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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 O objetivo das aulas é promover a interação e não somente a exposição do 

conteúdo do curso (perguntas e comentários “pertinentes” são bem vindos a 

qualquer momento); 

 O objetivo do curso será a aplicação da Palavra para a transformação da mente e, 

por conseguinte, as nossas atitudes cotidianas; 

 Não há um compromisso formal de manter o conteúdo do curso em sincronismo 

com o ritmo das Aulas; pode-se ater a pontos mais interessantes e sumarizar-se 

pontos de menor interesse (depende da turma) - como na medicina, temos que 

saber tratar com as pessoas de modo diferenciado, ou seja, trata-se o indivíduo, não 

a doença; 

 A verdadeira Apostila do curso será a Bíblia (traga-a consigo). 

 Livro Texto: Série Heróis da Fé – Davi: Um Homem segundo o Coração de Deus; 

Swindoll, Charles R. – Ed. Mundo Cristão - São Paulo, 1998 

AULA 1 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Com a morte de Josué, sucessor de Moisés, as 12 tribos de Israel se espalham de 

Norte a Sul de Canaã, defendendo-se contra os inimigos (principalmente os Filisteus) e 

lideradas por 13 Juízes que se alternaram no controle do povo de Deus por 400 anos. 

Samuel, sucessor de Eli, é considerado o último dos Juízes e o primeiro dos Profetas -  é 

ele que conduz a transição da Teocracia (Juízes) para a Monarquia (Reis). 

Os 7 primeiros capítulos de I Samuel descrevem trajetória deste e o seu chamado 

por Deus, bem como o desvio da casa de Eli, que contribui para decretar o final da época 

dos Juízes. 

Davi é o 2º Rei de Israel e se destaca dos demais – passaremos a ver porque, 

conhecendo detalhadamente sua história de vida, que deve servir de inspiração a todos 

nós. 

A VIDA DE DAVI 

Quem foi Davi para tomarmos seu exemplo de vida?  

Poeta / Músico / Pastor de ovelhas / Guerreiro / Rei 

Estatísticas: Personagem bíblico com + páginas dedicadas a ele nas Escrituras: 

Abraão e José - 14 Capítulos / Jacó – 11 Capítulos / Elias – 10 Capítulos 

Davi – 66 Capítulos + 59 referências no N.T. sendo o mais citado!  

 “Homem segundo o coração de Deus” (Único rei com este título – Por que?) 

Como nós! Com falhas (devemos aprender com elas!) 

Existem 3 tipos de pessoas: 

1) Não aprendem com seus erros; 
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2) Aprendem com seus erros; 

3) Aprendem com os erros dos outros (O convite aqui é aprender com os erros de 

Davi para nos encaixarmos neste 3º grupo de pessoas) 

A NECESSIDADE DO SER HUMANO DE EXEMPLOS 

 Qual é a motivação em estarmos estudando a vida de Davi? Não são somente os 

registros históricos deste personagem das Escrituras (como vimos), mas certamente os 

exemplos de sua vida que nos auxiliarão a nos tornarmos homens e mulheres segundo o 

coração de Deus. 

 Quais os exemplos que mais convivemos no nosso dia-a-dia? 

Pais / Amigos / Professores / Colegas de Trabalho / Artistas (não os vemos no 

nosso dia-a-dia) 

 O que diz a Sociedade sobre a quem devemos imitar? (Aqueles considerados com 

maior “Sucesso”) 

 Como ocorre a influência deles? Vemos as ações e não somente o discurso. 

Ex: Filme Propaganda PEPSI década 80 

Ex: Filhos. Por que isso ocorre? As ações são mais efetivas na mudança da Mente 

(Coração) 

Ex: Filme Childrens See 

Ex: Livro “Pastoreando o Coração da Criança” (Pr. Tedd Tripp) - Filha do amigo 

que foi para o quarto brincar porque lá o pai não poderia repreendê-la - Coração 

não foi atingido ainda! 

 E quanto a nós, filhos de Deus, a quem devemos imitar?  

Ex: Paulo – I Co 4:16 / Fp 4:9 / I Ts 1:6 / II Ts 3:9 / I Co 11:1 - Havia convivido com o 

Senhor? Ele imitava Cristo! (Padrão). Este tem que ser nosso objetivo ao 

estudarmos a Palavra, mesmo não tendo convivido com os personagens Bíblicos. O 

exemplo de Davi, diferentemente do de Paulo, deixa mais evidente os aspectos da 

nossa natureza humana, o que contribui para nossa identificação com este 

personagem e seus muitos desvios de conduta em relação ao Senhor. 

 Cuidado: O alvo é o de “atacarmos” a mente e não focar somente o comportamento 

(Rm 12:2 / Hb 4:12), do contrário, corremos o risco de nos tornar “Fariseus 

Modernos”. Notem que estudaremos exemplos práticos da Palavra (e não um 

outro qualquer) para que estes auxiliem na transformação da nossa mente pela 

ação do Espírito Santo em nós (Jo 14:26). 

AULA 2 

A ESCOLHA DO POVO 

 I Sm 8:5 Porque constituir um Rei?  

 I Sm 8:7 a 9 Qual é a implicação de quererem ser igual às outras nações?  

 I Sm 9:1 a 2 Quais critérios o povo queria ver no Rei?  
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 I Sm 10: 17 a 20 e 23 a 24 Deus dá o que o povo deseja, mesmo este 

colocando seus desejos em 1º lugar  

Cuidado: Muitas vezes Deus pode nos dar o que estamos pedindo... “Vai lá!” 

Ex: Livro “Recados do Coração” de Lauraci Tomazini, que descreve um 

período de 33 anos marcados por tristezas em função de um desejo realizado 

contra os preceitos de Deus para o casamento (“jugo desigual”). 

 Saul tinha 40 anos – No início foi humilde, mas depois arrogante e depressivo. 

A ESCOLHA DE DEUS 

 I Sm 13: 13 e 14 É a 1ª rejeição de Deus a Saul (com 1 ano de reinado) 

 I Sm 16:11 Qual a visão de Jessé sobre seu filho caçula?  

 I Sm 16:12 Como ele de fato era? (nenhum “destaque”): Pastor / Moço / 

Cidadezinha (Belém) 

 I Co 1:26 a 29 Qual a visão de Deus? Contraste esta visão com seus 

conceitos sobre como você “elege” pessoas: 

Ex: Empregada fazendo curso no C.T.L. depois de 1 dia de muito trabalho; 

Ex: Filme “For the birds” – Como você escolhe suas amizades? 

Namorada(o)? Enfim, pessoas que você irá investir seu tempo 

 

3 Prioridades para os líderes de Deus: 

 Coração voltado a Ele: O que isso significa? Ser perfeito? Na verdade é estar 

em sintonia, sua vontade ser a d’Ele também; II Cr 16:9 Não ter nada 

escondido. 

 Humildade: Sl 78:70 – Servo Fiel; Você reclama das suas tarefas no seu dia-

a-dia, independente de qual for o trabalho que o Senhor tem lhe dado? Deus 

analisou a casa de Jessé e não viu o “C.V.” dos irmãos de Davi! O Senhor 

exige obediência e não genialidade de niguém. 

 Integridade: Sl 78:71 e 72 – Completo / Inteiro / Sólido / Honesto quando 

ninguém olhava, executava seus deveres com dedicação! 

Ex: É o contrário do Mundo da “auto-imagem” – Cascatas do mundo 

corporativo (muitos que nada fazem, se destacam). 

O LÍDER DE DEUS 

Já vimos como é o processo de escolha de Deus, veremos agora como Deus forma 

aos que escolhe - não é do dia para a noite! 

Quem é um Líder? 

 

→ Qualquer um que exerce influência sob alguém. 

Ex. Uma mãe é uma líder. Você no seu trabalho ou escola pode ser um líder 

independentemente se ocupa algum cargo ou não (o cargo não traz liderança). 

 → Alguém que leva pessoas onde não poderiam chegar por si mesmas 
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Ex: Quem é o maior líder do mundo de todos os tempos? Por que? Quais recursos 

materiais/humanos ele tinha? Quais transformações ele causou/causa nas pessoas? 

Qual o grau de motivação delas? (o que estavam dispostas a fazer por ele) 

Ex: Veremos como Davi leva um bando de “desprezados sociais” a formar um 

exército destemido, leal e com objetivos definidos. 

→ Já existem líderes de nascença? Não, pois as características que se exige de um 

líder, são desenvolvidas ao longo do tempo. Segundo James C. Hunter (O Monge e 

o Executivo), são: Confiabilidade (Honestidade), Compromisso, Respeito, 

Entusiasta, Dirigido a Pessoas (bom ouvinte) e adivinhem?... Ter um bom Exemplo 

de Vida! Podem haver características do indivíduo que favoreçam o aprendizado 

(QI, etc), mas não existem líderes natos. 

