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COMEÇANDO 

 

Ao prosseguir com o seu estudo da Bíblia, Misericórdia de Deus – Nossa Salvação continuará a 

aventura que se destina a moldar o resto da sua vida. Sua jornada será única e será determinada 

em parte por sua impaciente e entusiástica paixão de crescer na compreensão da Bíblia e da 

apreciação de muitas personagens novas. Seu compromisso com o estudo promete enriquecer sua 

vida enquanto Deus fala com você através da sua Palavra. 

Recomendamos que você tenha à mão cinco materiais. Estes itens serão usados ao longo do 

estudo. Você os usará com o estudo diário para enriquecer sua experiência de aprendizagem: 

1. Estudo bíblico: Misericórdia de Deus – Nossa Salvação. 

2. Nova Tradução na Linguagem de Hoje da Bíblia Sagrada (NTLH). Observação: Se estiver 

comprando uma Bíblia nova, procure uma que tenha: 

a. Índice com os livros da Bíblia, 

b. Passagens paralelas, de preferência ao final de cada página, 

c. Concordância na parte final da Bíblia, 

d. Alguns mapas básicos, também na parte final. 

3. Caneta ou lápis e marcador de texto. 

4. Caderno ou bloco para anotações. 

5. Fichas de arquivo. 

Com os quatro itens listados no ponto 2 você estará adequadamente preparado para seu estudo e 

pronto para aprender a navegar com sucesso através da Escritura. Ao adquirir sua Bíblia, não 

hesite em pedir ajuda a um vendedor ao fazer sua escolha. De modo especial, peça orientação 

quando procurar pelo tipo de passagem paralela indicada na Bíblia. 

Algo que você precisa saber: diferentes traduções da Bíblia estão à disposição nas livrarias e lojas. 

A tradução sugerida para este estudo é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, também 

conhecida como NTLH. As referências à Bíblia neste estudo são da NTLH. Esta versão é traduzida 

do texto original e os estudiosos concordam que é muito precisa e usa a linguagem atual. Muitas 

outras boas traduções estão disponíveis e às vezes ajudam a clarificar e dar compreensão a uma 

passagem específica da Bíblia. Além de traduções diferentes, algumas Bíblias são oferecidas pelas 

publicadoras como “Bíblias de estudo” ou “Bíblias de estudo indutivo” ou “Bíblias aplicadas a 

situações da vida”. Estas Bíblias oferecem notas frequentes e recursos adicionais. 
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Não hesite em escrever na sua Bíblia. Você tem permissão! É por isto que uma caneta e um marca 

texto estão incluídos. É sua Bíblia para estudar. Torne-a sua com suas notas, sublinhando, 

realçando, circulando e fazendo setas! Você também é encorajado a usar seu caderno ou bloco 

para registrar pensamentos, perguntas e para mapear sua viagem durante o estudo. 

Cada uma das seis lições está dividida em cinco partes. Estas divisões são apenas guias para ajudá-

lo a seguir pelo estudo de maneira adequada. Dar o passo para ir adiante é com você. Às vezes, a 

lição pode exigir mais tempo do que você tem e exigirá que complete a lição em mais de uma aula. 

Outras vezes, você pode terminar parte de uma lição e seguir adiante para a próxima. 

Se esta for a sua primeira tentativa de estudar a Bíblia, talvez seja melhor começar com o primeiro 

estudo intitulado A Bíblia é sua. É um estudo que apresenta ferramentas de navegação para 

facilitar seu estudo e torná-lo capaz de manobrar com competência ao redor da Bíblia. Você pode 

fazer o download de A Bíblia é sua em crosscm.org. Os seguintes estudos adicionais também 

podem ser baixados sem custo.  

• Plano de Deus – Nossa Escolha é um estudo dos primeiros onze capítulos de Gênesis.  

• Promessa de Deus – Nossa Bênção é a história de Abraão registrada em Gênesis 12-25. 

• Fidelidade de Deus – Nossa Esperança é a história de Isaque e Jacó escrita em Gênesis 25-

36. 

• Perdão de Deus – Nossa Liberdade, em Gênesis 37-50, é a história de José e seus irmãos. 

• Chamado de Deus – Nossa Libertação – Partes I e II inclui o livro de Êxodo. 

• Presença de Deus – Nossa Vitória é um estudo das histórias dos livros de Josué e Juízes. 

• Vontade de Deus – Nosso Caminho abrange as histórias de Rute, Samuel e Saul. 

Apesar de estes estudos serem recomendados, não são essenciais para conseguir estudar esta 

décima unidade intitulada Misericórdia de Deus – Nossa Salvação. 

Finalmente, você precisa entender que este estudo foi escrito de forma que você possa aprender 

por conta própria. Foi projetado para ser amigável ao usuário. Com certo grau de autodisciplina 

você dominará o material com pouca ou nenhuma dificuldade. Ao mesmo tempo, o estudo será 

excitante. Você adquirirá novas informações. Vai querer compartilhar a nova aprendizagem e 

conhecimento com outros. E você fará algumas perguntas desafiadoras que requerem respostas. 

Antecipando esta resposta, pedimos que você pense seriamente em convidar um casal de amigos 

para estudar com você. Fazer exercícios no ginásio, por exemplo, é muito mais fácil quando feito 

com outra pessoa. Juntos vocês mantêm um ao outro motivados e responsáveis. Talvez você e seu 

cônjuge gostariam de convidar dois ou três outros casais a se juntar a vocês. Talvez você more em 
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um condomínio e tenha um amigo que gostaria de convidar para estudar com você. Talvez alguém 

no trabalho gostaria de ser convidado a estudar o que Deus diz na Bíblia. Talvez você pertença a 

uma igreja ou conheça uma igreja onde possa dialogar com os participantes sobre as coisas que 

aprendeu durante a semana. Qualquer que seja a sua situação, crie um ambiente seguro para 

reunir-se com um grupo pequeno uma vez por semana, com o objetivo de compartilhar 

experiências e crescer em conjunto como amigos ao redor do estudo da Bíblia. Os indivíduos em 

seu grupo de estudo, seja grande ou pequeno, enriquecerão seu estudo como você enriquecerá o 

deles!  

É hora de começar! Abra a sua Bíblia no décimo sexto capítulo do livro de Primeiro Samuel e 

vamos continuar a aventura. 
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INTRODUÇÃO 

 

No último estudo, Vontade de Deus – Nosso Caminho, aprendemos que Israel queria ser 

governado por um rei como as outras nações da terra. Seu desejo de ser como as nações ao seu 

redor substituiu seu desejo de viver exclusivamente como um povo que pertencia a Deus e que 

vivia em segurança, como filhos de Deus e sob o governo e domínio dele. Sua exigência por um rei, 

na verdade, era a rejeição de Deus como seu rei. Depois que foram avisados sobre as dificuldades 

de viver sob o domínio de um rei, Deus lhes deu o que exigiam. O profeta Samuel foi instruído por 

Deus para ungir Saul como rei sobre o povo de Deus. Deus deu a Saul o Espírito do Senhor e o 

encorajou com as palavras: "Faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você." 

Não muito tempo depois de Saul tornar-se rei, aprendemos pelos seus atos insensatos de 

desobediência a sua incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor. Finalmente, Saul 

rejeitou a Palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Deus se arrependeu de ter feito Saul 

rei de Israel e retirou seu Espírito dele. Um espírito mau entrou e o atormentava. 

Deus procurou um homem segundo o seu coração e o jovem pastor Davi foi escolhido. Davi foi 

levado ao rei Saul para servir ao rei com sua harpa durante os momentos em que o espírito mau o 

atormentava. A música acalmava Saul e o espírito o deixava. 

Algum tempo depois, Saul e os israelitas encontraram Golias e os filisteus. Os israelitas ficaram 

apavorados com a arrogância e o desafio de Golias, mas Israel não tinha um líder corajoso para 

liderá-los na batalha contra seus inimigos filisteus. O menino Davi, entretanto, não toleraria a 

desgraça que Golias trouxe sobre os exércitos do Deus vivo. Armado com pedras e uma funda, 

Davi estava pronto para lutar contra o gigante. Com Golias morto, Israel derrotou o exército 

filisteu e despojou seu acampamento. O sucesso de Davi na batalha lhe trouxe reconhecimento 

entre o povo. Louvores a ele foram cantados por toda parte. Ele era bem-sucedido em tudo o que 

fazia porque o Senhor estava com ele. 

O sucesso de Davi, no entanto, incomodou Saul e até mesmo o levou às suas muitas tentativas, 

apesar de não alcançar sucesso, de tirar a vida de Davi. Ao final do primeiro livro de Samuel somos 

informados de que Davi estava triste por causa do seu amigo Jônatas que morreu na batalha, e por 

causa de Saul, o ungido do Senhor, que tirou a própria vida. 

Em Misericórdia de Deus – Nossa Salvação vamos olhar para Davi como homem, como pai e como 

rei de Israel. Somos informados de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sua vida 

não era perfeita, mas marcada por falhas e fracassos como homem e como pai. Apesar disso, Deus 
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mostrou a sua misericórdia com Davi, a quem ele amava. Deus o perdoou, restaurou o 

relacionamento e permitiu que Davi permanecesse no trono até a sua morte. 

A misericórdia de Deus é grande. Mesmo em um momento de profunda angústia, Davi disse: "Que 

seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós!" Deus é misericordioso. Ele 

prometeu que não esqueceria ou destruiria o seu povo. Ele não se esquecerá da aliança que fez 

com Abraão, a aliança na qual declarou que era o Deus deles e que Israel era o seu povo. A 

misericórdia de Deus não está baseada na condição do ser humano, mas em quem Deus é. O 

atributo de Deus, a essência de quem ele é, é mostrar misericórdia. Em contraste, um juiz no 

tribunal não pode conceder misericórdia quando alguém fez algo errado. A misericórdia é 

concedida somente depois que a restituição foi feita. Deus concede misericórdia não porque a 

misericórdia é algo merecido ou conquistado, mas porque quem dá a misericórdia, ou seja, Deus, 

escolhe fazer nada menos do que dar misericórdia para aqueles que vivem em um relacionamento 

de amor com ele. 

O reinado de Davi foi o auge da história de Israel sob os seus reis. Salomão sucedeu seu pai Davi 

como rei. Inicialmente, seu reinado seguiu os caminhos divinos de Davi. Ele liderou o povo com a 

sabedoria que lhe foi dada por Deus. No entanto, neste estudo, Salomão e os reis que vieram 

depois revelarão um período desesperador e desanimador na história de Israel. Israel, dividido em 

dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul, acabou sendo levado ao cativeiro por reis estrangeiros. O 

povo de Deus o rejeitou e agora Deus os rejeitava, afastando-se deles. 

Do auge do reinado de Davi Israel caiu para a lamentável prisão da escravidão! Que tragédia! Sua 

exigência por um rei levou este povo a períodos de desespero. Os líderes da nação eram corruptos 

e levaram o povo a seguir outros deuses, os deuses Baal e Astarote. Antes que a nação fosse 

totalmente consumida pelos caminhos ímpios dos reis, Deus, em sua misericórdia, entregou seu 

povo nas mãos daqueles que os escravizaram. Assim, Deus disciplina aqueles a quem ama, 

concedendo sua salvação a todos que invocam o seu nome. 

 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

9 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

LIÇÃO UM – PARTE 1 

 

INTRODUÇÃO: 

Aprendemos no estudo anterior, Vontade de Deus – Nosso Caminho, que Samuel e o rei Saul 

seguiram por caminhos diferentes (1 Samuel 15.34). Samuel partiu para Ramá e Saul para sua casa 

em Gibeá. Embora Samuel tivesse pena de Saul, não tornou a vê-lo. O Senhor se arrependeu de 

ter feito Saul ser rei e agora o rejeitou como rei de Israel. 

É importante compreender que não foi o Senhor que rejeitou Saul em primeiro lugar. Em vez 

disso, 1 Samuel 15.26 diz que Saul primeiro rejeitou a palavra do Senhor. Saul rejeitou o 

relacionamento que Deus queria estabelecer com ele como rei de Israel. Por causa da decisão de 

Saul de rejeitar Deus, Deus o rejeitou como rei. 

 

TAREFA: 

A história continua em 1 Samuel 16. Leia os versículos 1-13. 

• Para onde Deus enviou Samuel? 

• Por que ele foi enviado? 

• O que ele fez? 

 

EXERCÍCIO: 

1. Qual foi a pergunta que o Senhor fez a Samuel, no versículo 1? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. O que Deus queria que Samuel fizesse? 

__________________________________________________________________________ 

Deus tinha uma nova tarefa para Samuel. Ele estava pronto para nomear um novo rei sobre 

Israel e queria que Samuel fosse ungir aquele que Deus havia escolhido. 

