 
Senhor . . .

Estou 
aqui . . .

Meu  
Senhor . . .

O 
Senhor foi 

misericordioso 
com meu pai,  

Davi . . .

51Reis 3.4-15



Você poderia 
ter pedido vida 

longa, ou grande 
riqueza, ou vitória 

sobre seus 
inimigos...

Construirei 
um Templo 

maravilhoso 
para ti, Senhor!

Mas pediu 
sabedoria.

Um sonho!

Um Templo 
sem igual . . .

em 
todo o 
mundo!

480 anos após o povo 
de Israel sair do Egito, 
Salomão começou a 
construção do Templo 
do Senhor.

Darei tudo 
o que pediu e 

também o que não 
pediu. Não haverá no 
mundo nenhum rei tão 
grande como você.

F-foi o 
Senhor . . .

Uma 
promessa 
incrível!

Ha~?

6 1Reis 3.4-15; 6.1



Aqui nestas plantas 
estão as medidas 
exatas . . . O Templo 

Meu pai era 
amigo do rei de 
Tiro, e eles têm 

muita madeira.

Claro! 
Isso nunca teria 
acontecido no 

passado, quando 
todos guerreavam 

sem parar.

Sim, senhor.

30.000 homens foram 
mandados para Tiro 
em turnos de 10 mil 
para cortar árvores.

terá 27 metros 
de comprimento 
e 14 metros de 

altura.

Então, 
pedirei ao rei 
Hirão para nos 

providenciar madeira 
para a construção.

Diga ao seu 
rei que atenderei ao 

pedido dele e mandarei 
toda a madeira de que 

precisar.

Em troca, 
gostaria de receber 
alimento para a minha 

família em Tiro.

Que dia 
excelente! Vejo 

que Deus deu a Davi 
um filho sábio para 

reinar em seu 
lugar.

Salomão pôs todo 
Israel a trabalhar.

Vamos 
precisar de uma 

enorme quantidade 
de madeira de cedro 

para o interior.

Rei Salomão, é 
um gesto de paz 
e sabedoria pedir 
ajuda a outros 

reinos.

71Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9



70.000 homens 
moviam madeira e 
pedra...

80.000 cortavam 
pedras das 
montanhas e as 
preparavam para 
o transporte e 
construção.

3.600 
supervisionavam os 
trabalhadores.

As pedras e madeira foram 
levadas a Jerusalém, 
onde o Templo seria 
construído.

Tudo 
está indo bem, 

Majestade.
Temos 

o ouro que o 
senhor pediu para 
o altar e o lugar 

santo.

Muito bem.

Os objetos 
sagrados têm de 
ser feitos com 
muito cuidado . . .

Vamos precisar 
de artesãos 
competentes.

8 1Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9; 10.11



Após sete anos de 
trabalho, o Templo 
finalmente estava 
pronto.

Salomão reuniu 
todos os anciãos 
de Israel...

E os sacerdotes 
carregaram a 
arca da aliança 
para dentro do 
Templo.

91Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9



Hã? Veja!

A nuvem!

A 
glória do 

Senhor está 
no Templo!

. . . Ó 
Senhor, Deus 
de Israel . . .

Não 
existe outro 

igual ao Senhor 
na terra nem no 

céu!

O Senhor 
realmente 

habitaria aqui . . .

Conosco 
neste 

Templo que 
construímos?

Não 
existe lugar 
no céu ou na 

terra que possa 
conter o Senhor!

Mesmo 
assim, ó 
Deus...

Ouça 
nossas orações 
e proteja este 

lugar.

O 
Senhor disse 

que habitaria na 
nuvem . . .

10 1Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9



Quando 
entrarmos em 
sua presenca 
neste lugar . . .

Ouça 
nossas orações 
e perdoe ao seu 

povo.

Faça 
justiça ao seu povo, 

curando os seus 
servos e castigando 

os perversos.

E, 
quando 
formos 

derrotados pelos 
nossos inimigos 

por causa da nossa 
desobediência . . .

E, quando 
voltarmos para 

o senhor e pedirmos 
perdão, ouça nossas 

orações.

E, quando a 
chuva parar de 

cair por causa do 
nosso pecado . . . E, 

quando 
voltarmos de 

novo e pedirmos 
perdão, Senhor . . .

Ouça 
nossas orações. 

Perdoe os nossos 
pecados e ensine-

nos a viver de novo 
em sua presença.

E, 
quando pessoas 
de outras terras 
vierem orar neste 

Templo . . .

Escute 
também as 

orações delas, 
Senhor.

Para que todo 
mundo conheça seu 

nome e honre o 
senhor.

E, mesmo 
quando 

pecarmos 
      contra o 

            Senhor . . .  
e formos dominados 
por outras nações 

e levados para 
longe daqui como 

escravos . . .

111Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9



Se 
pedirmos 
perdão e 
orarmos 
com toda 

sinceridade . . .

Tenha 
piedade do seu 

povo e perdoe o 
que fizemos. Traga-nos 
de volta à terra que o 

Senhor nos deu . . .

E permita-nos 
viver como seu 
povo outra vez.

Povo de Israel, 
glorifique o 

Senhor!

Ele é o Deus 
dos nossos 

antepassados!

Que nos tirou 
da terra do 

Egito!

Ele tem 
sido fiel em nos 
dar paz nesta 

terra!