 

FORMAÇÃO DE LÍDERES – A METODOLOGIA DE DEUS 

 

1º) Expor à solidão → Citação Biógrafo F.B. Meyer (pag. 26); necessidade de conflitos 

internos bem resolvidos, primeiro você precisa reinar sobre você mesmo, ou seja, a 

opinião de terceiros sobre você não deve lhe influenciar. Davi aceitava sua posição 

simples - isso é um forte indício que não iria se deixar levar pelos aplausos públicos, 

aliás, como fez Saul, dependente do apoio popular para manter sua auto-estima. 

2º) Expor a monotonia → Como você se comporta nas tarefas do dia a dia? notem: Deus 

olhava Davi e seus irmãos e ele não reclamava de seus afazeres cotidianos. 

Ex: Livro – “Quem é você quando ninguém está olhando?” (Bill Hybels) 

3º) Expor a realidade → I Sm 17:34 e 35. Que incoerência! O jovem pastor de ovelhas Davi 

querendo convencer o guerreiro Saul a deixá-lo lutar contra Golias. Onde estava o 

grande Saul? Porque Davi não tinha medo? Vamos contrapor os “exemplos” destes 2 

homens para entender melhor este fato.  

 

 → A Mentalidade de Saul: 

 

Qual a preocupação de Saul? (Auto-imagem) 

 

 Quando olhamos para nós mesmos como sendo a saída para as situações difíceis, 

a tendência é ficarmos com medo como Saul, pois no fundo, sabemos quais são todas as 

nossas limitações. As pessoas que confiam somente em si próprias e não tem medo é 

porque tem uma auto-imagem bastante distorcida acerca de si mesmos. 

Ex: Filha de 4 anos desafiando a mãe porque disse saber tomar banho sozinha; saiu 

chorando porque não conseguia pegar o Shampoo a o Sabão (e ainda derrubou tudo). 

I Sm 12:8 a 14 Terrível decisão: Mas mesmo não sendo escolha de Deus, só 
lhe é exigida 1 coisa para prosperar: Obediência 

I Sm 14:24 a 28 
e 43 a 44 

Contra seu filho: No verso seguite (45) fica clero que Saul é 
dependente da opinião popular. 

I Sm 15:24 a 30 Contra Deus: Esta é a rejeição final a Saul como Rei de Israel 
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(*) O 1º Rei de Israel (escolhido pelo povo) não tem mais condições de governar, o 

país está cercado e Samuel (último Juiz) está velho. E agora? São nestes momentos que 

se conhecem os verdadeiros líderes, os que confiam no Senhor e não quando tudo está 

bem!  

AULA 3 

→ A Mentalidade de Davi: 

 

. Sl 139: 14-16 Ele sabe que é Deus que conhece o dia de hoje e você também, antes 

mesmo de haver mundo! 

. Ele sabe que Deus não faz coisas que você pode fazer, portanto, há uma atitude a ser 

tomada nos tempos de crise! (Ex: Jo 11:14,17,34-44; Jesus faz um milagre maravilhoso, 

mas não faz a “Pedra” se mover. Por que?) 

. Ele sabe, pela fé, que pode confiar no Senhor, mesmo não sabendo o que nos reserva 

o dia do amanhã; sabe que quando pessoas falham, mudam, morrem, nada acontece 

com Deus; quando pessoas são afetadas pelo inesperado, nada é alterado ou 

inesperado para Deus 

Ex: Papa Bento XVI depois de visita ao Campo de Concentração Nazista de Alchwitz: 

“Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu?”  

. Ele sabe que pode contar com Deus em situação críticas! Como Deus se revela para 

Samuel na situação acima (*)? (I Sm 16:1) 

 

 Como Samuel recebe isso? (I Sm 16:2) 

 Alguma semelhança com você? Só vê Saul? Qual é o seu “Saul” na sua vida? 

 

 Como Deus reage? (I Sm 16:3) 

 Porque Ele ignorava o “poderoso” Saul? – Perspectiva Humana X Divina 

 É exigido talento de Samuel para resolver o problema? (só obediência!) 

 

 Como Samuel reage? I Sm 16:4) 

 Obediência → Davi está com as ovelhas como num dia comum – Deus se 

manifesta no tempo d’Ele contra os “Saul’s” da nossa vida. 

 

ISTO É FÉ! (Hb 11:1 – Definição de Fé; Gl 3:11 – o viver pela Fé ) 

 

 Que critério Deus usa para se manifestar nesta situação crítica? (I Sm 16:6-9) (V. 7) 

 O homem rejeita (somos como os passarinhos do filme), Deus não! (I Sm 16:11) 

 A escolha (I Sm 16:12-13) 

 Qual a reação de Davi? → Vamos ver como Deus move a história (I Sm 16:17-19) 

→ Note onde ele ainda estava? Note é o tempo de Deus e não o seu. 

. Você pode imaginar Jessé e seus irmãos vendo Davi ser chamado à presença 

do Rei? 

. Ele abandonou seu serviço? (I Sm 17:14-15) 
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Aplicações 

 

1. Soluções de Deus → “Estranhas” e simples; 

Ex: Vírgula no código em C++ no projeto da CSN (contexto do projeto) 

2. Deus age subitamente (mesmo que “demore” aos nossos olhos); 

Ex: Correria no Centro de SP pra fazer teste na Camargo Corrêa (contexto 

“similar” ao Salmo 31) - Você tem que “tirar a Pedra”, Deus não fará o que você 

pode fazer! 

3. Deus continua sua escolha soberana hoje! (1/2 da Pag. 43 em diante) 

 

RELAÇÃO: SAUL X DAVI 

 

 Vamos ver como se deteriora a relação entre Saul e Davi e por que: 

  

 A “doença” → I Sm 16:15 / Jz 16:20 / Sl 51:11  

 O Espírito de Deus “sai” das pessoas salvas como no A.T.? Nova Aliança após 

Atos capítulo 2, ao contrário de antes, o E.S. vem habitar permanentemente em nós 

(2 Co 1:21-22). E quando pecamos? Entristecemos o ES (Gl 5:17; Ef 4:30 – Notem 

que o ES não nos “abandona” mais!) 

 

 O Plano → I Sm 16:16-17 

1. Deus usa maus para seu propósito: Usou Pilatos e os Fariseus para cumprir Seu 

propósito maior, o de entregar Seu único Filho por nós; pode usar pessoas do 

seu convívio para formar seu caráter. 

2. I Sm 16:18 → Faça bem tudo o que praticar (Deus pode usar esta qualidade) → 

lembre-se: Deus não faz o que você pode fazer! 

3. I Sm 16:23 - Porque Saul o ama? 

- Davi nunca foi uma ameaça para Saul pois nunca objetivou arrancar-lhe o trono 

(como ficará evidente mais tarde). 

- A música da harpa de Davi é poder de Deus que alivia Saul em sua angústia 

→ Maior livro da Bíblia: Salmos; 

 → O momento do Louvor não é apenas um “passa tempo”, mas adoração; 

→ Lutero: Todos deveriam ter Bíblia e Hinário na sua língua. 

 

DAVI X O “ANÃO” 

 

 Batalha + importante do A.T. não foi entre dois exércitos! 

 O cenário: I Sm 17:1-3 → Vale de Elá 

 1º Personagem: I Sm 17:4-7 (Aprox. 3m de altura / 90 Kg de armadura / 10 Kg de 

lança ) 

 O desafio: I Sm 17:8-9 (Alguma semelhança com seus problemas e desafios?). 

Quanto tempo durou o desafio? (I Sm 17:16). Notem os versos V.8 x V.25 → 

“subiu”, portanto Golias cruzou a base do vale e avança mais próximo de Israel. 
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 2º Personagem: I Sm 17:17-18  Davi nem estava ali para lutar e nem sabia o que 

aconteceria. 

 A situação: I Sm 17:22-24 

  Quem era o único em condições de enfrentar Golias? Quem era o mais alto e 

forte em Israe escolhido pelo povol? 

 Qual era o verdadeiro motivo do medo de Saul? Confiar em si e ter achado 

alguém maior que ele, ou seja, não confiar em Deus (ocorre o mesmo conosco 

hoje!) 

 Como tentou escapar Saul? I Sm 17:25 Chega a ser uma cena patética! E quais 

são as suas desculpas para não enfrentar os problemas que estão à sua frente? 

 Como as pessoas podem reagir quando você mostra fé para resolver seus 

problemas? É com elas que você deve lutar? (I Sm 17:28 quantas disputas como 

esta não podem surgir no contexto de uma família ou da Igreja; I Sm 17: 37b 

quantas “máscaras” não usamos para nos esconder nas nossas tradições) 

 Saul olha somente as circunstâncias sem absolutamente nenhuma fé (I Sm 17:33) 

 Davi olha como as circunstâncias revelam a Deus (I Sm 17:37) 

→ Pare e pense: De quantas coisas Deus te livrou? Urso / Leão (I Sm 17:54 – 

Notem que as armas são guardadas como lembrança do que o Senhor fez!)  

→ Pra Davi o gigante era Deus e Golias um anão! 

 I Sm 17:38-39 → Quantas vezes você tenta dar o seu próprio “jeitinho” (Ah! 