3. Qual foi a ordem de Deus, no meio do versículo 1? 

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

A ordem de encher "um chifre com azeite" significava que um novo rei estava prestes a ser 

ungido. Em 1 Samuel 10.1 lemos sobre Samuel ungindo Saul como rei, o líder da herança de Deus 
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(Israel). Observe o uso do óleo, que era derramado sobre a cabeça de Saul. A unção com óleo 

simbolizava para o povo que este indivíduo foi separado para um propósito santo. Saul foi 

separado no capítulo 10 e, agora, um novo homem estava prestes a ser separado para o uso santo 

de Deus. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Para onde Deus enviou Samuel (versículo 1)? 

__________________________________________________________________________ 

Jesse não é um personagem desconhecido. Como revisão, leia Rute 4.21 e 22. Observe a 

linhagem familiar. Rute e Boaz são os pais de _____________________________________. 

Naomi é sua avó. Quem é o pai de Jessé? ________________________________________ 

E quem é o filho de Jessé? ____________________________________________________ 

2. Por que Samuel foi enviado a Belém (versículo 1)? 

__________________________________________________________________________ 

3. Qual era o medo de Samuel? (Versículo 2) 

__________________________________________________________________________ 

4. O que o Senhor instruiu Samuel a fazer e dizer? 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

5. Qual foi a instrução específica de Deus para Samuel, ao final do versículo 3? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Samuel obedeceu (versículo 4) e chegou em Belém, onde se encontrou com os anciãos da 

cidade. Sem dúvida, eles serviram como porteiros e estavam reunidos à porta da cidade 

quando Samuel chegou. O que eles pediram a Samuel no versículo 4? 

__________________________________________________________________________ 

7. O que Samuel lhes diz (versículo 5)? Por que ele veio? 

__________________________________________________________________________ 

8. Quais foram suas instruções e convite aos anciãos? 

__________________________________________________________________________ 

Quem eram as outras pessoas que ele incluiu? 

__________________________________________________________________________ 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

11 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

LIÇÃO UM – PARTE 2 

 

QUESTÃO PARA REFLEXÃO: 

Deus enviou Samuel até Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. Se você fosse enviado por Deus 

para fazer a seleção, quais seriam os critérios para você fazer sua escolha? Não se esqueça de 

considerar o seu desapontamento com o primeiro rei. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

Vamos descobrir quem Deus escolheu... 

1. Samuel está procurando o escolhido de Deus. No versículo 6, quem Samuel vê? 

__________________________________________________________________________ 

Qual era a opinião de Samuel sobre o homem? 

__________________________________________________________________________ 

2. O que o Senhor disse para Samuel não levar em conta, no versículo 7? 

__________________________________________________________________________ 

O que sabemos sobre a aparência e a altura do rei Saul? Veja 1 Samuel 9.2. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

O Senhor rejeitou Eliabe. 

3. As palavras seguintes dão dicas do que o Senhor estava pensando. Copie o restante do 

versículo 7: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Qual foi a resposta de Samuel a cada um dos filhos de Jessé trazidos diante dele (versículos 

8-10)? 

__________________________________________________________________________ 

5. Finalmente, o que Samuel pede a Jessé no versículo 11? 

__________________________________________________________________________ 
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6. Qual é a resposta de Jessé? 

__________________________________________________________________________ 

7. Qual foi a orientação de Samuel (versículo 11)? 

__________________________________________________________________________ 

8. E o filho mais novo, que estava cuidando das ovelhas, foi trazido. Como ele é descrito no 

versículo 12? 

__________________________________________________________________________ 

9. O que o Senhor ordenou que Samuel fizesse? 

__________________________________________________________________________ 

10. Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos. O que nos é dito sobre Davi (versículo 13)? 

__________________________________________________________________________ 

Isto também é familiar. O que nos é dito sobre Saul em 1 Samuel 11.6?  

__________________________________________________________________________ 

11. Com a sua tarefa concluída, Samuel foi para sua casa em ____________________________ 

(versículo 13). 

 

MEMORIZAÇÃO: 

Você se vê olhando para a aparência externa de uma pessoa e não para o coração? Copie o 

versículo 7 em um cartão como tarefa de memorização. Deus deu a Samuel alguns conselhos 

diretos: "Não se impressione com a aparência... Eu não julgo como as pessoas julgam." O ser 

humano se engana olhando para a aparência exterior de alguém; o Senhor olha, examina e 

conhece o coração. O coração contém os valores, o caráter, a essência da pessoa. 

• O que Deus está dizendo para Samuel fazer? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Como revelamos nosso coração para que os outros vejam? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• O que o coração nos diz sobre um indivíduo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• O que os outros aprendem sobre mim quando revelo meu coração? 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

13 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ALGO PARA CONSIDERAR: 

Até este ponto, algumas coisas sobre Saul e Davi são semelhantes. Ambos foram considerados 

insignificantes e inexperientes. 

1. O que aprendemos sobre Saul em 1 Samuel 9.21? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quais são as duas coisas que aprendemos sobre Davi em 1 Samuel 16.11? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Finalmente, o que nos é dito sobre estes dois homens em 1 Samuel 9.2 e 1 Samuel 16.12? 

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO UM – PARTE 3 

 

INTRODUÇÃO: 

Acabamos de observar as semelhanças entre estes dois homens, entre Saul e Davi. Os próximos 

versículos expõem o que fez toda a diferença entre eles. Em 1 Samuel 15.23 e 26 aprendemos que, 

por causa da rebelião e arrogância de Saul, da desobediência dele, o Senhor o rejeitou como rei de 

Israel. 1 Samuel 16.14-23 revela outra consequência das ações de Saul. 

 

TAREFA: 

Leia 1 Samuel 16.14-23. 

• O que substituiu o Espírito do Senhor? 

• Quem foi chamado para servir a Saul? 

• O que foi pedido que ele fizesse? 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que se retirou de Saul (versículo 14)? 

__________________________________________________________________________ 

2. O Espírito do Senhor havia dominado Saul (1 Samuel 11.6). Esse espírito novo e destrutivo 

tinha um efeito diferente sobre ele. 

Vemos que este espírito mau o ____________________________________ (versículo 14). 

3. Os empregados de Saul, que o serviam, perceberam o que estava acontecendo. Qual foi a 

solução deles para o espírito que atormentava Saul (versículos 15-16)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. No versículo 17, aprendemos que Saul concorda e instrui seus empregados a continuar 

procurando para lhe trazer alguém que tocasse bem a harpa. Um empregado conhecia 

Davi, filho de Jessé. O que ele diz sobre Davi (versículo 18)? 

• É um __________________________________________________________________ 

• Também é ____________________________, bom ____________________________ 

• __________________________________, tem ________________________________ 

• E o ____________________________________________________________________ 

5. No versículo 19, que ações Saul pretende tomar? 
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__________________________________________________________________________ 

6. No versículo 20, como Jessé responde? 

__________________________________________________________________________ 

Observe a generosidade e o respeito de Jessé pelo seu rei. 

7. O versículo 21 nos diz que Davi começou a servir a Saul e, aparentemente, passou no 

período de experiência.  

Somos informados que Saul ___________________________________________________ 

Também é dito que Davi se tornou _____________________________________________ 

O que Saul pede para Jessé, pai de Davi (versículo 22)? 

__________________________________________________________________________ 

8. Saul parece ter uma solução para os momentos em que o espírito mau, mandado pelo 

Senhor, vem sobre ele (versículo 23). 

Davi ______________________________________________________________________ 

O espírito mau _________________________________________ e Saul se sentia melhor e 

__________________________________________________________________________  

 

ENSINO: 

O mais importante para o Senhor é a nossa obediência à sua Palavra. Não importa o quão certo 

pensamos estar, Deus se compraz com nossa obediência a ele. Sua Palavra é o presente dele para 

nós. Sua Palavra nos dá orientação e direção que nos protegem do mal e do perigo. Sua Palavra 

protege o nosso ir e vir todos os dias de nossas vidas. Em Êxodo 20, temos os Dez Mandamentos e 

aprendemos que foram dados por Deus ao seu povo para que pudessem viver juntos como uma 

comunidade, refletindo seu amor por Deus ao mundo ao seu redor. Os mandamentos de Deus 

foram o melhor de Deus para eles, dados pelo coração de amor de Deus, mas ainda assim os 

israelitas escolheram desobedecer. Seus atos de desobediência foram atos de rejeição dele como 

seu Deus. 

Quando olhamos para Saul, descobrimos que ele também escolheu desobedecer a Palavra do 

Senhor. A desobediência tem consequências. Nada agrada ao Senhor tanto quanto a nossa 

confiança nele e que esta confiança se reflita em nossa obediência. 1 Samuel 15.22 diz que 

obedecer é melhor que... O versículo 23 nos lembra que a desobediência é rebelião e arrogância. 

Precisamos compreender que a desobediência à sua voz, à sua Palavra, mostra um coração que 

rejeita Deus e sua autoridade. 
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LIÇÃO UM – PARTE 4 

 

REFLEXÃO: 

1. Quais são essas coisas e quando são esses momentos que fazem com que seja mais difícil 

para mim ouvir a Palavra do Senhor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quando escuto a voz de Deus ao falar através da Palavra dele eu... 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. A obediência a Deus como nossa autoridade é difícil para todos. Em Gênesis 3 aprendemos 

que Adão e Eva foram enganados ao acreditar que tinham encontrado algo melhor do que 

a obediência à voz de Deus. Rebelião e arrogância são conceitos difíceis. Não gostamos de 

pensar em nós mesmos seguindo este caminho. A rejeição de Saul à Palavra de Deus 

resultou na sua rejeição como rei da parte de Deus. Você já se sentiu rejeitado, uma 

rejeição causada por sua rebelião/arrogância? O que foi dito ou feito? O que poderia ter 

sido dito ou feito para ter um resultado diferente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

Mais uma vez o Salmo 1 tem algo a nos dizer. Reveja seu trabalho de memorização do Salmo 1. 

(Por favor, observe: Se esta é a primeira vez que vê uma referência ao Salmo 1, copie este 

primeiro salmo em um cartão e memorize esses seis breves versículos.) Dê uma atenção especial 

ao versículo dois. "O prazer dele está na lei do Senhor..." O Senhor se deleita em nossa obediência 

à sua Palavra. Por que a obediência é tão importante para o Senhor? 

________________________________________________________________________________ 

O Salmo 1.2 nos diz que a pessoa que anda em um relacionamento com o Senhor tem prazer em 

obedecê-lo e meditar na sua Palavra. O maior prazer dessa pessoa não é se envolver nas 

atividades e conselhos dos maus, dos pecadores e dos zombadores – daqueles que não têm um 

relacionamento com Deus. Veja bem, Deus tem prazer em nós e nós temos prazer nele ao 

expressar nosso amor e confiança nele quando o obedecemos! 
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ORAÇÃO: 

Senhor, Pai misericordioso, acho difícil confessar-te meus caminhos rebeldes e arrogantes. Eu 

gosto de estar no comando. Gosto de ser aquele que determina o que vou fazer e o que não vou 

fazer. Mas estou aprendendo que, ao responder com obediência à tua Palavra estou fazendo com 

que você sinta prazer em mim. Faze com que a obediência a ti e o respeito à tua Palavra sejam o 

meu prazer todos os dias da minha vida. Enche-me de um amor que encontra a sua maior alegria 

em ti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO UM – PARTE 5 

 

ENSINO: 

Estamos por iniciar o estudo de 1 Samuel 17, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É a 

história de Davi e Golias. O Davi de Michelangelo é o conceito humano do menino Davi, o pastor, o 

filho mais novo de Jessé. Outras obras menos notáveis e diferentes foram feitas pelo escultor 

Verrocchio, e por vários outros. 

O profeta Samuel, em obediência a Deus, derramou óleo sobre a cabeça dele, na presença de seus 

irmãos (1 Samuel 16.13). Este menino é agora o rei ungido de Israel, separado para os propósitos 

de Deus. Ele é aquele sobre quem o Espírito do Senhor veio com poder. Apesar de ter sido ungido 

rei, muitos anos se passarão antes que se sente no trono como rei de Israel. 

Vários nomes estranhos são usados em 1 Samuel 17.1-3. Palavras como Socó, Efes-Damim, Azeca, 

e Vale de Elá referem-se a locais ao longo da região costeira do Mar Mediterrâneo. Muitos mapas 

bíblicos não identificam onde essas cidades antigas estavam localizadas. A maioria, no entanto, 

mostra a terra da Filisteia, uma estreita faixa de terra correndo ao longo da costa do 

Mediterrâneo, entre Jope ao norte e Gaza ao sul. Esta terra foi ocupada pelos arqui-inimigos de 

Israel, os filisteus. Ao longo dos livros de Primeiro e Segundo Samuel, os filisteus são mencionados, 

muitas vezes fazendo referência a uma batalha ou ação contra os israelitas. 