Agora vocês 
têm de ser fiéis em 

obedecer às leis do 
Senhor!

Sim! 
Obedeceremos ao 

Senhor!
Cumpriremos 

os seus 
mandamentos!

Bênçãos sobre 
Israel!

Salomão...

12 1Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9



Ouvi suas 
orações.

Aceito e 
protegerei 

este Templo 
que vocês 

construíram em 
meu nome.

Se você 
viver diante de mim 

como o seu pai viveu, 
obedecendo aos 

meus mandamentos...

Então, 
estabelecerei seu 
trono sobre Israel 
para sempre, como 

prometi a Davi.

Mas, 
se os seus 

filhos me ignorarem 
e adorarem outros 
deuses, eles serão 
abandonados...

Eu 
os tirarei da 

minha presença, e 
este Templo que 

santifiquei para mim 
será destruído.

131Reis 5.1-6.38; 7.13-9.9



2. A Riqueza e Sabedoria de Saloma
~
oO Templo estava sobre 

um monte chamado Sião.

Quando ficou pronto, 
Salomão começou a construir 
seu palácio, que levou 13 
anos para ser terminado.

Ele construiu um muro em volta 
de Jerusalém e iniciou outros 
projetos em Israel.

Eram trabalhos 
suntuosos, que 

exigiam muito dinheiro 
e mão de obra e...

O povo se cansou. Assim como o 
profeta Samuel previu...

Se 
tiverem um rei, 

vocês irão 
servi-lo...

Seus 
fiilhos e filhas 

trabalharão para 
ele, e sofrerão sob 

suas exigências.

Salomão construiu 
uma frota de barcos 
que trouxe 
riquezas do 
mundo todo 
para Israel.

Ele construiu 
um grande 
exército..

E o nome do 
rei Salomão ficou 
conhecido por 
todas as nações 
vizinhas. 

14 1Samuel 8.10-18; 1Reis 8.1; 9.10-28



O Reino de 
Sabá

Minha 
rainha . . .

Gente 
vinda desde o 

Eufrates à Filistia, 
e vizinhanças do 

Egito . . .

Levaram 
presentes pra 

ele...

Todos 
foram com 

esperança de vê-
lo e escutar sua 

sabedoria.

Dizem que 
todos os copos 

do seu palácio são 
feitos de ouro . . .

E a prata 
em Jerusalém é  

tanta que perdeu 
o valor.

Hmm . . .

Vossa 
majestade . . .

Dizem que ele 
pediu a Deus sabedoria 
em vez de vida longa 

ou poder . . .

E agora ele é 
o homem mais sábio 
que o mundo já viu.

A sabedoria 
dele impressiona 

todos ao seu 
redor.

Certa vez, 
quando ele 
era jovem . . .

Nunca 
vimos nada igual.

E que tipo de 
homem é esse rei 

Salomão?

151Reis 10.1-13



Majestade . . .

Duas 
prostitutas 
trouxeram um 

bebê . . .

Mas, 
durante a noite, 

esta mulher rolou 
em cima do nenê 

dela e ele 
morreu.

Enquanto 
eu dormia, ela 

pegou o meu filho 
e colocou o filho 

dela do meu 
lado . . .
E agora vem 

dizendo que o meu 
bebê sempre foi 

dela!
Não!  

Ela está mentindo! 
Este bebê é meu! Ela 
matou o filho dela e 
agora quer o meu!

Moramos 
na mesma casa e 

tivemos bebês no 
mesmo dia . . .

Uma de 
vocês está 

mentindo.

 Por favor, 
julgue entre 

nós.

E  
disseram . . .

Gugu 
Dada ’

16 1Reis 3.16-28



É ela!

Silêncio na 
presença do rei!

Ela é a 
mentirosa!

Dê-me uma 
espada!

Não!  
O filho é meu!

É 
impossível 

saber quem está 
mentindo.

Cortarei 
este bebê ao 

meio . . .

Então, 
para ser 
justo . . .

E cada uma 
ficará com 

metade dele.

Ahn?!

171Reis 3.16-28



Meu 
senhor, por 
favor, não . . .

Dê o 
bebê para 

ela.

Ela pode 
ficar com o bebê! 

É todo dela!

Boa ideia!!

H a h a h a

Que esperto! 
Foi uma solução 

muito boa!

Esta é 
a verdadeira 

mãe.

Imploro . . .

Corte-o ao 
meio e nós dividimos 

o garotinho!

18 1Reis 3.16-28



Tinha 
planejado falar a 
respeito de sua 
viagem a Israel, 

mas agora . . .

Sim, 
quero conhecer 

esse rei que 
dizem ser tão 

sábio.

!?

A rainha de Sabá 
começou a longa 
viagem a Israel.

A 
senhora, 

Majestade? A 
viagem é muito 

longa!

Então, aqui é 
Jerusalém . . .

Parece 
que está 

reluzindo!

Acho que vou 
eu mesma.

191Reis 10.1-13



O 
que está 

acontecendo? 
Quem vem ali?

Veio 
comprovar a 
sabedoria de 

Salomão!

É uma 
rainha que veio 

de Sabá!

Vossa 
Majestade... 
É uma honra 
recebê-la!

20 1Reis 10.1-13




	manga_mensageiros_trecho
	capa_alta_mensageiros
	sumario

	Capa_4a