Funcionou para fulano)? Não tente ser o que você não é! Deixe Deus agir. I Sm 

17:40 - Seja quem você mesmo é! Contraste do mundo: “Pareça-se com tal 

camarada”, ainda q seja Michael Jackson, “faça como tal pessoa”. 

 I Sm 17:41-47 → “Intimidação”, isto é o que quer o inimigo! Por que Davi não se 

intimidou? A guerra não é dele! Você acha que pode lutar sozinho? Engana-se! É 

o pensamento Humanista da nossa sociedade “pós Renascimento” que nos leva 

a pensar assim. Humanistas se olham no espelho de manhã e dizem: “Está aí 

quem pode me livrar hoje!” 

Ex: Vídeo sobre “The Secret” - teoria puramente humanista!  

 I Sm 17:49-50 → Ao contrário do nosso “jeitinho”, Deus nos provê a Sua solução, 

evidenciando Sua força e não a nossa: Cai Golias, o anão e vence Davi, o 

verdadeiro gigante. 

 

AULA 4 

A MORTE DE UM GIGANTE “ANÃO” 

 

 Depois que nos livramos de um “Golias” em nossas vidas, podemos pensar: “Agora 

vai ser tudo bem daqui pra frente! Céu de brigadeiro” 

Ex: Em I Rs 18, Elias era forte e corajoso; logo no Cap 19 ele entrou em pânico e 

fugiu para salvar sua vida. O que acontecia? Vitórias decisivas são momentos 

especialmente vulneráveis; somos mais suscetíveis nesses momentos tanto ao 
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orgulho como ao desencorajamento pelo que está por vir (e não obtermos o 

mesmo êxito). 

Ex: Problemas no trabalho – um leão por dia! Do contrário, a tendência é desanimar. 

 

 Você já agradeceu por não conhecer o amanhã? Quando olho para certas coisas 

que tive que passar, eu já! 

Ex: Jamais teria entrado na Faculdade se soubesse o que iria passar – Cursinho 

(foto na formatura da Cris) & Colega crânio lendo Jornal. 

 Mt 6:34 – “Basta a cada dia suas próprias dificuldades.” 

 Você não poderia olhar para um fato futuro e saber, hoje, como você reagiria – 

até lá, você vai ter mudado com suas experiências vividas, mas Deus não! Ele 

vai realizar algo em sua vida para o seu bem, conhecendo quem você será 

“amanhã”, por isso, é uma benção não conhecer o futuro hoje! 

 

 Davi experimentou as riquezas da corte e mesmo com menos de 20 anos, não se 

corrompeu. 

Ex: E os jogadores de Futebol de hoje, como se comportam? 

 Nestas circunstâncias, como imaginar o futuro tenebroso à frente? E se 

imaginasse? Poderia concluir que seria o maior Rei de Israel? Provavelmente 

não! Portanto, não fique conjecturando muito acerca dos problemas futuros. 

 I Sm 18: 2 e 5 Continuava um servo e prosperava. 

 I Sm 18:1-3 Deus prepara o terreno (concede um Amigo!) – em quantas 

situações Deus põe alguém em nossas vidas para sairmos do outro lado! 

 

Características da Amizade: 

   

 

 

 

   * Talvez o que tenha faltado para Elias! 

 

Características da Inimizade: 

 

 

Notem: o que fez Davi contra a inveja? Nada, pois saiba com quem lutar! 

 

 Espere por inimigos mesmo que você não faça nada de errado ou não reaja! 

 

Os Apoios de Davi - Suas “Muletas” 

 

 I Sm 19:9-10 - Davi havia feito algo de errado? Não 

 I Sm 19:8  Davi era um oficial (versículo anterior) → 1º  Apoio: Posição 

Não podemos nos apoiar em uma posição que estamos ocupando. 

. Sacrifício I Sm 18:4 

. Defensor I Sm 19:4-5 

. Liberdade para se expressar I Sm 20:41 

. Encorajamento* I Sm 23:15-16 

.  Inveja I Sm 18:8-9 
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 I Sm 19:11-12 / 19:17 → 2º  Apoio: Mulher 

(Gn 2:18) - A esposa é certamente para ser uma auxiliadora, mas o pilar das nossas 

vidas tem que continuar sendo o Senhor - dependendo da esposa, isso até que é fácil 

de fazer, porém, muitas vezes, é um desafio. 

 I Sm 19:18 e 19; I Sm 20:1 Ramá: “Labirinto” de casas (fuga); o Profeta Samuel → 

3º  Apoio: Perdido 

Qual é a nossa reação quando as coisas não caminham como achamos que deveriam 

caminhar? Na maioria das vezes, dizemos: “Só comigo!” (Hardy, a hiena do desenho: 

“Oh dia! Oh vida! Oh azar!”) 

 

AULA 5  

A SITUAÇÃO DE DAVI:  

 

A vida de Davi começa a entrar em um período “negro”: Sem emprego, sem amigo, 

sem mulher, sem auto-estima... sem “muletas”! 

 

 I Sm 22:1 - Caverna (escuro) / Longe de todos menos de Deus! 

- Sl 142: Qual a finalidade do livramento? Notem: “Para que eu dê graças ao Teu 

nome!” 

. Quando as trevas pareciam dominar tudo, o que Davi vê? Deus! 

. O que as pessoas ou o mundo falam neste momento da vida das pessoas? 

Um monte de souções “mágicas” (álcool, drogas, etc...) ou até mesmo... “Se 

mate!” 

O que elas não vêem é que Deus pode mudar tudo, do nada. Esta é a lição! 

 

 I Sm 22:1-2: Deus começa a mudar as coisas de um modo muito não-usual! Note 

que é Ele que age, não Davi, não você! 

. Quem poderia dizer que aquela “escoria” se tornaria os mais valentes 

homens de Israel? Só Deus para saber isso! 

- Sl 57: No Sl 142, Davi declara que ninguém se importa com ele. Agora no Sl 

57, ele diz: “Estou exausto!” Entrega-se a Deus e reconhece que não tem 

“Muletas”, mas só tem a Deus.  

- Sl 34: Mudança para uma mensagem cheia de esperança! Quais os motivos 

para mudança? 

 

1º Chegou ao ponto mais “baixo” de sua vida para admitir que “só por Deus” 

(muitas vezes é isso que Deus quer, para evidenciar que é Ele que faz a 

obra, não você). 

 

2º Honestidade para pedir ajuda: Nossa sociedade nos força a sermos 

“super-homens” (Ex. escola / trabalho). O que acontece quando você 

demonstra fraqueza? Não deveria ser o mesmo na Igreja! 
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3º Humildade para aprender de Deus: Como vemos em Provérbios, algumas 

pessoas não aprendem, mesmo em “cavernas”; são os “néscios”. 

- Para onde você se volta quando as coisas parecem não ter mais saída? 

Você é como Davi?  

. Ex: Alcoolismo na família. Qual “solução” a pessoa via? Porque isso 

ocorre com frequencia? Pag. 105 (Falta de compreensão, amor, etc...) 

 Há uma opção melhor que o “Bar” - é aquela na qual Davi se apóia: 

“Minha rocha ... Meu refúgio ... Minha fortaleza ...“ - O Senhor. 

 

A VINGANÇA 

 

 I Sm 23:14 e 23:8 (1ª Tentativa de Saul de matar Davi) → Os Filisteus atacam Israel 

e Saul tem que voltar depois de terem cercado Davi (mais uma vez Deus usa maus 

para Seus propósitos). 

 I Sm 24:1-4 (2ª Tentativa de Saul de Matar Davi) → Deus além de não entregar Davi 

nas mãos de Saul, faz o contrário! 

 I Sm 24:6-7 (Davi tem na mente que Deus é o vingador, não ele) → Davi se mantém 

tão firme na obediência a Deus, que “persuade” seus homens a fazerem o mesmo. 

Você tem agido assim? Seu exemplo de vida faz com que outros ao seu redor se 

sintam compelidos a seguir a vontade de Deus? 

 I Sm 24:8-12 - Davi se coloca “a disposição” do inimigo e apenas lhe diz a “verdade” 

(só quem tem 100% de confiança em Deus pode fazê-lo)  

→ Temos a tendência de nos esquivar de situações e/ou pessoas? Se posicione 

sempre do lado da verdade, mesmo que isso lhe exponha a situações de risco. 

Ex: Gerente da empresa que pede o funcionário para mentir para o cliente. 

 I Sm 24:16-19 → O que a atitude de Davi gerou? 

1º - Arrependimento: “Saul chorou”; 

2º - Reconhecimento da própria situação: “Tu é mais justo” (Ou, seja, quem 

Saul era de fato); 

3º - Reconhecimento de quem Deus é: “O Senhor me pôs em Suas mãos”; 

4º - Benção: “O Senhor te pague com o bem”. É sempre assim em nossas 

vidas, ou seja as pessoas sempre vão agir como Saul, vendo seu próprio 

erro? Certamente que não! Mas não tenho o direito de agir diferentemente, 

pois isso tiraria a oportunidade da pessoa agir corretamente. 

 I Sm 24:20-22 → Davi age com prudência e como ficará claro mais tarde, com 

fidelidade para com Saul, pois cumprirá sua promessa. 