Em 1 Samuel 17.3 nos é dito que o exército dos filisteus e o exército de Israel ocuparam cada um 

uma colina oposta com um vale situado entre eles. Este é o palco montado para a história de Davi 

e Golias. Se você nunca leu a história que está registrada em 1 Samuel, pode querer anotar em seu 

caderno aquelas partes novas da história que não conhecia antes. Estes pedaços e partes 

acrescentados podem lhe mostrar alguma coisa nova e refrescar sua apreciação pelo trabalho 

milagroso que Deus realizou através deste jovem pastor Davi. 

 

TAREFA: 

• Escreva um breve resumo das coisas que você lembra da história – fatos, personagens, 

palavras, etc. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Leia todo o capítulo de 1 Samuel 17. 
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o Em seu caderno, crie uma lista das coisas que descrevem Golias. 

o Em seu caderno, liste algumas coisas que você está começando a aprender sobre Davi. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Os versículos 4-7 descrevem Golias, o campeão dos filisteus. Considere este homem que os 

filisteus tinham ao seu lado: 

a. A aparência dele: 

________________________________________________________________________ 

b. A armadura dele: 

________________________________________________________________________ 

c. As armas dele: 

________________________________________________________________________ 

d. A força dele: 

________________________________________________________________________ 

Sua conclusão: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. No versículo 8, a partir da perspectiva de Golias, quem eram as forças opositoras? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Golias era o homem a ser vencido. O que Golias gritou para os israelitas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

É interessante observar como Golias achava que a batalha tinha tudo a ver com ele. 

Sublinhe todos os pronomes pessoais que Golias usa, nos versículos 8, 9 e 10. 

4. Golias faz o desafio (versículo 10): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Com quem Golias supõe que estaria lutando? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. O que Golias não sabia? 
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__________________________________________________________________________ 

7. Releia o versículo 11. Que palavras são usadas para descrever os israelitas? 

____________________________________ e ____________________________________ 

Outras traduções usam as palavras ficaram com medo ou tremeram muito. 

Observação: A palavra consternado tem o significado de algo ou alguém quebrado. Esta 

quebra pode ser causada por violência, confusão ou medo, e sua consequência é deixar a 

pessoa com medo, desanimada e aterrorizada. 

 

REFLEXÃO: 

O que está acontecendo? O que está havendo? Toda essa história parece ser um jogo psicológico. 

As equipes são os filisteus com o seu campeão Golias contra os israelitas e seu rei Saul. Golias 

apareceu diante de Israel vestido para a luta com altura, armadura, armas, músculos e até mesmo 

um escudeiro que caminhava à sua frente. Quem não se sentiria intimidado? 

• E não é apenas Golias vestido e armado para a luta, mas agora ele para e grita para o 

exército de Israel. Em resumo, parece estar dizendo: "Vamos simplificar as coisas. Vou lutar 

pelos filisteus e vocês enviam o melhor para lutar pelos israelitas. E que o melhor homem 

vença. Se eu perder, os filisteus se sujeitarão a vocês e se vocês perderem os israelitas nos 

servirão." É importante que consideremos por um momento quem é o campeão de Israel 

(1 Samuel 9.2). O que lemos sobre ele em 1 Samuel 17.11? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• O rei de Israel é retratado como estando consternado e aterrorizado. Você está surpreso 

com a reação dele diante de Golias? Como você espera que o seu rei líder responda? Que 

tipo de líder ele aparenta ser? Pense em que tipo de relacionamento parece haver entre o 

povo e o rei: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Se você estivesse no exército israelita e visse este gigante armado e ouvisse seu desafio 

corajoso, que palavras usaria para se descrever? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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QUESTÕES DE APLICAÇÃO: 

1. Quais são alguns gigantes que eu enfrento? 

__________________________________________________________________________ 

2. Quando a vida parece repleta desses gigantes, que emoções tendem a surgir em mim? 

__________________________________________________________________________ 

3. Como sou propenso a responder aos desafios dos gigantes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Como me sinto sobre a maneira que respondo aos gigantes que gritam comigo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, preciso confessar que muitas vezes me deparo com gigantes na minha vida, que me 

aterrorizam. Sinto-me como se estivesse quebrado, encolhido em um canto e derrotado. Meus 

gigantes surgem de todas as formas e tamanhos. Só sei que sou impotente contra eles. Perdoa-me 

por não lembrar que és o meu Escudo e Salvador, meu Libertador. És tu que lutas por mim contra 

os gigantes da minha vida. Obrigado por cuidar de mim. Tu és o meu Campeão! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO 2 – PARTE 1 

 

TAREFA: 

Releia 1 Samuel 17 

 

EXERCÍCIO: 

1. Jessé, o pai de Davi, está bem idoso. Ele tinha oito filhos. Somos informados que os três 

filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra (versículos 12-13). 

Os nomes dos três filhos eram _________________________________________________, 

_____________________________________ e ___________________________________. 

2. O que nos é dito sobre Davi nos versículos 14-15? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Os insultos do gigante filisteu continuaram diariamente durante _________________ dias! 

4. Jessé chamou Davi e o enviou carregado de suprimentos de comida para o acampamento 

israelita, onde seus irmãos estavam. Este pai estava ansioso por ouvir a respeito da saúde e 

bem-estar dos seus filhos. Davi fez como seu pai orientou. O que estava acontecendo 

quando Davi chegou ao acampamento (versículos 20-21)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Quem avançou quando Davi estava falando com seus irmãos? 

__________________________________________________________________________ 

6. Davi ouviu Golias gritando seu desafio contra os exércitos do Deus vivo. Qual foi a reação 

do exército israelita (versículo 24)? 

__________________________________________________________________________ 

7. O que o rei tinha prometido ao israelita que matasse aquele homem que desafiava Israel 

(versículo 25)? 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 
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8. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele o que aconteceria com o homem que 

matasse o filisteu que trazia tal desgraça sobre Israel. Como Davi se refere a Golias no 

versículo 26? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Em resumo, Davi disse: "Quem ele pensa que é? Como ousa pensar que pode desafiar os 

exércitos do Deus vivo?" 

9. No versículo 28, a raiva de Eliabe por Davi fica clara. Qual é a acusação de Eliabe? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. (Versículos 31-32) Davi volta a confirmar a informação. Saul ouve sobre Davi e o mandou 

chamar. O que Davi diz a Saul? 

__________________________________________________________________________ 

O que ele se oferece para fazer? 

__________________________________________________________________________ 

11. Qual é a resposta de Saul (versículo 33)? 

__________________________________________________________________________ 

O tamanho físico e a experiência em batalha de Davi são as únicas coisas que Saul 

considera vantagens importantes e necessárias para lutar contra Golias. 

12. Qual é a resposta de Davi (versículos 34-35)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Contra que animais Davi havia lutado? _____________________ e ____________________ 

Como ele considerava este filisteu incircunciso? ___________________________________ 

Por quê? (Versículo 36) _______________________________________________________ 

13. Quem era o libertador de Davi (versículo 37)? _____________________________________ 

14. Saul orientou Davi a ir com a bênção do Senhor. Mas o que Saul fez antes de enviar Davi 

(versículos 38-39)? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Qual foi a resposta de Davi ao usar a armadura de Saul? ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Em vez disso, o que ele fez? (Versículos 39-40) ____________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Em 1 Samuel 17.38-41 ficamos sabendo que Saul e Davi tinham ideias diferentes sobre o que Davi 

deveria usar ao enfrentar o gigante. Saul insiste para Davi vestir sua armadura. Ao pensar sobre 

isso, você não acha que Davi deveria ser um grande espetáculo? Ele era apenas um rapaz vestido 

com a túnica, coberto por uma armadura e um capacete, carregando a espada de um homem que 

era pelo menos uma cabeça mais alto do que qualquer pessoa ao seu redor! Davi, no entanto, 

reconheceu que não poderia ir assim ao encontro de Golias, porque não estava acostumado a usar 

toda essa parafernália. Em vez disso, ele pega seu material de trabalho, cinco pedras lisas e sua 

funda, as únicas coisas que usou em sua defesa contra leões e ursos ao proteger as suas ovelhas. 

Consideremos por um momento que nesta batalha os leões e ursos eram um gigante e que 

algumas ovelhas eram o exército de Israel, os exércitos do Deus vivo. Davi não vê a si mesmo 

como o libertador das ovelhas, como o libertador de Israel, deste leão ou urso, deste gigante 

Golias. Da mesma forma que ele sabia que Deus o livrara do leão e do urso protegendo ao mesmo 

tempo as suas ovelhas, assim também sabia que Deus iria libertá-lo das mãos deste filisteu 

enquanto protegia os exércitos do Deus vivo! 

Davi aproximou-se do filisteu com o seu material de trabalho pessoal como pastor, cinco pedras e 

uma funda. Quando Deus liberta você e a mim dos gigantes em nossas vidas, que aparecem de 

todas as formas e tamanhos, ele nos transforma da realidade física retratada por Verrocchio e pela 

imaginação de outros artistas de Davi para a criação imponente como a de Bernini e do Davi de 

Michelangelo. Com Davi carregando a funda e encarando o gigante o campo de jogo estava 

nivelado. Os dois inimigos se aproximam um do outro. Pense por um tempo: o que fez a 

diferença? O que transformou Davi em um gigante? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

25 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

LIÇÃO DOIS – PARTE 2 

 

QUESTÕES DE APLICAÇÃO: 

Precisamos lembrar de achar locais nesta história onde encontramos aplicação para as situações 

da nossa própria vida. Ao final da Parte 5 da Lição Um consideramos os gigantes que encontramos 

em nossas vidas. Desta vez, vamos olhar para o nosso traje quando tentamos enfrentar esses 

gigantes. 

1. Lembre-se de seus gigantes – aquelas coisas, pessoas, situações que se levantam e gritam 

ameaças terríveis contra você. 

2. Quando os israelitas encontravam o campeão filisteu corriam dele com muito medo 

(versículo 24). Qual é o seu padrão de comportamento quando se encontra em uma 

situação que exige um confronto com aqueles gigantes que são contra as coisas de Deus e 

o povo de Deus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Saul e Golias tinham armadura. Davi tinha pedras e uma funda. Qual é a sua armadura para 

combater o inimigo que se coloca contra os exércitos do Deus vivo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Golias era o campeão filisteu. Quem você considera o seu campeão? Quem vai para a 

batalha por você? Quem te livra dos seus inimigos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

No livro do Novo Testamento de Efésios o apóstolo Paulo fala sobre a armadura, a armadura de 

Deus. Leia Efésios 6.10-17. Primeiro, ele nos encoraja a sermos fortes no Senhor e em sua força 

poderosa. No versículo 11, somos convidados a vestir toda a armadura de Deus. Ele não quer que 

qualquer parte fique vulnerável às forças do mal que se levantam contra nós. Deixa claro que o 

campeão do mal contra quem lutamos é o diabo. No versículo 12, Paulo diz contra quem estamos 

lutando. Contra quem é a nossa luta? 

• __________________________________________________________________________ 
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• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

O que Deus nos dá a fim de sermos capazes de ficar firmes (versículos 14-18)? Portanto... 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

Deus nos fortalece com sua força, com seu grande poder, e nos dá sua armadura para combater os 

esquemas do maligno. Sua armadura se encaixa com perfeição! É tudo que precisamos para 

defender nosso terreno e permanecer de pé. Somos encorajados a fazer dessa armadura a nossa 

armadura, uma armadura que estejamos acostumados a usar. Copie os versículos 13-18 em um 

cartão e memorize esses versículos e, ao memorizar, seja sensível ao Espírito de Deus que o ensina 

sobre as partes da armadura que Deus torna disponíveis e o que cada parte significa para obter a 

vitória em suas batalhas. Você pode fazer um visual para si mesmo, desenhando e vestindo um 

molde da armadura de Deus. 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, meu Deus, diariamente me envolvo em batalhas contra o inimigo. Sou desafiado além da 

minha capacidade de lutar e defender meu terreno. Corro e me escondo com medo do que os 

outros vão pensar, em vez de me levantar contra aqueles que desafiam o teu santo nome. Meus 

inimigos são, muitas vezes, aqueles que invadem meu pensamento e corrompem minhas atitudes 

e meu caráter. Tua Palavra me dá a armadura que o mal não pode penetrar. A cada dia que me 

levantar, permite que eu imagine colocar o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da 

prontidão para anunciar a boa notícia da paz, o escudo da fé, o capacete da Palavra e a oração. 

