
TODOS QUEREM REINAR, 
MAS POUCOS QUEREM OBEDECER.



Nesse jogo de poder, é preciso muita coragem para 
lidar com as consequências de cada escolha. 

Reis narra histórias de homens chamados para liderar
o povo de Israel e mostra ainda que os desafios que
acompanham as decisões podem acarretar em uma vida
cheia de honra ou, talvez, uma vida repleta de vergonha.

E entre o chamado e o desfecho dessa história, sua
comunicação terá o poder de impactar milhões de
pessoas durante essa saga cheia de riquezas históricas,
ensinamentos valiosos e principalmente, emoções de
tirar o fôlego.
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Exibição
Inédita - Segunda a Sexta.

Melhores Momentos – Sábado. 

Após o Jornal da Record.

Uma obra de Raphaela Castro Dirigida por Juan Pablo Pires



Sacerdote Eli

Penúltimo juiz de Israel, Eli conduz 
o tabernáculo de Siló com honra. 
Com o passar do tempo, torna-se 

conivente com o pecado e, ao confiar 
em seus próprios julgamentos, recebe 

a sentença que lhe é cabida.

(José Rubens)
Sacerdote Samuel

Último juiz de Israel, Samuel cresce 
com Eli para aprender os serviços 

sacerdotais devido a uma promessa 
de sua mãe. Ele ungirá e nomeará 

os primeiros reis de Israel. 

(Theo Viana)

Para cada um é dado o poder da escolha



E a cada escolha feita, todos têm

Ana

Uma mulher de fé e querida por 
seu marido. Vive sendo provocada 
por Penina que a humilha sobre ser 

estéril. Para ser honrada em sua 
casa, faz um voto com seu Senhor.

(Branca Messina)
Rei Guedór

Rei dos filisteus, é um homem 
poderoso e sedutor. Com uma 

motivação especial, decide 
conquistar terras em Canaã 

e fará de tudo para preparar 
seu exército contra Israel.

(Anselmo Vasconcelos)
Elcana

Homem levita, piedoso e de muita 
fé que mora com duas esposas: 

uma fértil e uma estéril. Seu amor 
pela sua esposa estéril é grande, 

mas a inveja e o rancor da fértil leva 
a rivalidades que tiram a paz do lar.

(Fernando Pavão)

Roberto Birindelli, Carlo Porto, Timóteo Heiderique, Igor Rickli,
Camila Rodrigues, Duda Nagle, Marcos Winter, Thaís Pacholek.

o poder de mudar a história.

E mais
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Cada tática abordada revela o sucesso 
de quem decide ousar. 
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