 

Aplicações 

 

1) Espere sempre duas coisas: Maus tratos e sentimento de vingança (isto está no 

coração de todos, inclusive no seu e no meu!), mas não é sentimento que deve 

determinar a nossa forma de agir, mas a obediência ao Senhor (vamos ver o que a 

Palavra fala sobre isso). 
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2)  Na maioria das vezes, a “vítma” da situação acaba sofrendo com o sentimento de 

vingança, sendo que o ofensor continua “tocando a vida numa boa”.  

3) Davi não se vingou como seria o “esperado”: Hoje pode ser um amigo ou um familiar 

que o ressentiu. Qual sua reação? “Tenho meus direitos” ou “Ele vai ver! Quem ri por 

último ri melhor””. 

- Fp 2:5-11: Se Ele abriu mão de seus direitos, quem diria você! 

- Rm 12:18-21: Você não pode agir pela outra pessoa, mas sim por você. 

- Rm 8:2-4: Muitas vezes não vamos conseguir agir assim por nós mesmos (ofensas 

mais graves); somente pela graça é que o Espírito Santo atua para isso!  

 

 É preciso estar na dependência de Deus! 

Ex: Contexto de perdão no casamento quando ocorre a infidelidade 

 

A IRA 

 

Podemos irar sem pecar? Ef 4:26 – Sim, desde que o motivo da nossa ira não seja 

porque nossos próprios direitos (ou ao menos o direito que achamos ter), tenha sido 

atingido de alguma forma, mas sim algo que atinja o próximo ou a Deus. Normalmente, nos 

iramos quando nós mesmos fomos prejudicados (1 Pe 2:23). 

Ex: Jesus irou-se ao ver os mercadores no Templo, mas sabemos que não pecou. 

 

 Vamos analisar um episódio ocorrido na vida de Davi em relação a ira  

 

 I Sm 25:2-38: 

- v.3: Completa diferença entre os dois Nabal X Abigail 

- v.10-11: “Meu” = Egocentrismo! 

- v.12-13: O mesmo Davi que não fez justiça pelas próprias mãos, poupando Saul, 

agora está disposto a assassinar (400 homens!) Isso é perda de controle! → Def. 

pags. 123/ 124 (Louco!). 

- v. 14-17: Era a chance de Abigail se livrar do marido! Como Davi teve de livrar-se 

de Saul. Ela também não o faz! Talvez você, mulher, deve estar pensando “Aí se 

fosse eu!” 

- v.18-19: A mulher como auxiliadora (Gênesis). Ela agiu para defesa do marido -

não vamos questionar se ela agiu certo ao esconder algo do marido ou não, vamos 

analisar o contexto! 

- v.32: O arrependimento de Davi 

- v.37: O objetivo de Abigail não era esconder algo para seu próprio benefício, como 

algumas esposas fazem com o cartão de crédito de seus maridos! O próprio 

insensato reconheceu, mais tarde, que era pra seu próprio bem. 

- v.39: Davi reconhece a ação de Deus na vida dele! Não foi ele mesmo quem o 

impediu de agir. 
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Aplicações 

 

1) Analisar todo o contexto antes de tomar decisão – Ouça antes de falar (Tg 1:19) 

2) Quando tiver que agir, faça-o, enfrente a situação, mas consulte outras pessoas 

também (Pv 24:6). 

 

AULA 6 

 

TEMPOS DIFÍCEIS 

 

Davi sendo levado pelas dificuldades, começa a ter um raciocínio pessimista, fruto de 

um ponto de vista humanista baseado em suas atuais condições e não no poder de Deus. 

Vamos ver quais são as conseqüências desta atitude na vida de Davi e aprendermos a 

evitar o mesmo em nossas vidas. 

 

A “Curva Espiritual” decrescente de Davi: Briga com Golias → Poupa a vida de Saul → 

Precisa de Abigail para não matar → Quais outras atitudes Davi irá ter? Nós, crentes, 

somos passíveis de decrescermos no relacionamento com Deus a ponto de sermos 

“desfigurados” como Filhos de Deus? Vamos ver o “contra-exemplo” de Davi: 

 

 I Sm 27:1 Davi passa a olhar para si mesmo e considerar somente a si. 

- Não olha para Deus, não escreve Salmos, não ora, não pede orientação a Deus 

nem a conselheiros. Não é uma questão de ser crente/salvo ou não, mas de 

andar nos caminhos do Senhor. 

Ex: Vídeo do Plano de Assalto 

- “Pode ser que um dia...”: Pensamento pessimista em relação ao futuro! 

. De onde vem? Exageramos os problemas e não exageramos a saída para 

as situações devido a nossas limitações quanto ao futuro. Esta é uma 

tendência que todos temos (em maior ou menor grau); por isso, o Senhor 

mesmo disse (Mt 6:34); 

. Por quê? Porque nos afastamos da Palavra, olhamos para nós mesmos e 

não para Deus e o que Ele pode fazer. Mas “Isso nunca vai ocorrer comigo 

porque confio em Deus!” (I Co 10:12) – veja a diferença do Davi que 

enfrentou Golias! Pode ocorrer o mesmo com você! Nós também temos o 

potencial de nos tornarmos como não-crentes: Vivendo como se Deus 

estivesse longe de nós, fosse inoperante, ou seja, não existisse! É só se 

afastar da Palavra (Sl 119:105); 

Quais as conseqüências em agirmos assim, nos afastando de Deus? Os 

próximos versículos nos responderão a esta questão. 

 

 I Sm 27:2-3: Você não vive sozinho, isolado do mundo! Quando toma uma decisão 

errada, não é só você que sofre, mas seus próximos também, e muitas vezes mais 

do que você mesmo. 
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Ex: Seperação entre casais – os filhos são os que sofrem mais. 

 

 I Sm 27:4 Você “pensa”que deu “um jeitinho”, passa a acreditar que está enganando 

o próprio Deus, se convencendo que tem uma proposta de vida melhor que a d’Ele 

e que, aparenetemente, dá certo também: “Afinal, o importante nesta vida é ser 

feliz!”. Agimos como se fossemos do mundo e deixamos de ser “Sal & Luz”. 

 

 I Sm 27:5 Você se une com o inimigo! Davi ficou 16 meses em Gate e não escreveu 

nenhum Salmo sequer! 

 

 I Sm 27:8-9 “Duplicidade” de personalidade usando máscaras: nem homem e nem 

mulher deixava com vida - este não era o proceder de um Israelita! 

Ex: Caso de amigo crente (IBCU) que transformou-se em um homosexual. 

 

 I Sm 27:10-12 Luta entre “Nova” x “Velha” natureza → Mentiras! 

 

 I Sm 29:6-8 O que era um “ótimo plano”, começa a dar errado: Sem Pátria, sem 

identidade! Quem sou de verdade? Porque ajo assim? Israelita ou Filisteu? Cristão 

ou Mundão? A casa começa a ruir, os planos começam a não surtirem os efeitos 

desejados! 

 

 I Sm 30:1 a 4 A casa caiu de vez! Você pode racionalizar para tentar se auto-

justificar, no entanto, o final sempre é triste ao andarmos longe de Deus! 

 

 I Sm 30:6 Abandono dos “amigos” (Parábola do Filho Pródigo); Este é o ponto em 

que muitos pensam em suicídio! Muitas vezes, só quando estamos prostrados, 

olhamos para Deus, porque só então, enxergamos que não há saída na nossa 

força! 

Ex: Países ricos com maior índices de suicídios. Porque? São loucos? Não! Andam 

afastados dos planos de Deus para suas vidas. 

O que fez Davi? O que fez o filho pródigo na parábola de Jesus? Voltaram-se para o 

Senhor! 

Este é o “divisor de águas na vida de Davi”, em que Deus começa a atuar no sentido 

de tornar Seu ungido, Rei de Israel. 

 

 I Sm 31:1-4 e 6 A solução não veio pelas mãos de Davi, mas de Deus; essa é a 

definitiva e verdadeira. 

 

Cuidado: A solução de Deus pode ser diferente da sua! 

Vamos ver 2 situações em que através da morte, Deus apresenta Sua solução: 
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Analogia Saul x Jesus Cristo 

 

1) Ambas as mortes foram trágicas e foram um cessar de esperança para todos da 

época; 

2) O inimigo parecia ter vencido em definitivo em ambos os casos; 

3) Davi foi introduzido na linhagem real / em Cristo, nós também fomos; 

4) Saul se mata / Deus se deixa morrer - uma solução que nos parece loucura! 

 

AULA 7 

 

DAVI, REI DE ISRAEL 

 

Davi assume o Reino sendo o 2º Rei de Israel com 30 anos e governa por 40 anos, 

sendo que, inicialmente, governa sobre Judá ao Sul com Hebrom como capital. Abner, tio 

de Saul, comandante do exército de Israel, fez do filho mais novo de Saul, Is-Bosete (o 

único parente de Saul vivo), rei das tribos do Norte. Davi não se opôs, mas depois de 7 

anos e meio, com a morte de Abner Is-Bosete, Davi unifica o reino, invadindo Jerusalém, 

até então dominada pelos Jebuseus, tornando-a a nova capital de Israel, já consolidado. 