Ajuda-me a encarar cada momento de cada dia pronto para viver sabendo e confiando que tu és o 

meu Libertador, porque sem a tua presença eu não posso fazer nada. Obrigado pela paz que vem 

do conhecimento de que, com você, eu posso fazer todas as coisas. 

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 3 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao continuarmos com nosso estudo de Davi e Golias em 1 Samuel 17.41, vemos o inimigo se 

aproximando de Davi. Vamos aprender o que Deus quis dizer quando falou em 1 Samuel 16.7 que 

ele não olha para as coisas como o ser humano olha. Enquanto o ser humano olha para a 

aparência externa, Deus olha para o coração. O gigante filisteu, Golias, não tem ideia do coração 

do homem que está prestes a encontrar. 

 

TAREFA: 

Leia novamente 1 Samuel 17.41-51. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Quem Golias levou consigo para a batalha (versículo 41)? 

__________________________________________________________________________ 

2. O ser humano olha para a aparência exterior. O que Golias vê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Como o filisteu se sentiu a respeito do que ele viu (versículo 42)? 

__________________________________________________________________________ 

O que ele disse que revelou o seu coração? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. E qual foi a resposta de Davi? O que cada campeão trouxe (versículo 45)? 

a) Golias: __________________________________________________________________ 

b) Davi: ___________________________________________________________________ 

É interessante notar que Davi se viu entrando na batalha não com a armadura das pedras e 

uma funda, mas em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel! 

5. Golias se viu entrando na batalha apenas para matar Davi e tornar o seu nome ainda maior. 

O que Davi queria que todos soubessem (versículos 46-47)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Davi sabia o final da história (versículo 47). Quem foi o campeão de Israel? 

__________________________________________________________________________ 

Qual seria o resultado? 

__________________________________________________________________________ 

7. O filisteu, nos é dito nos versículos 48-49, aproximou-se para o ataque. Davi, por outro 

lado, ______________________________________________________________________ 

Davi atirou a pedra e feriu o filisteu, matando-o antes de ele saber o que aconteceu. O 

versículo 50 resume o que aconteceu:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Golias nem sequer teve tempo de tirar a espada da bainha! Davi tirou a espada de Golias e, 

tendo-o matado, cortou a sua cabeça com ela. 

 

REFLEXÃO: 

O campeão do inimigo está morto. Então, o que aprendo sobre lutar contra os meus gigantes, os 

inimigos que guerreiam dentro de mim? 

1. Aproximo-me como Golias, me movendo em direção ao inimigo e medindo-o como se 

fosse "apenas um garoto, corado e bonito"? 

2. Desprezo o inimigo, apesar de considerá-lo forte e poderoso? 

3. Ou me aproximo como Davi, correndo rápido em direção à linha de batalha, sabendo que o 

inimigo é muito mais poderoso do que eu? 

4. Corro sabendo que "o Senhor salva; pois a batalha é do Senhor"? 

Algumas das minhas reflexões... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 4 

 

TAREFA: 

Leia 1 Samuel 17.51-58. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Golias está morto. Agora, quem corre e foge? 

__________________________________________________________________________ 

2. Qual foi a reação dos exércitos do Deus vivo, os homens de Israel e Judá (versículo 52)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Eles perseguiram os filisteus até _______________________________________________, 

cidade natal de Golias (1 Samuel 17.4), e até os portões de __________________________ 

Se você tiver mapas ao final da sua Bíblia, Gate e Ecrom podem ser identificados no mapa 

que mostra a divisão das doze tribos de Israel. 

3. O que os israelitas fizeram com o acampamento do exército filisteu (versículo 53)? 

__________________________________________________________________________ 

Os filisteus se viraram e correram. Ficamos com a sensação de que pensavam que a vitória 

era deles enquanto ficaram parados e observavam. Quando isso não aconteceu, eles se 

viraram e correram para salvar suas vidas. O mais provável é que deixaram para trás suas 

armas de guerra. Os filisteus estavam avançados em termos de tecnologia, especialmente 

em relação a coisas feitas de ferro. Imaginem que achado para os israelitas, quando 

voltaram e saquearam o acampamento filisteu. 

4. O que aconteceu com a cabeça de Golias (versículo 54)? 

__________________________________________________________________________ 

5. Onde estavam as armas dos filisteus? 

__________________________________________________________________________ 

 

EPÍLOGO: 

1. Os versículos 55-58 parecem ser um epílogo. É o final da história que levanta uma questão 

importante: se Davi estava servindo a Saul quando um espírito maligno o atormentava (1 
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Samuel 16.14-23), por que Saul não o reconheceu? Nem Saul nem Abner, o comandante do 

exército, sabiam quem ele era. No versículo 58, Saul lhe pergunta: 

__________________________________________________________________________ 

E Davi responde: 

__________________________________________________________________________ 

2. Embora não saibamos por que Saul não o reconheceu, sabemos que este é o mesmo Davi a 

quem Deus mandou Samuel ungir como o futuro rei de Israel, o filho de Jessé de Belém. 

Lembre-se do que um dos empregados de Saul disse sobre Davi em 1 Samuel 16.18. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TAREFA: 

Você pode ter ouvido a história de Davi e Golias, mas de fato nunca leu a história da Bíblia. 

Dedique alguns minutos para registrar em seu caderno 

a) Fatos diferentes que você aprendeu sobre a história, 

b) Uma dica sobre quem é Deus e do relacionamento que ele quer ter com o seu povo, 

c) Uma dica sobre com que podemos comparar a humanidade, e 

d) Um ponto de aplicação que você pode integrar à sua própria vida. 

 

ENSINO: 

O capítulo 18 começa nos apresentando um novo personagem, ou seja, Jônatas, filho de Saul, que 

se tornou amigo próximo e íntimo de Davi. Somos informados que Jônatas se tornou um em 

espírito com Davi, amando-o como a si mesmo, e se aliou a Davi chamando os inimigos de Davi 

para um acerto de contas (1 Samuel 20.16-17). Teoricamente, como filho do rei, ele era o seguinte 

na fila para ser rei, após a morte de seu pai. Por causa da grande quantidade de material bíblico 

sobre Davi, não vamos estudar em detalhes o relacionamento entre Davi e Jônatas. É suficiente 

dizer que a sua relação durou todo o tempo da vida deles. Se você quiser aprender mais sobre 

Jônatas, as referências a seguir ajudarão você a começar: 

a) 1 Samuel 19.1-7 – Jônatas como advogado do Davi. 

b) 1 Samuel 20 – Advertência de Jônatas para Davi sobre a intenção de seu pai de matá-lo. 

c) 1 Samuel 31.2 – Morte de Jônatas. 

d) 2 Samuel 4.4 – Mefibosete, filho de Jônatas (2 Samuel 9). 
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TAREFA: 

Leia 1 Samuel 18.5-17. 

 

EXERCÍCIO: 

Estes poucos versículos são um resumo do relacionamento de Saul com Davi: 

1. Como Saul tratava Davi? 

__________________________________________________________________________ 

O que você aprendeu sobre Davi? 

__________________________________________________________________________ 

Como as pessoas e os oficiais de Saul responderam a Davi? 

__________________________________________________________________________ 

Como as mulheres receberam Davi quando voltou para casa da batalha (versículos 6-7)? 

__________________________________________________________________________ 

O que elas cantaram? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Como Saul reagiu aos elogios delas no versículo 8? 

__________________________________________________________________________ 

O versículo 9 usa uma palavra significativa. Qual é? 

__________________________________________________________________________ 

Em Chamado de Deus – Nossa Libertação, o sétimo estudo desta série de estudos bíblicos A 

Bíblia é sua, discutimos o significado desta palavra ciúme. Observamos que a pessoa 

ciumenta é aquela que tem medo de ser substituída. Por que Saul ficou com ciúmes? Por 

que ele teve um "olho ciumento" sobre Davi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Qual é a próxima coisa que acontece, nos versículos 10-11? 

Com Saul: __________________________________________________________________ 

Com Davi: _________________________________________________________________ 

4. Qual era o maior medo de Saul (versículo 12)? 

__________________________________________________________________________ 
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5. Qual foi a solução de Saul para o seu medo (versículo 13)? 

__________________________________________________________________________ 

Davi tornou-se um guerreiro. Ele recebeu um alto posto no exército e liderou as tropas em 

suas campanhas. Ele teve sucesso em tudo o que fazia, porque (versículo 14) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Davi tinha sucesso e como Saul regia a ele (versículo 15)? 

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 5 

 

ENSINO: 

A palavra sucesso é usada várias vezes neste capítulo. Costumamos medir o sucesso em termos de 

ganho financeiro, posição, posses e prestígio. As referências ao sucesso de Davi apontam para sua 

sabedoria. Outras versões da Bíblia traduzem o versículo 14: "Davi se conduzia com prudência em 

todos os seus caminhos, e o SENHOR era com ele.” O versículo 15 pode ser traduzido assim: “Vendo 

Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele.” (Almeida Revista e Corrigida) 

No Salmo 111.10 lemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi vivia em um 

relacionamento íntimo com o Senhor. Ele reverenciava o Senhor. Ele sabia e observava as leis e 

decretos de Deus e através dessas leis e decretos Deus concedeu a Davi sabedoria e 

entendimento. Saul, por outro lado, sabia que o Espírito do Senhor se retirara dele e que agora um 

espírito maligno o atormentava. Para que Davi fosse retirado da sua presença, Saul colocou Davi 

como líder de mil homens, que ele liderava na batalha. As ações sábias de Davi tornaram a 

presença de Deus evidente para Saul e para todo o povo. "E tudo o que fazia dava certo, pois o 

Senhor estava com ele." 

 

REFLEXÃO: 

Nestes poucos versículos de 1 Samuel 18, vemos como esses dois homens eram diferentes. Vemos 

o sucesso de Davi no campo de batalha e o medo e ciúmes de Saul por causa do sucesso de Davi. 

Ele sabia que o Senhor estava com Davi, e que havia se retirado dele. Vemos Davi servindo a Saul 

ao tocar sua harpa e Saul arremessando sua lança em Davi e tentando "espetá-lo na parede". E 

todo o tempo aprendemos que Israel e Judá amavam a Davi, porque ele _____________________ 

_____________________________________________________________________ (versículo 16) 

No versículo 17, Saul pensa: "Não vou levantar a mão contra Davi. Os filisteus podem fazer isso!" 

Se Saul pudesse mandar Davi para a batalha, os filisteus fariam o que ele queria realizar. Saul, na 

verdade, se aliou ao inimigo, a fim de livrar-se da ameaça que Davi representava para ele. O ciúme 

de Saul, em última instância, o levou a tentar matar a Davi. 

 

QUESTÕES DE APLICAÇÃO: 

1. Quem são as pessoas que você conhece que agem com sabedoria? 

__________________________________________________________________________ 
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2. Que medo surge dentro de você? 

__________________________________________________________________________ 

3. O que faz com que você fique intimidado com outras pessoas, que o ameaçam e fazem 

com que você se sinta menor do que elas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Que diferença faria para você saber que o Senhor está com você? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 1 

 

APROFUNDANDO: 

Os demais capítulos de Primeiro Samuel incluem histórias das tentativas de Saul para matar Davi, 

de Davi correndo para salvar sua vida, das estratégias e das batalhas travadas contra os inimigos 

de Israel, e das situações em que Davi escolheu poupar a vida de Saul, em vez de matá-lo. Você 

pode achar interessante ler estes capítulos e apontar em seu caderno os diferentes nomes e 

lugares que são mencionados. Esta lista vai ajudá-lo a não se atolar com coisas não familiares. 

Tenha à mão seus mapas bíblicos se você quiser identificar os diferentes locais. 

 

TAREFA: 

Em 1 Samuel 25.1 nos é dito que Samuel, o homem que havia ungido Davi como rei, morreu. 

Depois que Samuel foi sepultado em Ramá, Davi mudou-se para o deserto de Parã. Vamos dar 

uma espiada numa interessante história registrada neste mesmo capítulo. Leia 1 Samuel 25. 

• Identifique os personagens. 

• Qual foi o pedido de Davi e a resposta de Nabal? 

• Qual foi a reação de Abigail? 

• Quais foram as consequências e resultados da história? 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que aprendemos sobre Nabal (versículos 2-3)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. O que aprendemos sobre Abigail (versículo 3)? 

