
“E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que
você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus

juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a
promessa que fiz ao seu pai Davi,viverei no meio dos israelitas e não

abandonarei Israel, o meu povo”. - 1 Reis 6:11-13 (NVI)

Salomão construiu o templo de Deus, a casa do Senhor em Jerusalém.

PONTOS FORTES

•  Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos.

•  Salomão construiu o Templo de Deus.

•  Salomão governou como rei de Israel.

•  Salomão foi um líder forte e também um grande estadista.

•  Nos livros de Eclesiastes e do Cântico dos Cânticos de

    Salomão, vemos que ele foi um poeta brilhante.

•  Salomão mais tarde se arrependeu da sua maldade para que

    pudesse viver uma vida plena de felicidade com Deus.

 

RELACIONAMENTO DE SALOMÃO COM DEUS

•  Salomão seguiu as instruções de Deus para construir o

   templo, e Deus abençoou o lugar sagrado.

•  Deus llhe disse que se ele seguisse as instruções dEle, Ele

   nunca o deixaria.

•  Quando Salomão abriu a sua casa para ídolos, Deus ficou

   descontente com ele. Felizmente, Deus dá a cada um de

   Seus filhos a chance de se arrepender e pedir perdão.

   Portanto, não importa o que você tenha feito,

   você sempre pode voltar para Deus.

•  O rei Salomão era filho do rei Davi.

•  Ao usar a sabedoria de Deus, Salomão ajudou duas

  mães que discutiam sobre qual filho estava vivo e

  quem estava morto.

•  Salomão enviou uma carta a Hirão, e eles concordaram

  em unir forças para construir o Templo de Deus, sem

  que tivessem guerras ou brigas.

• Deus prometeu que a Sua presença eterna permaneceria

  dentro do Templo enquanto os israelitas obedecessem à

  Sua lei.
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Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."