 

II Sm 2:1, 11 → Notem, não foi “afoito” (afinal, tinha a promessa), mas consultou a Deus o 

que fazer, não partiu direto para Jerusalém; não estava ansioso, mas 

“entregava” pois conhecia a promessa que Samuel havia feito a ele através 

da unção que recebeu. Que diferença do Davi que “pensava com ele 

mesmo”! 

 

II Sm 3:2-5 → Teve 6 filhos (até aí, tudo bem) mas com 6 mulheres distintas? Isto revela 

um caráter falho de Davi para com a família, que lhe renderá terríveis 

consequências mais tarde! 

 

II Sm 5:1-12 → . Fortaleza de Sião = Cidade de Davi: Sião era originalmente o nome da 

fortaleza Jebusita na cidade de Jerusalém (Sião passou a significar não 

só a fortaleza, mas também a cidade onde a fortaleza se encontrava). 

Depois que Davi capturou "a fortaleza de Sião", Sião passou a ser 

chamada de "a Cidade de Davi” – mais tarde, Jerusalém toda passou a 

chamar-se Cidade de Davi. 

. Monte Sião = Símbolo de força e poder - era onde estava a fortaleza, 

sendo que Jerusalém é rodeada por 3 montes: Moriah (754 metros) ao 

leste, no qual estava edificado o templo, e que se prolongava no sul pela 

colina de Ophel (730 metros); ao oeste do Moriah, o monte Acra (763 

metros) estava separado do monte Sião (789 metros). 

. Canal subterrâneo = duto usado por Davi – muito questionado por 

historiadores até 1867, quando Charles Warren descobriu os canais em 

suas escavações. 
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Davi promoveu o crescimento de Israel mais que qualquer Rei antes ou depois dele: 

 

Militar Aumentou 10X o território, unificando Judá ao Sul 

Estrategista Acabou com altares para outros deuses 

Gerente Estabeleceu rotas comerciais para todo mundo 

 

O ápice na sua vida pública coincide com a ruína da sua família – Seria isso uma 

coincidência? 

 

1) I Rs 1:5-6 Claro descontrole sobre os filhos, deixados a sua própria sorte – fica 

claro pelo texto que ele nunca os disciplinou! 

2) Paixões: Como vimos, não controlava seus desejos sexuais – Bete Seba será o 

cume desta verdade. 

Um líder sempre é derrotado por um ou mais de quatro motivos abaixo:  

Ex: Sexo - Recentemente os noticiários deram conta do escândalo de assédio 

sexual com líder mundial da HP que o tirou do cargo; 

Ex: Dinheiro – Em 2009, a IBM teve um de seus Vice-Presidentes nos noticiários, 

envolvido em um esquema de favorecimento de informações ao mercado; 

Ex: Ego – Certamente o maior problema de Saul que o impedia de fazer a 

vontade de Deus; 

Quando falhamos, nós invariavelmente também somos acometidos dos mesmos 

males! 

 

Aplicações 

 

1) Nenhum objetivo na vida merece o abrir mão da família - 3.000 anos depois, 

este é o mal da nossa sociedade hoje! Porque? O diabo sempre terá o objetivo de 

atacar a família, pois é a “unidade mater” da sociedade idealizada por Deus. 

2) Tempos de calmaria e bem-estar são extremamente perigosos: “Cabeça vazia 

oficina do diabo”. 

3) Tg 1:14 e 15 O pecado “mais grave” (de conseqüências mais severas) é sempre 

o ápice de um processo pecaminoso, não um hábito súbito! Muito menos é de 

autoria somente de Satanás, como muitos querem atribuir. 

Ex: É como o fim de um casamento – ninguém se levanta de manhã e pensa: “Que 

lindo dia para uma traição!”. 

4) O pecado sempre trás seu preço mais tarde, muitas vezes, até quando nos 

arrependemos verdadeiramente. Deus nos concede o seu perdão, isso não 

significa que nos livre das consequências (vamos ver isso com os filhos de Davi 

mais tarde). 
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Ex: Um preso pode até se converter na cadeia e irá pra glória dos céus por conta 

disso, mas talvez tenha que continuar preso pelo resto de sua vida!  

 

Clame ao Senhor no seu dia a dia para andar em Seus caminhos, do contrário, 

certamente seu coração se inclinará e você passará ser dominado por suas 

próprias paixões. 

 

DAVI E A ARCA DA ALIANÇA 

 

Por quais de seus feitos Davi é mais lembrado? Derrotar Golias? Amizade com 

Jônatas? Ter sido o grande Rei de Israel? Talvez por nenhum destes feitos, pois eles 

foram apenas as conseqüências de algo muito maior que estava no coração de Davi. Note 

o que diz o Apóstolo Paulo em At 13:22. 

 

O que é “fazer a vontade de Deus”, ser “segundo Seu coração”, ser “Fiel a Ele”? Já 

vimos que isso não significa a isenção de falhas. Para entendermos melhor esta questão, 

vamos analisar a principal diferença entre os erros de Saul x Davi: 

 

. II Sm 6:1-5 A Arca da Aliança era um objeto central de culto no AT – Saul nem 

ligava para ela! Mas qual foi uma das primeiras iniciativas de Davi para com este 

patrimônio da aliança com Jeová? Notem, ele se movia pelos interesses de Deus – Davi 

não iria ganhar nada ou tirar nenhum proveito pra si mesmo, gastando energias em 

recuperar “apenas um objeto”, mas ele o faz em prol do relacionamento do povo com 

Deus. Lembra-se da auto-imagem de Saul? Ele, em contra partida, negligenciava todas as  

coisas referentes ao relacionamento com Deus, fazia “vista grossa” à idolatria (desde que 

isso agradasse o povo), ou seja, seu coração era voltado a si mesmo, sempre pensava “O 

que eu ganho com isso?” - esta é a tendência de todos nós! 

 

. II Sm 6:6-7 Porque isso ocorreu? Uma passagem paralela talvez nos traga alguma 

luz para entendermos. I Cr 15:1-13 - então Davi sabia como a Arca devia ser transportada 

e não o fez. Novamente, Deus exige obediência em 1º lugar! 

 

. II Sm 6:13 Agora sim, respeito demonstrado, não ao objeto “Arca” em si, mas aos 

preceitos de Deus! Davi vai além do que a lei exigia no transporte da Arca. 

 

. II Sm 6:14-15 Isto que é um homem segundo o coração de Deus! Se alegra no 

Senhor, ou seja, com coisas relativas aos preceitos d’Ele, em cumprir o que Ele diz. 

 

. II Sm 6:16, 20 e 21 a 23 Mical não se alegrava com as coisas de Deus, não era 

capaz de ficar  feliz no Senhor e ainda não permitia que outros ao seu redor o fizessem. É 

provável que Deus a tenha punido com o maior estigma de uma mulher judia, se tornar 

estéril!  
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Aplicações 

 

1) Davi sentia-se livre por ter seguido a orientação de Deus quanto ao zelo com a 

Arca, que representava na verdade, a aliança com Israel. Liberdade é o resultado 

de fazer a vontade de Deus e se alegrar com as coisas do Senhor - o Mundo acha 

que é isso é escravidão. 

Ex: Pessoas que dizem: “O que?!! Ir 2 vezes à igreja todo Domingo? Isso é loucura!” 

Em uma só palavra, isso é se alegrar no Senhor! Mas o Mundo é incapaz de 

enxergar que, quando fazem “o que eles querem” são eles os escravos de seus 

próprios desejos e, conseqüentemente, de Satanás. Onde você está neste 

processo? Qual seu interesse, empenho, prazer nas coisas de Deus? 

 

2) Pode esperar por outras “Mical” na sua vida, se opondo ao seu desejo de conhecer 

mais a Deus e fazer Sua vontade, e mesmo demonstrando rejeição ou ira se você 

persistir. A escolha é sua! Davi fez a dele, e é por isso que hoje, mais de 3.000 anos 

depois, estamos estudando sua vida. 

 

DAVI EM TEMPOS DE PAZ 

 

II Sm 7:1 Davi, um homem acostumado com guerras e conflitos, acostumado com as 

privações que a vida lhe impôs, agora se vê vivendo num palácio, aparentemente livre de 

problemas. Nos tempos de paz, embora passemos a desfrutar das bênçãos de Deus em 

nossas vidas, também ficamos expostos aos nossos pensamentos e assim nos inclinamos 

aos nossos próprios sonhos. 

 

II Sm 7:1-2 Qual era o sonho que Davi gostaria de colocar em prática? O que o amigo lhe 

diz sobre ele? Há algo de errado com este desejo? 

- Não há nada de errado com planos, mas veja o que diz Tiago (Tg 4:13 a 15), é 

exatamente o que acontece com Davi: a resposta vem do Senhor, “não” no caso). 

 

II Sm 7:4-5 / I Cr 17:3-4 Seu sonho não irá se cumprir nele, mas somente com seu filho.  