__________________________________________________________________________ 

3. Nos versículos 4-8, Davi envia alguns de seus jovens para Nabal pedindo provisões. Qual foi 

a apresentação que Davi enviou com os seus homens para Nabal (versículos 5-6)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Qual foi a segunda parte da mensagem de Davi para Nabal (versículos 7-8)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Que resposta Nabal enviou de volta para Davi (versículos 10-11)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Qual foi a resposta de Davi à mensagem de Nabal (versículos 12-13)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. O que um dos empregados relatou a Abigail, esposa de Nabal (versículos 14-17)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Abigail entra em ação. O que ela faz (versículos 18-19)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. O que Davi tinha acabado de dizer (versículos 20-22)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Qual é a postura de Abigail diante de Davi (versículos 23-24)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. O que ela perguntou a Davi e disse sobre seu marido Nabal (versículo 25)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Nos versículos 26-31, como ela fala de Davi e o que ela fala de si mesma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 2 

 

REFLEXÃO: 

Dedique alguns minutos para refletir sobre Abigail, tanto sobre o que ela disse como sobre o que 

ela fez. Abigail não somente se prostrou fisicamente diante de Davi (versículo 23), mas se prostrou 

diante dele em uma atitude de humildade. As palavras servo e senhor expressam como ela se 

percebia em relação a ele. Observe quantas vezes meu senhor e meu mestre são usados nestes 

versículos. _________ Ela veio até Davi como alguém que queria paz. Estava disposta a suportar 

toda a culpa pela insensatez e loucura de Nabal, a fim de evitar o desastre. 

Abigail reconheceu a intervenção de Deus que fez com que Davi não se vingasse e derramasse 

sangue. Ofereceu um presente com tudo que havia preparado (versículo 18) para Davi e seus 

homens. Pediu para ser perdoada pela ofensa que ela havia feito e reconheceu diante de Davi que 

o Senhor iria fazer uma dinastia duradoura para ele, porque ele lutou as batalhas do Senhor. Ainda 

que outros procurassem tirar a vida de Davi, lembrou-lhe que o Senhor iria mantê-lo seguro e 

protegido. Em seguida, falou dos inimigos de Davi, lembrando-o de seu encontro com Golias 

usando apenas uma funda. Finalmente, disse que quando chegasse a hora e ele fosse designado 

como príncipe sobre Israel, sua consciência estaria livre de culpa porque nenhum sangue foi 

derramado desnecessariamente e nem ele havia se vingado. 

 

PERGUNTA DE APLICAÇÃO: 

Como procuro trazer a paz e evitar o desastre, assumindo a culpa pelas palavras e ações de 

alguém, especialmente quando suas palavras e ações são consideradas tolas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

1. A resposta de Davi é um reconhecimento da graça de Deus em quatro partes: 

a) Versículo 32: Do Senhor ____________________________________________________ 

b) Versículo 33: De Abigail ____________________________________________________ 

c) Versículo 34: De si próprio __________________________________________________ 

d) Versículo 34: De Nabal e seus homens ________________________________________ 
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Davi recebeu o presente dela, a enviou para casa e prometeu atender seu pedido (versículo 

35). 

2. O que estava acontecendo quando Abigail chegou em casa (versículo 36)? 

__________________________________________________________________________ 

3. O que aconteceu na manhã seguinte (versículos 37-38)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Como termina a história (versículos 39-42)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

1. Davi mandou buscar Abigail, pedindo que ela fosse sua esposa. O que o versículo 41 nos 

diz? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Abigail reconheceu com humildade o privilégio que tinha de ser convidada para ser a 

esposa de Davi. Estava pronta a servi-lo e lavar os pés dos seus empregados. Com 

humildade, ela se considerava um servo dos seus servos! 

a) De que forma as suas palavras e ações estão alinhadas com a visão da sociedade sobre 

o relacionamento conjugal? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) De que forma as suas palavras e ações estão alinhadas com o seu ponto de vista 

pessoal sobre o relacionamento conjugal? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 3 

 

INTRODUÇÃO: 

Como Saul queria ser lembrado? Desde os dias de Golias até o momento da sua morte a obsessão 

de Saul era Davi. Saul era um homem que vivia com medo e ciúme. Ele sabia que Davi tinha o 

Espírito do Senhor, o Espírito que uma vez fora dele. Então, Deus decidiu que Samuel ungisse o 

jovem pastor Davi para ser o próximo rei. Em sua raiva, Saul tentou que Davi fosse morto pelos 

filisteus na batalha, mas como um homem desesperado Saul perseguiu Davi tentando matá-lo até 

o dia da sua própria morte, quando ele foi gravemente ferido pelos filisteus! 

 

TAREFA: 

Leia 1 Samuel 31. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Os filisteus lutaram e perseguiram Israel. O que aconteceu (versículos 1-3)? 

• Aos israelitas: ____________________________________________________________ 

• A Jônatas e seus irmãos: ____________________________________________________ 

• A Saul: __________________________________________________________________ 

2. O que Saul pediu que seu escudeiro fizesse (versículo 4)? 

__________________________________________________________________________ 

Mas ele estava aterrorizado e não quis obedecer. O que Saul decidiu fazer? 

__________________________________________________________________________ 

3. Saul está morto. O que seu escudeiro decidiu fazer? 

__________________________________________________________________________ 

O versículo 6 resume o que aconteceu naquele dia: 

__________________________________________________________________________ 

4. Qual foi a consequência da derrota do exército israelita e da morte de Saul e seus filhos 

(versículo 7)? 

__________________________________________________________________________ 

5. Os versículos 8-10 dão os detalhes horríveis da guerra. Os filisteus vieram para saquear os 

mortos. O que eles acharam? 

__________________________________________________________________________ 
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O que eles fizeram? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. E, finalmente, o que o povo de Jabes-Gileade (israelitas) fez quando ouviu o que os filisteus 

fizeram a Saul (versículos 11-13)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Este é um dia triste na história de Israel. Assim, como Saul foi lembrado? Os capítulos de Primeiro 

Samuel não pintam um quadro muito bom deste homem que tinha tudo e ainda assim morreu 

sem nada. A força da sua masculinidade como rei e como líder se foi. Seus filhos estavam mortos. 

Ele era uma figura do exército derrotado que uma vez liderou, mas que agora tinha abandonado 

suas cidades e fugido. Os filisteus conquistaram os israelitas, despojaram eles dos seus pertences e 

trataram seu rei e seus filhos como espólio, pendurando seus corpos sobre os muros de Bete-Sã. 

O reinado de Saul mostrou os dias escuros de Israel sob o assédio e os ataques constantes do 

exército filisteu. Saul sabia que o Senhor estava com Davi. Sabia que o povo cantava louvores a 

Davi, seu herói, que era poderoso na batalha. Sem dúvida, o maior sinal da derrota de Saul era 

pegar a sua própria espada e cair sobre ela. Saul terminou a vida sem nenhuma esperança. A 

batalha estava perdida. Seus filhos estavam mortos. Seu exército estava fugindo e temia ser morto 

por aqueles "filisteus pagãos” que viriam caçoar dele e o matar. 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 4 

 

APLICAÇÃO: 

Com o que se parece a vida quando não há esperança? Quando a vida não tem propósito ou 

significado, onde está a esperança? O maior contraste entre esses dois homens, Saul e Davi, é que 

Saul vivia apenas com a esperança da morte de Davi. Davi, por outro lado, vivia com a esperança 

da vida e de um futuro em seu relacionamento com o Senhor, seu Deus Vivo. 

1. Onde posso encontrar esperança? Em que posso basear minha esperança? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quais são algumas maneiras pelas quais minha vida reflete minha esperança e meu futuro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Considere a Boa Nova de Deus para cada um de nós. O profeta Jeremias escreve em Jeremias 

29.11: "Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um futuro 

cheio de esperança." 

Então, nos versículos 12 e 13, Deus nos encoraja a __________________ e ______________ a ele. 

E ele promete ________________. Nós vamos ____________________ por ele e o ____________, 

pois vamos _______________________ por ele com todo o __________________. 

Que diferença a promessa de Deus de esperança e de um futuro pode fazer pela maneira que 

vivo? O que se torna minha oração de louvor e de ação de graças? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

Os Salmos 42 e 43 repetem um versículo três vezes. Copie o Salmo 42.5a e 11 e o Salmo 43.5 em 

um cartão. Você estava estudando a vida de Davi como um guerreiro e como um homem, fugindo 

do rei Saul. Ao ler estas palavras, escute o coração do salmista quando ele descreve a alma de 

alguém que está abatido. Leia ambos os Salmos em sua totalidade e memorize estes versículos. 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

42 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

Em determinados momentos, podemos nos sentir como se tivéssemos sido perseguidos de forma 

implacável por nossos inimigos. Podemos ficar desanimados e deprimidos. Não foi diferente com 

Davi. O salmista mostra que o antídoto para os sentimentos de desesperança e desespero é louvar 

o Senhor, aquele que é o nosso Salvador e o nosso Deus. Escreva em seu cartão palavras que vêm 

à sua mente, palavras que afirmam sua gratidão a Deus pela sua presença, proteção, paz e poder 

em ação na sua vida. 

 

ENSINO: 

Israel está sem rei. Saul está morto. Davi agora soube da morte de Saul e do seu querido amigo 

Jônatas. Em 2 Samuel 2.1 Davi pergunta ao Senhor onde ele deve ir. O Senhor o envia para 

Hebrom. Ele instala sua família em Hebrom e nas suas cidades. Os homens de Judá vêm e o ungem 

rei sobre a casa de Judá. Agora, localize Hebrom em seu mapa. A cidade está situada logo ao sul de 

Belém e no lado oeste do Mar Morto (Mar Salgado).  

É importante notar que foram feitas referências a Israel e à casa de Judá. Um exemplo é 

encontrado em 2 Samuel 2.4a: "Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de 

Judá." Olhando para um mapa que mostra a divisão da terra entre as doze tribos, é fácil ver a 

grande quantidade de terra entregue a Judá. Você também vai notar que Hebrom fica em Judá. 

Agora Davi precisava do resto de Israel, que os homens das outras partes do país também 

concordassem em tê-lo como seu novo rei. Como rei, Davi unificou os reinos daquela terra e todo 

Israel permaneceu unido durante o reinado de Davi e de seu filho Salomão. 

O que acontece nos poucos capítulos seguintes é o processo de estabelecer Davi no trono como 

rei. Este processo exigiu a remoção e até mesmo a morte dos membros da família do rei anterior, 

dos comandantes do seu exército e dos súditos leais. Significava tomar posse das concubinas e 

acabar com qualquer um que fosse uma ameaça potencial para o novo monarca. Faremos um 

breve resumo deste processo ao olharmos para os seis primeiros capítulos de 2 Samuel. 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 5 

 

TAREFA: 

Leia 2 Samuel 2.4-7. Esta é a tentativa inicial de Davi de unificar o apoio do povo. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Lembre-se do que os homens de Jabes-Gileade haviam feito (1 Samuel 31.11-13). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Davi incluiu três partes em sua mensagem para eles: 

• Versículo 5: ______________________________________________________________ 

• Versículo 6: ______________________________________________________________ 

• Versículo 7: ______________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

Sua mensagem, na verdade, agradecia a eles pelo respeito que tinham mostrado a Saul e pedia 

que o Senhor os abençoasse pelo que haviam feito. Em seguida, Davi pede que, assim como o 

Senhor havia mostrado a eles bondade e fidelidade, da mesma forma ele, Davi, iria fazer o mesmo 

por causa do que eles tinham feito. Por fim, ele encorajou os homens de Jabes-Gileade, 

informando-os de que a casa de Judá o havia ungido como seu rei. 

Esta mensagem foi a abertura de Davi aos israelitas do norte, convidando-os a abraçá-lo como seu 

rei. No entanto, os estudiosos dizem que em torno de cinco anos se passaram antes das tribos do 

norte responderem. Neste mundo onde a comunicação é transmitida em termos de nano 

segundos, este processo de afirmação de Davi como seu rei pode parecer absurdo, até mesmo 

tolo. 

 

EXERCÍCIO: 

Mas há uma complicação. Abner era o comandante do exército de Saul e Isbosete era filho de 

Saul. Abner levou Isbosete e o colocou como rei sobre Israel, tentando passar o reinado para o 

filho sobrevivente de Saul (2 Samuel 2.8-11). 

1. A batalha entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo (2 Samuel 3.1). Mas o 

que é dito sobre estas casas no versículo 1? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Abner direcionou sua lealdade para Davi e quebrou seu relacionamento com Isbosete por 

causa de uma acusação de Isbosete feita contra Abner (2 Samuel 3.6-11). Qual foi a 

acusação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

A acusação que Isbosete fez de Abner dormir com a concubina Rispa foi uma acusação que Abner 

estava tentando tomar o reinado dele. No versículo 6 é dito que a posição de Abner na casa de 

Saul estava se tornando mais forte. Isbosete se sentia ameaçado por Abner. Com raiva, Abner 

direcionou sua lealdade da casa de Saul para a de Davi e começou a trabalhar para estabelecer 

Davi no trono sobre todo o Israel, desde Dã até Berseba. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Abner foi fundamental para colocar todo Israel sob o reinado de Davi (versículos 12 e 

seguintes). O que Davi exigiu dele (versículos 13-16)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Joabe era o comandante dos exércitos de Davi. No capítulo 2, lemos que Abner matou o 

irmão de Joabe. Perto do final do capítulo 3, aprendemos que Joabe matou Abner para 

vingar o sangue de seu irmão. Davi não vingou Joabe pelo assassinato de Abner. Embora 

ser o rei ungido, Davi ainda estava fraco. O que ele pediu ao Senhor (versículo 39)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Isbosete, o filho de Saul, é assassinado em 2 Samuel 4 e, finalmente, em 2 Samuel 5, Davi é 

reconhecido como rei de todo o povo de Deus. 

Ele seria o _______________________________________ do povo de Deus e se tornaria o 

___________________________________________________________ deles (versículo 2). 

4. Quem vivia em Jerusalém (versículo 6)? 

__________________________________________________________________________ 
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Jerusalém foi construída sobre uma colina chamada 

__________________________________________________________________________ 

Os jebuseus acreditavam que não havia maneira de Davi ser capaz de capturar a fortaleza 

construída em Sião. O que o versículo 7 nos diz? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Nos versículos 9-16, o que aprendemos sobre Davi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. No capítulo 6, lemos sobre a grande alegria que houve quando a arca do Senhor foi levada 

para a cidade de Davi. Quais são algumas das palavras que descrevem a celebração? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Qual a observação de Davi em 2 Samuel 7.2? 

__________________________________________________________________________ 

8. A Palavra do Senhor veio ao profeta Natã (versículos 5-16). Leia estes versículos com 

cuidado e em suas próprias palavras diga o que o Senhor queria que Davi soubesse. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Depois de Natã relatar tudo a Davi, este entrou na Tenda Sagrada e "se sentou diante do 

Senhor” (versículo 18). Quais são algumas coisas que Davi disse sobre o Senhor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Considere como Davi usa com frequência a palavra servo. Como ele considera o seu 

relacionamento com o Senhor? 

__________________________________________________________________________ 

10. O reinado de Davi está cheio de vitórias (2 Samuel 8 e 10). Entre esses capítulos, no 

entanto, somos apresentados a um novo personagem. O que Davi pede (2 Samuel 9.1)? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Ziba, um servo da casa de Saul, é levado para Davi. O que ele conta a Davi no versículo 3? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Mefibosete é trazido a Davi (versículo 6). O que Davi promete a Mefibosete? Como ele foi 

tratado (versículos 7-13)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

CONCLUSÃO: 

O reino de Davi foi estabelecido pelo Senhor. Não foi fácil e isso não aconteceu da noite para o 

dia, como poderíamos pensar. Deixaremos Davi nesta lição, no auge do seu reinado. Tudo havia 

sido dado a ele e tudo que ele dizia era: "Eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e 

a minha família também não merece.” A Arca da Aliança, a representação física da presença do 

Senhor, estava em Jerusalém. Havia paz na terra. Seus inimigos foram derrotados. Deus tinha 

estabelecido Davi como seu rei e Deus tinha estabelecido o seu povo Israel como seu povo. Ele era 

o Deus deles! A preocupação de Davi era que o Nome do Senhor fosse grande para sempre. 

"Como és grande, ó Senhor, nosso Deus! Não há ninguém igual a ti; como temos ouvido dizer, 

somente tu és Deus; não existe outro." Que a oração de Davi seja também a tua oração. Ele é o 

seu Deus e você é povo dele. A Deus seja toda a glória e honra! 
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LIÇÃO 4 – PARTE 1 

 

INTRODUÇÃO: 

A história de Davi e Bate-Seba, assim como a história de Davi e Golias, é bem conhecida. Está 

relatada em 2 Samuel 11-12.25. Deus abençoou Davi com o melhor que tinha. Tudo o que jamais 

poderia ter sonhado ou esperava aconteceu em sua vida. O Senhor fez Israel ser vitorioso sobre 

seus inimigos. Deus lutou as batalhas pelo seu povo. A vida e os tempos eram bons! 

 

TAREFA: 

Leia 2 Samuel 11.1-27. 

• Quem são os personagens? 

• O que aconteceu de errado? 

• O que se procurou acobertar? 

• O que Joabe relatou a Davi? 

 

EXERCÍCIO: 

1. Que época do ano era (versículo 1)? 

__________________________________________________________________________ 

O que acontecia nesta época do ano? 

__________________________________________________________________________ 

2. O rei mandou ___________________________________________ com o exército israelita. 

O que nos é dito sobre Davi (versículo 1)? 

__________________________________________________________________________ 

3. Davi tinha tempo livre. Qual foi a tentação no versículo 2? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Quem era Bate-Seba (versículo 3)? O que aprendemos sobre ela? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Que ordem Davi deu (versículo 4)? 

__________________________________________________________________________ 
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6. Ela foi trazida a Davi; ele dormiu com ela; ela foi para casa e qual foi a mensagem que ela 

enviou para ele (versículo 5)? 

__________________________________________________________________________ 

7. No versículo 6, Davi ordenou que Joabe enviasse Urias de volta para Jerusalém. Depois de 

perguntar como estavam as coisas com os soldados e com a batalha, o que Davi disse para 

Urias fazer (versículos 7-8)? 

__________________________________________________________________________ 

8. O versículo 9 começa com a palavra mas. Tudo estava funcionando de acordo com o plano 

de Davi até agora. Mas o quê? 

__________________________________________________________________________ 

9. Quando Davi perguntou a Urias por que ele não fora para casa, pensando que Urias iria 

dormir com sua esposa Bate-Seba, qual foi a resposta de Urias (versículos 10-11)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Ficando desesperado, Davi o incentiva a ficar um dia mais. Ele o convidou para comer e 

beber com ele e fez com que Urias bebesse. Outro "mas" acontece. O que nos é dito sobre 

Urias no versículo 13? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. O primeiro plano de Davi falhou. Ele enviou Urias a Joabe com uma carta. O que a carta de 

Davi dizia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. O que aconteceu com Urias, nos versículos 16-17? 

__________________________________________________________________________ 

13. Qual foi a mensagem de Joabe a Davi (versículos 18-21)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. O mensageiro relatou tudo o que Joabe mandou ele dizer. Davi recebeu a mensagem de 

Joabe e qual foi sua resposta (versículo 25)? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. Como termina esta parte da história (versículos 26-27)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Então, somos informados de que "o Senhor não gostou do que Davi tinha feito.” 

 

REFLEXÃO: 

Não podemos deixar de pensar no que acabou de acontecer. Até aqui, Davi é modelo de caráter, o 

rei ideal. Em 1 Samuel 13.14, lemos que o Senhor "vai encontrar um homem do tipo que ele quer 

e o fará chefe deste povo.” Este homem era Davi. Agora, o que ele fez? Qual é a sua reação a esta 

história? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

O que aprendemos sobre a tentação? Davi tinha tempo livre. Ele se permitiu olhar para Bate-Seba 

e a cobiçar. Davi?!? O herói de Israel e agora o rei de Israel! O mesmo homem que enfrentou 

Golias, que foi preso à parede com a lança de Saul e que se recusou a matar o ungido do Senhor, 

quando teve oportunidade... Davi era o homem que tinha tudo. Por que iria cobiçar a única coisa 

que não era dele, a mulher de Urias? Entretanto, a sua luxúria o levou a cometer adultério com 

ela. Será que Davi não tinha esposas e concubinas? Conhecemos suas esposas Ainoã e Abigail. O 

que 2 Samuel 5.13 nos diz sobre suas concubinas e outras esposas. Davi, o que aconteceu? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Uma coisa leva a outra. Davi tentou encobrir seu pecado mandando Urias de volta a Jerusalém, 

pensando que ele estaria ansioso para dormir com sua esposa por estar há muito tempo longe. 

Quando isso não aconteceu, Davi pensou que se Urias ficasse bêbado, iria abandonar suas 

convicções. Mas isso não aconteceu. Então Davi recorreu ao assassinato! Ele até fez com que Urias 

levasse a Joabe a mensagem que continha a sua própria sentença de morte. Após a morte de Urias 

e quando o tempo de luto havia passado, Davi trouxe Bate-Seba para o palácio. Ela se tornou sua 

esposa e deu à luz um filho. 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 2 

 

ENSINO: 

Vamos considerar uma história paralela. Nesta série de estudos bíblicos A Bíblia é sua, a segunda 

unidade tem o nome de "Plano de Deus – Nossa Escolha". Gênesis 1 e 2 contam a história de tudo 

o que Deus criou e, em seguida, deu a Adão e Eva. Deus lhes deu o Jardim do Éden e todas as 

coisas, com a ordem de que a única coisa que não deveriam comer era o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Mas sabemos como a história terminou. Apesar de tudo o que 

Deus lhes dera, eles cederam à tentação e pegaram a única coisa que Deus não lhes dera, a única 

coisa que ordenou que não deveriam comer. Tudo era perfeito. Nada poderia ser melhor. Tudo o 

que Deus tinha feito era deles, e eles podiam desfrutar disso. 

Mas também sabemos que logo após terem pecado, a tentativa de encobrir o seu pecado 

começou. Um culpou o outro pelo que haviam feito. Tentaram esconder. Estavam nus e 

envergonhados, por isso tentaram cobrir-se com folhas de figueira. Uma coisa após a outra 

aconteceu como consequência do seu pecado. Mas aquele de quem tentaram se esconder estava 

procurando por eles. O pecado nos mantém distantes de Deus e dos outros. O pecado nos impede 

de admitir para nós mesmos a nossa própria vergonha e corrupção. 

Quando Deus está à nossa procura, não o faz para nos punir. O que acontece a seguir não é um 

castigo de Deus, mas a declaração divina sobre as consequências do pecado. Deus informa as 

consequências para Adão e Eva. A punição seria a morte, mas este não é o final da história. Deus 

também reassegurou o seu amor por eles. Deu-lhes a promessa de um Salvador (Gênesis 3.15), 

que tomaria sobre ele o castigo do pecado deles, um Salvador que iria salvá-los da condenação 

eterna e lhes dar a vida eterna com ele. Ao retornarmos para a história de Davi e Bate-Seba, 

preste atenção nas consequências do pecado e na declaração do amor de Deus, trazida para Davi 

através do profeta Natã. 

 

TAREFA: 

Leia 2 Samuel 12.1-19. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Nos versículos 1-4, Natã conta uma história para Davi. Em suas próprias palavras, qual foi a 

história de Natã? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Qual foi a reação de Davi à história (versículo 5)? 

__________________________________________________________________________ 

3. Que consequências Davi diz que deveria sofrer o homem (versículos 5-6)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Então, Natã diz a Davi: 

"________________________________________________________________________!" 

5. Natã, então, conta a Davi o que o Senhor Deus de Israel disse: 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________ 

6. E como termina o versículo 8? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Qual é a questão fundamental, no versículo 9? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Parece que o Senhor está dizendo: "Davi, vamos rever o que você fez." Qual é palavra que 

Natã recebeu do Senhor, no versículo 9? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Qual é a consequência dos atos de Davi, desprezando a palavra do Senhor e fazendo o que 

é errado aos olhos de Deus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Os versículos 11 e 12 são palavras duras de ouvir. Deus diz a Davi o que vai acontecer. Ele 

vai fazer acontecer calamidade na vida de Davi. O que vai acontecer? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Observação: Vamos ver o cumprimento desta profecia mais adiante, neste estudo. 

11. O que Davi confessa a Natã (versículo 13a)? 

__________________________________________________________________________ 

12. Qual é a resposta imediata de Natã (versículo 13b)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Finalmente, qual é a última coisa que Natã diz a Davi, antes de o deixar (versículo 14)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Os versículos 15-19 falam da dor e do sofrimento que seguiram imediatamente: 

• Para a criança ____________________________________________________________ 

• Para Davi ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Para os anciãos da sua casa _________________________________________________ 

• Para os empregados _______________________________________________________ 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 3 

 

REFLEXÃO: 

Que dia triste. O rei que tinha tudo é despojado de sua nobreza e grandeza e agora pede a Deus 

pela vida de seu filho. Ele se recusa a comer e se prostra, deitando-se no chão em vez de dormir 

em seus aposentos reais. Os anciãos da sua casa são incapazes de consolá-lo. Ele não quis ouvir os 

seus empregados e agora esses empregados têm medo de lhe dizer que a criança está morta. Mas 

Davi sabe em seu coração que o Senhor fez o que disse que faria. 