 

II Sm 7:8-9 Deus tinha outro propósito para Davi – ser um guerreiro, um general que 

consolidasse o reino de Israel 

 

II Sm 7:12-13 Detalhe: porque “para sempre”? Muitas vezes nos sentimos frustrados por 

não realizarmos um sonho, mas Deus não enxerga só o momento, Ele vê o futuro, 

inclusive eterno e faz sempre o melhor para o contexto da eternidade. Neste caso, se 

referia ao descendente de Davi que reinará eternamente, o Senhor Jesus Cristo. Davi não 

poderia sequer imaginar o quanto era mais sublime os planos de Deus para ele e sua 

casa! 

 

II Cr 6:7-9 Não que Deus o tenha repreendido - Ele não se sujeita aos nossos sonhos, mas 

nós, à vontade soberana d’Ele (não se deixe enganar). 
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II Sm 7:18-20 / 22-29 Qual é a reação de Davi? Aceitou com pacificidade, reconheceu a 

soberania do Senhor, louvou e agradeceu a Deus pelo que tinha feito e iria fazer ainda. 

Que satisfação do Pai ver um filho agir assim! Isto é ser “Segundo o coração de Deus!” 

 

Como você tem reagido em sua vida quando as coisas não se encaminham para 

onde você deseja? Você tem sido grato pelo que Deus lhe fez até aqui e pelo que há de 

fazer? Suas reações frente a estas “auto-decepções” continuam a ser atitudes que louvam 

a Deus? Ou continuamos a sermos como ”crianças mimadas” quando não obtém aquilo 

que desejam? 

Ex: Viagem para praia frustrada pela doença de uma pessoa da família. 

 

AULA 8 

 

DAVI E A GRAÇA 

 

O que é graça? Definição: Favor não merecido – do Grego “Charis” – presume-se a 

bondade do doador e a indignidade do receptor. Vamos ver como este aspecto do caráter 

de Deus se reflete na vida de Davi: 

 

. II Sm 9:1 Ao contrário de um Rei de outra dinastia, Davi não se vinga do antecessor, 

como era costume nos povos do Oriente, mas lembra-se do passado: 

- I Sm 20:13-14 Juramento a Jônatas; 

- I Sm 24:20-22 Juramento a Saul. 

 

II Sm 9:2-4 Notem que a resposta à pergunta de Davi é positiva, porém com um “detalhe” 

acrescentado “...mas é aleijado”, que mais soa como uma advertência. Mas a graça não 

procura por alguém digno – basta ter alguém para que se possa demostrá-la. Lo-Debar = 

Sem Pasto, Lugar Árido. 

 

II Sm 4:4 A origem de Mefibosete 

 

II Sm 9:6 Que cena! Mefibosete deve estar pensando “Tô perdido!” 

 

II Sm 9:7  Note “não temas”, isto nos transparece o quanto Mefibosete deveria estar  

apreensivo; Note também “sempre”, isto nos indica que não é passar um período (Páscoa, 

Natal) na corte do Rei, na presença do Rei – isto mesmo, um aleijado! 

 

Quais analogias desta passagem podemos fazer, em relação a GRAÇA, em nossas 

vidas hoje? 

 

1) Mefibosete um dia esteve na presença do Rei (seu avô, Saul) assim como Adão 

esteve com o seu Criador – o foco é o convívio na família Real; 
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2) Depois de uma catástrofe, ambos fugiram e não estavam mais na família Real; 

3) Davi demonstra graça por amor a Jônatas / Deus, por amor a nós; 

4) Somos como Mefibosete: nada em nós pode agradar ao Rei, estamos longe d’Ele, 

mas Ele nos amou mesmo “aleijados”, demonstrando Sua graça por meio de Jesus; 

5) Somos tirados de uma terra árida (pecados, escravidão) para abundância da vida 

com Jesus; isto se concretizará no Céu, onde ceiaremos com o Senhor; 

6) Mefibosete é adotado como filho e nós também o somos. Não podemos 

compreender a dimensão total deste fato agora, somente na eternidade teremos a 

noção da Graça de Deus! (I Co 13:12) 

  

Como Davi, temos que demonstrar Graça para com as pessoas, pois este 

certamente é um aspecto do caráter do nosso Deus que Ele quer ver refletido em 

nossas vidas também, pois é Seu objetivo que tenhamos a “estatura” de Cristo (Ef: 

4:13) 

  

DAVI E BATE-SEBA 

 

Davi passa da graça para a desgraça: Sim, este somos nós, seres humanos! 

Capazes de atos extremos de confiança em Deus, de demostrações de amor e afeto, mas 

ao mesmo tempo, com um potencial enorme para satisfazermos nossos próprios desejos. 

Vamos ver este triste episódio na vida de Davi que vem a lhe custar tão caro no futuro: 

 

. II Sm 5:12-13 Note que Davi dá vazão aos seus sentimentos. Faça o mesmo e você vai 

ver onde vai parar na vida! Dt 17:14-17 Era esperado um comportamento diferente do Rei! 

Os tempos difíceis geram indivíduos dependentes de Deus - o contrário também é 

verdade! Não é a toa que Jesus diz ser mais fácil um Camelo passar pelo furo de uma 

agulha do que um rico entrar no Reino de Deus (Lc 18:25) – a tendência é de confiarmos 

em nossa conta bancária e não em Deus. 

Davi tem por volta de 50 anos de idade, está morando num palácio maravilhoso e tem de 

tudo de melhor que há na época, mas é neste período que ele “abaixa a guarda” no que se 

refere aos seus próprios desejos. 

 

. II Sm 11: 

- v.1 Fica evidente a troca dos campos de batalha para a cama dos aposentos reais; 

- v.2 O processo da tentação sexual, em geral pelos olhos no caso do homem; note 

a orientação que temos: “Resisti ao Diabo e ele fugirá” (Tg 4:7) / mas quanto a 

mulher adúltera (Pv:5:8) – Foge! 

- v.3 O aviso foi dado: “Olha! Ela é casada!” - sabiam da pretensão de Davi. 

- v.4 Seu desejo veio em primeiro lugar! Deus? Que Deus? Não foi um estupro, pois  

houve consentimento mútuo! 

- v.5 e 6 O início das conseqüências do pecado (neste caso, a gravidez) seguida 

pela tentativa humana de acobertar as coisas perante os outros. Na sequênca, mais 

mentiras. 

- v.7 e 8 Tudo parecia ter sido encoberto facilmente. Plano armado e executado! 
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- v.9 e 11 Que lição de moral! Para Urias, era só Deus e a nação de Israel, mas para 

o próprio Rei, com um coração cauterizado, seus interesses pessoais acima de tudo 

(do povo e do próprio Deus). 

- v.12 e 13 Note o desespero de Davi para encobrir seu erro, indo às últimas 

consequências. 

Ex: Caso do Goleiro do Flamengo, amplamente divulgado pela imprensa. 

- v.14 e 15 Notem que a intenção é a morte premeditada, o que é chamado em 

termos jurídicos como crime Doloso. 

- v.16 e 18 Homem segundo o coração de Deus! Você está “chocado” com isso? 

Pois saiba que, para nossa “sorte”, Deus não está! Diante d’Ele eu e você já fizemos 

o mesmo várias vezes! Note que não só Urias morre pela determinação de Davi, 

mas outros soldados fiéis. 

- v.19 e 21 Joabe, agora, tem algo “precioso” contra Davi (o Rei está em suas mãos) 

- v27 Tudo indica que o plano de Davi deu certo, embora tenha sido o plano “B”, 

tudo acaba em clima de “... e viveram felizes para sempre” - se não fosse um 

pequeno “detalhe”: Deus não se agradou! 

 

. Sl 51: 3-4 Depois de cerca de 1 ano do pecado que cometeu, Davi foi confrontado, como 

veremos na sequência de sua história, e escreve este Salmo. Certamente, este foi um 

período que ele passou longe de Deus, com muitas pessoas na corte à sua volta, mas 

sentindo-se “a sós”, pois tinha perdido o convívio com aquele que sabia ser seu 

sustentador até aquele momento – veja o que tinha escrito antes: Sl 31: 3 e 4. 

 

O CONFRONTO COM O PECADO 

 

Embora o clima de paz aparente após o episódio com Bate-Seba, veremos que o 

fato de desagradar a Deus, muda completamente as coisas na vida de Davi – note o 

“porém” em II Sm 11:27. 

 

Vejamos o que diz Paulo em Gl 6:7 - Davi agiu como o motorista que quebra a luz do 

painel do veículo e continua dirigindo, ao invés de parar para ver o que está errado. Não 

podemos pensar que estamos “enganando Deus” pois com Ele não se brinca; nossos 

pecados não ficarão sem consequências, ainda que sejam eternas e não terrenas - Ap 

22:12 Esta passagem é só para os Salvos! Os ímpios já foram julgados e condenados no 

Capítulo 21 “Grande Trono Branco”. 

 

Vejamos com estas verdades se aplicam na vida de Davi: 

 

. Sl 32:3-4 Isto é parte do que o pecado não tratado traz como consequência para os que 

teem um relacionamento genuíno com Deus e Davi expressa esta realidade muito bem! 