Nossos corações sofrem pela perda deste pai e desta mãe. Podemos até mesmo achar que o 

Senhor foi muito duro com eles. Podemos pensar que o perdão de Deus deveria ter incluído 

poupar a vida desta criança. Natã veio a ele e o Senhor levou Davi a admitir o seu pecado.  "Esse 

homem é você!" Davi afirmou seu próprio veredito e punição. "Ele deverá pagar quatro vezes o 

que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel!" Natã trouxe tantas más notícias: 

1. A espada nunca se afastará de sua família. 

2. A desgraça virá sobre você por alguém da sua família. 

3. O filho que nasceu morrerá. 

E o Senhor levou Davi a confessar: "Eu pequei contra Deus, o Senhor." Entre tantas coisas erradas 

que vimos Davi fazer, a última foi a destruição que seu pecado trouxe ao seu relacionamento com 

o Senhor. Se Davi não tivesse sido confrontado e não confessasse que havia pecado contra o 

Senhor, o que poderia acontecer com o relacionamento deles? O relacionamento quebrado teria 

permanecido e os manteria afastados. Mas o Senhor vem atrás de Davi, procurando por ele e, 

então, o confronta com o seu pecado, não para lhe mostrar a sua falta de valor, mas antes para 

lembrar Davi do seu valor diante de Deus, como filho perdoado dele. 

 

INTRODUÇÃO: 

Sim, a consequência do pecado é a morte. Lembramos em Gênesis 2.17 que Deus ordenou que o 

fruto da árvore não deveria ser comido e que disse a Adão e Eva: "no dia em que você a comer, 

certamente morrerá". No Novo Testamento, lemos em Romanos 6.23 que "o salário do pecado é a 

morte...” Mas este não é o final da história de Davi ou da nossa. 

 

TAREFA: 

Leia 2 Samuel 12.20-26. 
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EXERCÍCIO: 

1. Davi recebe a confirmação de que a criança que teve com Bate-Seba morreu. O que Davi 

faz em seguida (versículo 20)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Você ficou surpreso com o que ele fez? Seus empregados ficaram. O que eles lhe 

perguntaram (versículo 21)? 

__________________________________________________________________________ 

3. Qual foi a resposta de Davi (versículos 22-23)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Davi e Bate-Seba tiveram outro filho. Como o chamaram (versículo 24)? 

__________________________________________________________________________ 

5. Mas o Senhor queria um nome diferente. Que nome ele deu? 

__________________________________________________________________________ 

De acordo com o versículo 25, qual o significado do nome Jedidias? 

__________________________________________________________________________ 

 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

55 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

LIÇÃO QUATRO – PARTE 4 

 

ENSINO: 

Dias mais felizes voltaram ao palácio. Um novo filho nasceu para Davi e Bate-Seba. Eles o chamam 

de Salomão. Natã anuncia a palavra do Senhor para Davi. Ele deve ser chamado de Jedidias, 

porque é amado pelo Senhor. Que palavra de conforto e reafirmação do amor e do perdão de 

Deus para Davi. 

É importante entender o privilégio e a responsabilidade que Davi tinha como rei e que tal posição 

trazia expectativas extraordinárias sobre a pessoa que ocupava o trono. Davi era um homem 

privilegiado. Ele tinha tudo. Deus o havia ungido rei sobre Israel. Ele o livrou das mãos de Saul. Ele 

lhe deu a casa de Saul e as suas esposas também. Deus lhe dera a casa de Israel e de Judá. Ele até 

mesmo disse a Davi que se isso não fosse o suficiente, teria lhe dado ainda mais. 

Como um homem privilegiado e como rei sobre toda a terra, também lhe foi dada a 

responsabilidade de agir como o Senhor em todos os seus caminhos. Deveria governar o povo 

como o ungido do Senhor. Por estar em uma posição de grande influência, as expectativas sobre 

sua vida também eram grandes. Ele deveria viver de forma digna dessa posição. 

Podemos pensar que sua punição foi mais dura do que se justificaria, mas Deus agiu de acordo 

com o que a ofensa exigia para a posição em que Davi estava. Até mesmo Davi sabia o que 

merecia. A justiça de Deus dentro de nós sabe quando a justiça é feita. Sabemos por nós mesmos 

quando alguém escapa impune dos seus erros. Sabemos, também, quando acontece alguma 

injustiça, quando alguém é punido de forma errada. Podemos pensar que devemos perdoar e 

esquecer, mas devemos lembrar quais são as consequências de tal pensamento. Precisamos 

perdoar, mas isso significa que a pessoa não merece ser punida ou que não há consequências pelo 

erro praticado? Pense numa criança que fez algo de errado, mas que não é punida. Como a 

desobediência, por exemplo, será vista pela criança? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

O Senhor falou de forma dura com Davi através de seu profeta Natã, quando disse no versículo 9: 

"Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível?" Na 

época em que Davi mandou buscar Bate-Seba, você acha que ele pensou em deliberadamente 

desobedecer ao Senhor? Você acha que ele conscientemente escolheu desprezar a palavra do 
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Senhor? Davi parece não ter nada para fazer. Seus homens foram para a guerra, mas ele 

permaneceu em Jerusalém. Ele está andando no terraço do palácio. Era o meio da tarde. Ele 

acabara de acordar. Davi estava vulnerável à tentação e, assim como havia largado suas armas 

físicas de guerra, também havia deixado suas armas espirituais contra a tentação. 

Leia 1 Pedro 5.8-9. Usando suas próprias palavras, escreva o que Pedro diz nesta carta aos 

cristãos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

Não podemos falar da tentação de Davi sem considerar as tentações que temos em nossa própria 

vida. A tentação é algo que é comum a todos nós. Não podemos escapar dela. Está à nossa volta. 

Compreenda que a tentação não é pecado, mas ceder à tentação é errado. Pense em algumas 

tentações que são particularmente difíceis para você. Você pode escrevê-las em seu caderno. 

Identificá-las. Chamá-las pelo nome. 

O apóstolo Paulo, na carta que escreveu para a igreja em Corinto, diz: "Portanto, aquele que pensa 

que está de pé é melhor ter cuidado para não cair." Sua advertência é para todos nós. Em um 

cartão, copie 1 Coríntios 10.12-13. Estes versículos são poderosos para nós. Eles nos lembram que 

somos todos tentados e que todos somos vulneráveis às artimanhas e obras do maligno. Ele está à 

espreita e quer nos destruir. Mas nestes versículos somos lembrados que Deus é fiel. O seu amor 

permanece conosco, assim como permaneceu com Davi. Se pecarmos, ele perdoa. Seu amor dura 

para sempre. Ele também quer que nos mantenhamos firmes como seu povo, no mundo que é 

dele. Memorize estas palavras. Que você possa ser fortalecido com seu poder ao procurar manter-

se firme nele! 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, devo confessar que, como Davi: "Eu sou o homem!" Eu, também, pequei. Tenho 

desmoronado sob as artimanhas do maligno e cedido à tentação mais vezes do que gostaria de 

admitir. Venho a ti pedindo teu perdão, pois venho a ti em nome de Jesus. Ele morreu para que eu 

possa viver e te agradeço e louvo por isto. Pai, peço que me ajudes a me controlar e a ficar alerta. 
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Ajuda-me a permanecer firme contra a tentação. Que minha vida reflita a tua santidade para as 

pessoas que fazem parte do meu círculo de influência. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 5 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 2 Samuel 12.11-12, Natã falou de uma desgraça que viria sobre Davi de dentro da sua própria 

casa. A história começa em 2 Samuel 13 e termina em 2 Samuel 18. Não vamos estudar a história 

em detalhes, mas você é incentivado a ler cada um destes capítulos para conhecer e compreender 

o que aconteceu. A história começa com e envolve três filhos de Davi – o filho primogênito de Davi 

Amnom, sua meia-irmã Tamar e seu meio-irmão Absalão. 

 

TAREFA: 

Leia 2 Samuel 13.1-22. 

 

EXERCÍCIO: 

1. (Versículos 1-2) - Qual é o problema? 

__________________________________________________________________________ 

2. (Versículos 3-9a) - Jonadabe é sobrinho de Davi, primo de Amnom. Qual é o conselho de 

Jonadabe que Amnom segue? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. (Versículos 9b-19) - Amnom estuprou Tamar e a mandou embora. Ela perdeu sua pureza e 

saiu envergonhada. 

4. (Versículos 20-22) - Absalão fica sabendo pela sua irmã o que aconteceu, e o que ele faz 

por ela? 

__________________________________________________________________________ 

Absalão nunca disse nada a Amnom, mas o que aconteceu com Absalão? 

__________________________________________________________________________ 

5. Davi soube o que aconteceu. Somos informados que ele ficou furioso. O que a sua falta de 

disciplina em relação a Amnom despertou em Absalão? 

__________________________________________________________________________ 

6. Absalão deixou seu ódio por Amnom obcecá-lo. O que aconteceu nos versículos 23-29? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. Qual é a mensagem que Davi recebe (versículo 30)? 

__________________________________________________________________________ 

8. Jonadabe (veja versículos 3-5) tranquilizou Davi (versículos 32-33). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Absalão fugiu para a casa do seu avô materno (1 Crônicas 3.2). Durante os três anos que 

ficou com seu avô, o rei Davi lamentou por Amnom. Depois de se consolar, Davi desejou 

ver Absalão. 

 

ENSINO: 

Joabe, o comandante do exército de Israel, sabia que Davi desejava ver Absalão. Também sabia 

que Absalão havia matado seu irmão e que a justiça precisava ser feita. No capítulo 14, lemos que 

Davi enviou Joabe a Gesur para trazer Absalão de volta para Jerusalém; no entanto, ele foi enviado 

para a sua própria casa e não podia ver o rei Davi. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Os versículos 25-26 falam sobre a aparência de Absalão. O que nos é dito sobre ele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. No versículo 27, o que é dito sobre sua família? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Absalão mandou chamar Joabe porque queria ver seu pai. Joabe se recusou a vir. 

Finalmente, Absalão decidiu que a maneira de chamar a atenção de Joabe era queimar sua 

colheita da cevada. Não é preciso dizer que chamou a atenção de Joabe e foi levado 

perante o rei (versículo 33). 

 

RESUMO: 

Absalão começou a preparar uma conspiração contra seu pai Davi. Usou táticas psicológicas para 

atrair pessoas a ele. Ouvia as queixas do povo e minava o governo do seu pai. Usou sua aparência 

atraente para roubar o coração dos homens de Israel. Seus seguidores aumentaram. Cresceu a tal 

ponto que Davi teve que fugir de Jerusalém para escapar de Absalão. Davi fugiu e Absalão e seus 
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seguidores vieram e ocuparam a cidade. Aitofel, um conselheiro de Absalão, o aconselhou a se 

deitar com as concubinas de seu pai, o que foi feito em uma tenda no terraço, à vista de todo o 

Israel (2 Samuel 16.20-22). No curso dos acontecimentos, o conselho de Aitofel, conselheiro de 

Absalão, não foi seguido, mas o conselho de Husai, um dos agentes secretos de Davi, por assim 

dizer. 2 Samuel 17.14b diz: "O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não 

seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão." 

Davi e seus homens receberam a notícia dos planos de ataque de Absalão, e enviaram tropas sob 

o comando de Joabe, Abisai e Itai. Quando eles partiram para a batalha, Davi, que foi impedido de 

ir pelos comandantes, pediu que fossem gentis com o jovem Absalão por causa dele. Mas a morte 

de Absalão foi horrível. 2 Samuel 18.9-17 narra a história. E, no versículo 33, ouvimos o lamento 

de Davi quando chorou por seu filho Absalão. 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 1 

 

INTRODUÇÃO: 

Outras histórias e situações são registradas em 2 Samuel 20-24. Davi voltou a Jerusalém e 

restabeleceu-se como o rei de Israel. As pessoas se rebelaram, uma fome varreu a terra, o sangue 

foi vingado e as guerras continuaram contra os filisteus. Mas no meio de tudo isso, Davi cantou ao 

Senhor, que o libertou das mãos de todos os seus inimigos (2 Samuel 22). As palavras também 

foram escritas no Salmo 18. 

Os versículos deste Salmo têm muito mais significado quando podemos identificar os inimigos que 

nos confrontam. Os inimigos de Davi vão além de Saul ou dos filisteus que o procuravam para o 

matar ou tirar-lhe o seu reino, como seu filho Absalão tentou fazer. Seus inimigos incluíam o 

medo, o assédio das tentações, a depressão e a ansiedade. Seus inimigos eram mais do que uma 

força física conta a qual ele lutava. Seus inimigos eram as forças do maligno, e aquele que 

altercava com Davi é o mesmo maligno que alterca com você e comigo. 