 

. II Sm 12:1 O Senhor envia Natã, no caso de Davi, e quem ele nos envia hoje? Pessoas 

íntegras, firmes na fé pra nos exortar e principalmente, o Espírito Santo. Pense na posição 

delicada de Natã ao confrontar o Rei; muitas vezes, hoje, deveríamos fazer o mesmo, 
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exortando ou confrontando um irmão que sabemos estar com um procedimento em 

desacordo com as Escrituras (não com sua opinião pessoal), mas nos omitimos para “nos 

preservarmos” de aborrecimentos. 

 

. II Sm 12:2 a 4 Davi sente profunda compaixão pelo homem pobre a esta altura da 

história, a mesma que deveria ter por Urias no seu interior. Vamos esclarecer a analogia 

do Profeta: Pobre = Urias / Rico = Davi / Ovelha = Bate-Seba / Viajante = Cobiça\ 

 

. II Sm 12:5 e 6 Davi se auto-condena ao condenar o homem rico. 

 

. II Sm 12:7 Natã só puxou o laço em que Davi mesmo havia entrado: “Tu és o homem” 

 

. II Sm 12:8 a 12 Este é o “porém” de II Sm 11:27; “só” desagradar a Deus, “só” isso! 

Vejamos Hb: 10:31 - veremos que caso de Davi, as consequências serão: ter que matar o 

próprio filho, ver o filho matar outro filho à espada. 

 

. II Sm 12:13 Davi finalmente reconhece o erro perante o Profeta, representante de Deus. 

A restauração do relacionamento com Deus então começa (sua vida é poupada), mas as 

conseqüências permanecerão; note que se não tivesse reconhecido seu erro e 

permanecesse rebelde contra Deus, provavelmente morreria prematuramente. 

 

Confrontação:  

 

1) Você está disposto a ser corrigido? Ou sua cerviz é dura? Isto determinará quais 

tipos de consequências poderão haver (Davi escapou da morte); 

2) Quando confrontar, tenha certeza de que a verdade está com você, tanto em 

relação a verificação dos fatos em si (se esclareça primeiro) quanto ao que diz a 

Palavra sobre o assunto em questão; 

3) Tenha a sensibilidade - não a sua, mas a que Deus fornece pela ação do Espírito 

Santo – ore, busque o momento certo de falar. Pv 15:11 e 12 Peça a Deus pela 

ação do Espírito Santo! O confronto deve ser sempre para restauração, nunca para 

destruição, embora esta seja uma opção da pessoa (I Co 5:4 e 5); 

Ex: Processo de exortação ocorrido por litígio entre irmãos. 

4) Tenha coragem para enfrentar a situação - Natã x Davi - Você x Amigo ou Parente; 

quando pensar que pode haver uma indisposição permanente com a pessoa, fique 

do lado de Deus e do que ele pede para que façamos! Lembre-se que deixar de 

confrontar é deixar de se importar com a pessoa e sua vida com Deus. 

5) Só poderão ocorrer 2 tipos de resultados se o processo for conduzido corretamente: 

Afastamento ou Arrependimento (denotado pela mudança de conduta) - o Salmo 

51 que vimos anteriormente demonstra bem qual a opção de Davi após o confronto. 

 

 

 

Apostila do Aluno************ 
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AS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO – A REVOLTA 

 

Em geral, as famílias passam por 2 tipos diferentes de problemas: Externos e 

Internos. Os Externos caracterízam-se por não serem decorrentes do comportamento de 

nenhum dos membros desta família, por exemplo: condições econômicas como o 

desemprego, desastres naturais de grandes proporções, etc. Já os Internos são derivados 

de um comportamento pecaminoso de 1 ou mais membros desta família, como por 

exemplo: falta de perdão, rivalidade, infidelidade, abandono, entre outros. Qual dos dois 

tipos causa maior dano? A tendência é pensarmos que os Externos são os mais 

prejudiciais pela ação geralmente instantânea e a brutalidade com que ocorrem. No 

entanto, em grande parte das vezes, tais problemas acabam até por solidificar ainda mais 

a família, se a mesma já se encontra unida quando tais eventos ocorrerem. Veremos pelo 

exemplo de Davi, que o maior perigo muitas vezes está dentro das nossas próprias casas. 

 

. II Sm 12:10-11 A origem dos problemas Internos que Davi enfrentará em sua casa são 

decorrentes de pecados que ele mesmo cometeu. Note que Davi foi perdoado (“não 

morrerás”), mas as consequências do pecado permanecem. Hoje ocorre o mesmo 

processo conosco: A graça anula o pecado em si e nos dá suporte para as consequências 

futuras, mas não as elimina em muitos casos. 

 

. II Sm 16:21-22 Contexto: Absalão, depois de ter matado o irmão Amom que estuprou a 

irmã, revolta-se e toma o trono do pai. É uma dupla perda para Davi: suas esposas e seus  

filhos - já é o terceiro que se vai (o filho de Bete-Seba morreu pouco depois de nascer, 

Amom foi morto por Absalão e agora, este último que se revolta). 

 

. II Sm 13:1-22 Notem o verso 21: Complementar 

 

. II Sm 13:24-26 Davi não sabia que há + de 2 anos um irmão não falava com o outro; o 

que isto nos sugere? Certamente o abando para com a criação dos filhos. 

 

. II Sm 13:28 A morte de Amom; você pode pensar “Espere até Davi fiicar sabendo disso! 

Vai disciplinar o filho com as próprias mãos”, mas vejamos mais a frente qual foi sua 

reação. 

 

. II Sm 14:28 Davi aceita Absalão de volta - Total falta de disciplina e premiação do delito! 

Vejamos quais as consequências disto. 

 

. II Sm 15:14 Insurreição armada vinda do dentro de sua própria casa. 

 

. II Sm 18:32-33 Sempre a espada em sua casa. Esta é a histeria de muitas famílias de 

hoje! 

Ex: Programa Discovery Channel “12 assassinos em série” - Todos com problemas de 

infância em casa que os levaram a ser assassinos! Como Absalão descreveria Davi o pai, 

não o Rei? Provavelmente, como alguém ausente, que não lhe dava atenção. 
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AS CONSEQUENCIAS DO PECADO – A MORTE FÍSICA 

 

Qual é a nossa tendência quando as coisas não vão conforme planejamos ou 

desejamos? Certamente é tentarmos mudá-las de imediato, da nossa maneira. Veremos 

neste episódio da vida de Davi que há algo muito mais precioso a se fazer: nos colocarmos 

diante de Deus e esperarmos n’Ele. 

 

. II Sm 12:15-16: Oração é se colocar diante de Deus para expressar sua adoração, expor 

seus temores e fazer seus pedidos. Notem que ele fica a “Noite inteira” e ainda, prostrado! 

Isso não é comum para nós nem para nossa sociedade. Muitas vezes, o melhor que 

podemos fazer é orar, ficarmos a sós com Deus. Temos a tendência de irmos fazendo A, B 

ou C, antes de estarmos sozinhos com Deus. Mas o que Jesus fazia nos momentos “cruz- 

cias”? 

 

. II Sm 12:18-20: Pensavam que ele ia se matar, mas qual a reação de Davi diante da 

resposta de Deus? Mesmo sendo negativa da sua perspectiva, O adorou! Jó 1:20-21 - 

Que sintonia! Que “visão” de Deus! Davi & Jó: Homens segundo o coração de Deus. 

 

. II Sm 12:21-23: Às vezes, as pessoas não vão entender sua reação diante de alguns 

fatos aparentemente catastrófcos; alguns ainda tentarão médiuns para falar com alguém 

que já morreu, outros ficarão desesperados, mas outros aceitarão, no Senhor, e seguirão 

em frente, como fez Davi. 

Ex: Mãe cristã que perdeu o filho num acidente, sendo considerada insensível pelos 

colegas do trabalho por estar “bem” apenas alguns dias depois do ocorrido. 

 

. II Sm 12:24-25: Davi volta a viver em conformidade com Deus, mas lembre-se, isso não 

significa ausência de problemas, como veremos. As tempestades são períodos de solidão,  

mesmo com muitos ao seu redor, você tem que enfrentar os problemas por você mesmo! 

Mas as tribulações são uma forma de edificação se você andar com o Senhor (Tg XX;xx 

Tende pois irmãos por motivo de toda alegria por passar por diversas tribulações, 

sabendo.....). Dt 8:2 - Os tempos difíceis nos fazem humildes e apegados a Deus! 

“Aproveite” bem seu tempo de tribulação! 

 

AS AMIZADES DE DAVI 

 

Nossa sociedade nos passa a idéia de que somos completamente independentes e 

o fato de termos amizades verdadeiras ao ponto de compartilharmos nossos temores, 

fracassos e ansiedades, é uma forma de fraqueza. O Senhor Jesus tinha amigos? Então 

isto não pode ser considerado uma fraqueza em hipótese nenhuma! 

 

. II Sm 15:14-21: Itaí era Geteu, ou seja, originário de Gate (como Golias) e somente  

aparece na vida de Davi (ou ao menos é citado) no momento de crise! O que isto nos 
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indica? No mínimo que Davi não era preconceituoso ao estabelecer suas amizades, mas 

também que verdadeiros amigos se fazem presentes em momentos de crise. 

 

. II Sm 15:23-29: Zadoque e Abitar eram Levitas, por isso tinham autoridade de carregar a 

arca; além da obediência clara ao amigo que partia em fuga, notem a lealdade que 

demonstram a Davi – esta é outra característica fundamental dos verdadeiros amigos, 

pois, a despeito do risco que corriam, não se importaram com suas vidas em prol de Davi. 

Embora as intenções deles fossem as melhores possíveis, Davi sabia que a arca não 

pertencia a ele mesmo, mas a toda a Nação de Israel, e mandando-os voltar a Jerusalém. 

 

. II Sm 15:30-32: Husai se identifica com o sofrimento de Davi (Ref:“chorai com os que 

choram”). Esta é a reação expontânea dos amigos de verdade – muitas vezes 

presenciamos o “contrário” (alegrar com os que choram) e os que assim agem não podem 

ser considerados amigos. 

 

. II Sm 15:34: A estratégia de Davi era usá-lo contra os conselhos de Aitofel para Absalão. 

Notem como imediatamente ele se arrisca pelo amigo, reforçando o fato de que a lealdade 

não está restrita a situações favoráveis. 

 

. II Sm 18:33 / 19:1-2: Davi está em profunda tristeza – notem que os amigos não o 

abandonam por ele não ser a pessoa mais agradável de se conversar naquele momento 

específico. Esta é outra característica da amizade: saber compreender reações adversas 

da pessoa em função de seu estado emocional. 

 

. II Sm 19:4-7: Os amigos são para isso! Muitas vezes para falar aquilo que você não quer 

ouvir, te alertar! (II Sm 19:8 – Davi o ouve). 

 

Características de verdadeiras amizades: 

 

1) Não são automáticas - tem que se investir tempo; 

2) Não são neutras - exercem influência sobre você; 

3) Não são opcionais, são necessárias - se você não tem pelo menos um amigo íntimo 

para dividir problemas, conflitos, alegrias e tristezas, está na hora de começar a 

investir em um. Nosso estilo de vida pós-moderna leva ao isolamento, porém, 

somos seres sociais, feitos por Deus para nos relacionarmos com outros e vivermos 

em sociedade. A vida de Jesus é repleta de exemplos como os de Lázaro e João 

que revelam Sua disposição em fazer amizades sólidas. 



 

 

A Vida de Davi                   Henrique Blandy - Escola Bíblica de Adultos 

25 

DAVI E O PERDÃO 

 

Qual é a característica marcante de um indivíduo que o faz ter tantos amigos? 

  

.II Sm 16:5-9 Note a reação das pessoas quando a ofensa vem (Abisai) - Mas qual é a 

reação de Davi? Ele simplesmente ignora ofensas 

 

.II Sm 16:10-12 Autocontrole - essa é a palavra que muitas vezes insistimos em esquecer. 

Além disso, Davi enxergava a mão de Deus por detrás de todos os fatos, quer os que 

agradassem a ele, ou não.  

Pele grossa e coração amolecido! Este é o segredo 

Exemplo do amigo que não esperou a amiga para o almoço – reação de auto-compaixão. 

 

. II Sm 19:16-20 “Eu pequei”: Davi deve ter pensado no dia em que disse o mesmo a Deus! 

Você nunca esteve no lugar de Simei? Nunca disse nada que ofendeu a alguém e teve 

quese retratar? Ou mesmo não o fez? (Se for o seu caso, não se manifeste, ou ficaremos 

com muita inveja, ou pensando que você é hipócrita) 

 

. II Sm 19:21 De novo a turma do : “Ai se fosse eu!”; como nos velhos tempo de escola  -

mas muitas vezes, infelizmente, também como os tempos atuais no trabalho, na Igreja, 

etc... 

 

. II Sm 19:22-23 Note que Davi não simplesmente ignora (que é raiva disfarçada), mas 

“deixa-o viver”! Lembra-se? Deus diz o mesmo a ele através do profeta Natã. Mas Como 

perdoar? Aqui vão alguns passos nesta batalha: 

 

1) Reconheça que você também age como Simei, ou seja, que você é pecador! 

2) Reconheça a mão de Deus em tudo e em todos! Dependa somente de Deus – Ele 

coloca pessoas em nossas vidas para forjar nosso caráter à estaura de Cristo Jesus! 

3) Tente compreender o(a) ofensor(a) – Ex: Colega de trabalho sempre mal-humorada / 

irritada / sem educação X Histórico familiar complicado / situação difícil. 
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DAVI E A ESPERANÇA 

 

. II Sm 21:15 Retrata o “crepúsculo” da vida de Davi. Você nunca se sentiu desanimado? 

Como reagir ao ver que as forças estão “faltando” ou ao menos quando está se sentindo 

assim?  

 

Podemos observar a vida de Davi dividida em ao menos 4 temas:  

 

I. Se refugia em Deus nas dificuldades. Ex: II Sm 22:1-20 

v.7 - Deus não é alguém distante de nós. Ele responde às nossas orações! Ele nos 

ouve! 

v. 19/20 -  Nas situações mais criticas da vida, não somos nós que temos o controle! 

Você já reparou? Ele é a única segurança! Ex. Acidente com um ente querido. 

 

II. Deus como única fonte real de Luz. Ex: II Sm 22:21-31 

É como dirigir um carro – Você não vai ver a estrada toda, mas o farol é suficiente para 

seguirmos em frente - Assim é a vida com Deus.. 

 

III. O Senhor não.fraqueja  II Sm 22:32-40 

O Poder do Senhor se aperfeiçoa e se revela em nossas fraquezas. (II Cor 12:10) → Davi 

venceu em momentos que sabia não poderia fazê-lo. → Davi X Golias! 

 

IV. Única Esperança  II Sm 22:50-51 

. No fim da vida: Sem remorsos, sem ressentimentos  Visão de pleno perdão! 

. Note “para sempre”: Quem temos nós (no futuro) além do Senhor? 

. Idéia de exclusividade de Deus: No N.T. temos uma passagem que deixa isso claro (João 

6:51-53 e 66-68) 

. Nossa tendência será sempre de nos apoiarmos no que vemos / sentimos, etc... – Davi 

aprendeu onde de fato se apoiar (não em muletas). 
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Cap XXIII 

 

Velhice  Sensatez! Verdade? (Nem sempre) → Jó 32:9 

 

→ II Sm 24:1-3  Soberba de Davi (I Cr 21:1 → Satanás!) 

 

→ II Sm 24:10  Reconhecimento de Davi. 

 

→ I Cr 21:9-12  Muito atípico (Deus pede para escolher o castigo) 

 

→ I Cr 21:13  A escolha de Davi. 

 

→ II Sm 24:15  A conseqüência do pecado. 

 

→ I Cr 21:16-18  A misericórdia de Deus → 70.000 morreram, mas podia ser pior (I Cr 

21:15) 

 

→ Alguns pontos a que todos estamos sujeitos  

 

1) Ignorar as conseqüências dos atos / pecados é zombar de Deus – Muitos acham 

que podem fazer isso! 

2) Não levar Deus a sério: “Mas ninguém vai saber!”. 

. Ele vai cobrar / retribuir  Não se engane! 

. Se alguém como Davi, quase ao final da vida, foi capaz desta insensatez, imagine 

você e eu! 
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Cap XXIV 

 

→ O fim de uma Era  O que é “uma era”? 

 

. Para o homem: Ex. Fim da “Era Bush” nos US → As “marcas” podem ser + ou -. 

 

. E para Deus? Podemos “marcar uma era” para Ele?  

→ I Cr 28:1-8  Podemos ver as marcas do fim da Era de Davi como alguém que sem 

ressentimentos, submisso a vontade de Deus, projeta Israel (?) 

viver uma nova era! 

→ I Cr 28:9-10  O que seria a principal mensagem para passar a um filho no 

momento da morte? → Essa mensagem seria compatível com a 

sua vida? 

→ I Cr 29:10-13  Em nenhum momento Davi se deixou levar pelo materialismo ou 

pelo poder; suas lutas internas eram outras! Aqui deixa claro o 

que sempre ocupou o centro do seu coração, mesmo quando 

cometeu erros, sua intenção nunca era ofender diretamente a 

Deus. → Contraste com Saul que desobedecia a determinações 

claras de Deus, tendo sua glória pessoal como alvo de 

adoração. 

→ I Cr 29:20-25  Quais são os frutos de uma “Era” vivida ao lado de Deus? → A 

influência de Davi levou Israel a viver num patamar nunca visto 

de prosperidade e proximidade de Deus! 

→ I Cr 29:28  Que lápide! Davi marcou sua “Era” com uma influência altamente 

positiva (da perspectiva de Deus). E a sua lápide? Como seria 

marcada por Deus? → Note, não se trata de ausência de 

pecados! 

 

 