 

TAREFA: 

Antes de iniciar o Exercício, liste em seu caderno dois ou três inimigos que você pode identificar 

em sua vida. Os inimigos são homens violentos. Os inimigos também são aquelas coisas que se 

enrolam em você, que o confrontam, que rodopiam em torno de você, as torrentes de destruição 

que o oprimem (Salmo 18.4-5). 

 

EXERCÍCIO: 

1. Davi usa muita linguagem figurada nesta canção de louvor (2 Samuel 22). Identifique as 

palavras figuradas que ele usa para transmitir o que o Senhor é para ele. O Senhor é... 

a) Versículo 2 - minha _______________, minha _______________, meu ______________ 

b) Versículo 3 - meu _______________, meu _______________ e o meu _______________ 

2. Identifique as palavras figuradas que Davi usa para descrever sua vida e a perseguição 

implacável de seus inimigos: 

a) Versículo 5 - os ___________ de ____________ e as ____________ de ______________ 

b) Versículo 6 - a __________ me ___________ e a ____________ armou sua ___________ 
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3. Os versículos 4 e 7 usam uma forma da palavra chamar, invocar ou clamar. Você sente que 

o Senhor responde quando clamamos ao Senhor porque precisamos ser salvos de nossos 

inimigos? Leia os versículos 8-16. 

a) A terra ______________________________ e __________________________________ 

b) As bases dos montes _______________________ e _____________________________ 

"porque o Senhor estava __________________________________________________." 

c) Fumaça, brasas e fogo devorador ____________________________________________ 

d) Nuvens escuras e grossas ___________________________________________________ 

e) Relâmpagos _____________________________________________________________ 

f) ________________________________________________________________________ 

g) ________________________________________________________________________ 

h) ________________________________________________________________________ 

Toda a criação responde à sua ira! Ele está vindo para nos salvar! 

4. Qual é a imagem nos versículos 17-19! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Por que Deus faz toda esta "busca e salvamento", de acordo com o versículo 20? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Os versículos 21-25 descrevem o seu relacionamento conosco. Ele nos tornou justos diante 

dele. Ele nos purificou. Ele nos capacitou a seguir os seus caminhos, mantendo-nos 

obedientes a ele. Ele nos manteve sem culpa, nos afastando do pecado. O Senhor nos 

recompensou de acordo com a nossa justiça. Ele é a nossa justiça! 

 

ENSINO: 

Precisamos fazer uma pausa por um momento em nosso estudo do cântico de louvor de Davi. 

Precisamos falar sobre justiça, a nossa justiça. Será que somos justos? Separados de Deus, não 

somos. A Bíblia ensina que todos pecaram e que não há ninguém que seja justo (Romanos 3.10-

12). Mas Davi confiou na promessa de Deus. O profeta Jeremias diz que estão chegando dias nos 

quais Deus vai fazer com que de Davi venha um Renovo justo... e o nome pelo qual ele será 

chamado é: Senhor, Justiça Nossa (Jeremias 23.5-6). E então, o apóstolo Paulo nos lembra que 
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Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo fosse a sabedoria de Deus para nós, isto é, 

nossa justiça, santidade e redenção... por isso, nos orgulhamos no Senhor (1 Coríntios 1.30-31). 

Somos lembrados de que não é o que fazemos que nos torna justos diante de Deus, mas o que ele 

fez por nós em Cristo Jesus, aquele que é a nossa Justiça. Nosso relacionamento com Jesus nos 

torna justos diante de Deus Pai, que tem prazer em nós! Ao viver em nós e agir através de nós o 

Senhor nos capacita a estarmos sem culpa diante dele. Sua justiça nos cobre como se um manto 

de justiça fosse colocado por cima de nós. Nossa pecaminosidade ainda está lá, mas está coberta 

pela justiça de Cristo. 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 2 

 

EXERCÍCIO: 

De volta a 2 Samuel 22... 

1. (Versículos 26-27a) Deus se revela como ____________________, ____________________ 

e _____________________ àqueles que são fiéis, corretos e puros. Como ele se manifesta 

aos que são maus (versículo 27b)? ______________________________________________ 

Tu salvas os __________________, mas ___________________ os ___________________ 

(versículo 28). 

2. Os versículos 29, 31 e 32 usam três palavras para falar de Deus. Quais são as três coisas 

com as quais Deus é comparado? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. É Deus que me enche de força. Lutar contra o inimigo requer força. É uma batalha e estou 

pronto para usar ____________________________ (versículo 35) e um ________________ 

(versículo 36). Ele me treina para a batalha e me dá a vitória. É o cuidado de Deus que 

_____________________________________________________________ (versículo 36b). 

4. Porque o Senhor me enche de força para a batalha (versículo 40), o que acontece aos meus 

adversários, meus inimigos, meus oponentes (versículos 40b-43)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Nos versículos 44-46, você consegue escutar o coração de um rei? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. E Davi louva ao Senhor! Ele vive! Ele deve ser exaltado! Ele me vinga e (versículo 49a)  

__________________________________________________________________________ 

 

PERGUNTA DE APLICAÇÃO: 

• Deus me liberta dos meus inimigos. Que diferença esse fato faz na maneira de eu viver? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Também eu quero louvar-te, ó meu Deus, pelas incontáveis coisas que tens feito em minha vida. 

Quero louvar a ti ao falar de ti aos outros. Estimula os meus pensamentos para recordar as muitas 

coisas que fazes, para que com gratidão eu possa louvar o teu santo nome: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

O reinado de Davi foi o melhor período da história de Israel. Davi era um homem segundo o 

coração de Deus (Atos 13.22) e gozava do favor de Deus (Atos 7.46) durante a sua vida. Agora está 

mais velho e bem idoso (1 Reis 1.1). Chegou o tempo de o próximo rei ser ungido. 

 

TAREFA: 

Leia 1 Reis 1. 

• Quem se apresentou como rei? 

• O que isso significava para Bate-Seba e Salomão? 

• O que Davi faz? 

• Quem reina no trono como rei de Israel? 

 

ENSINO: 

Da sua leitura de 1 Reis 1, você aprendeu que Adonias, o quarto filho de Davi (2 Samuel 3.4), 

declarou-se rei. O profeta Natã, no entanto, contou a Bate-Seba o que isso significava para ela e 

para Salomão e a aconselhou a salvar a vida dela e a de Salomão (1 Reis 1.11-14). Com humildade, 

ela foi diante do rei Davi e o lembrou da sua promessa de que Salomão se sentaria no trono de seu 

pai Davi (versículo 17). Zadoque, o sacerdote, ungiu a Salomão (versículo 39). Quando Adonias 

ouviu que seu pai havia declarado Salomão como o próximo rei e ouviu a alegria de todo o povo, 

ele ficou com medo de Salomão e pediu que Salomão poupasse sua vida (versículos 49-51). 

Salomão mandou dizer a Adonias (versículos 52): "Se ele provar que é um homem de palavra, eu 
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juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado; mas, se estiver com más intenções, ele 

morrerá." 

 

APROFUNDANDO: 

Antes de Davi morrer (2 Reis 2), aconselhou Salomão a ser forte e observar todas as leis e 

mandamentos escritos na Lei de Moisés. Ele também alertou Salomão com relação a Joabe e 

Simei, mas pediu que fosse bondoso com os filhos de Barzilai, que permaneceram fiéis a ele 

quando fugiu de Absalão. 

Adonias agiu mal quando pediu para se casar com Abisague, a virgem que servia ao Rei Davi (1 

Reis 1.1-4). O pedido de Adonias foi outra tentativa de conquistar o trono. Aquele a quem 

pertence o harém real era o legítimo sucessor ao trono. Adonias foi o quarto filho de Davi a 

morrer – o bebê concebido por Bate-Seba, Amnom, Absalão e agora Adonias. Davi havia declarado 

em 2 Samuel 12.6 que a retribuição por tomar o cordeiro deveria ser quatro vezes maior. A 

retribuição foi feita na totalidade. 

O próximo a morrer foi Joabe (versículos 28-34). Benaías assumiu a posição de Joabe como 

comandante do exército. Zadoque substituiu Abiatar como sacerdote. Finalmente, Simei, do 

mesmo clã da família de Saul, foi derrubado por toda a injustiça que tinha feito a Davi. Agora, o 

reino foi estabelecido com firmeza nas mãos de Salomão (versículo 46). 

Tantos nomes! E tantos nomes desconhecidos! Não são nomes comuns como João, Fernando e 

Lucas. Manter a clareza sobre estes nomes torna-se mais difícil com a transição do reinado de Saul 

para Davi e agora de Davi para Salomão. Os principais nomes são: 

• Os filhos de Davi (Amnom, Absalão e Adonias), 

• Os sacerdotes (Abiatar, no reinado de Davi, e Zadoque, no de Salomão), e 

• Os comandantes do exército (Abner com Saul, Joabe com Davi e agora Benaías com 

Salomão). 

Não desanime. Não se preocupe com isso. Siga adiante e comece a se familiarizar com o Rei 

Salomão. 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 3 

 

TAREFA: 

Para esta próxima história, estamos indo para o livro de 2 Crônicas. Muitas histórias contadas em 

Primeiro e Segundo Reis também estão registradas em Primeiro e Segundo Crônicas. Leia 2 

Crônicas 1.1-17. Observação: Você também pode ler o relato registrado em 1 Reis 3.4-15. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Salomão e toda a assembleia estão reunidos em Gibeão. O que havia lá (versículo 3)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Onde estava a Arca da Aliança que Davi trouxera de Quiriate-Jearim (versículo 4)?  

__________________________________________________________________________ 

3. O altar de bronze estava em frente ao Tabernáculo em Gibeão. O que Salomão fez 

(versículo 6)?  

__________________________________________________________________________ 

4. O que aconteceu naquela noite? O que o Senhor diz a Salomão (versículo 7)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Qual foi a resposta de Salomão (versículos 8-10)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Qual foi a resposta de Deus (versículos 11-12)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Quais foram algumas riquezas que Salomão acumulou durante seu reinado como rei de 

Israel (versículos 14-17)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 
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Não se pode deixar de admirar um líder que coloca seu povo antes de si mesmo. Ao invés de pedir 

coisas para si mesmo, Salomão pediu sabedoria e conhecimento que lhe permitiria governar o 

povo de Deus. Conhecimento é informação. Conhecimento é aprender e entender a Palavra de 

Deus. Sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento de Deus e de sua Palavra para as 

situações da vida cotidiana. 

1. Podemos aprender com Salomão. Salomão sabia o que precisava para fazer a obra que 

Deus o chamara a fazer. No livro do Novo Testamento de Tiago somos encorajados a pedir 

sabedoria. Copie Tiago 1.5 – 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Recebemos a oportunidade de pedir algo que gostaríamos que Deus nos desse. Por que 

pedir sabedoria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Você está em uma posição de liderança – na sua casa? Na escola? No trabalho? Na 

comunidade? Na sua igreja? Quais seriam as situações em que a sabedoria de Deus lhe 

permitirá governar de uma maneira que seja agradável a ele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 4 

 

INTRODUÇÃO: 

Retomamos nossa lição sobre Salomão novamente em 1 Reis. Deus deu a Salomão grande 

sabedoria. Como lemos em Tiago 1.5, Deus dá sabedoria de forma generosa a todos que pedem. 

 

TAREFA: 

Leia 1 Reis 4.29-34. 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que Deus deu a Salomão, de acordo com o versículo 29? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

2. Os versículos 30 e 31 nos dizem que Salomão era mais sábio do que qualquer outra pessoa. 

Quais foram algumas coisas que ele fez? 

a) Versículo 32: _____________________________________________________________ 

b) Versículo 32: _____________________________________________________________ 

c) Versículo 33: _____________________________________________________________ 

d) Versículo 33: _____________________________________________________________ 

3. E, como resultado, _______________________________________________ (versículo 34) 

 

TAREFA: 

Leia 1 Reis 3.16-28. Esta história é um exemplo da sabedoria que Salomão usava para administrar 

a justiça. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Duas mulheres estão discutindo diante do rei. Qual é o problema (versículos 16-22)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. No versículo 23, Salomão resume a discussão. O que ele ordena nos versículos 24-25? 

__________________________________________________________________________ 
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3. Qual foi a resposta das duas mulheres, no versículo 26? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Qual foi a decisão do rei (versículo 27)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Ao refletir sobre esta história, compartilhe alguns de seus pensamentos sobre essa demonstração 

de sabedoria de Salomão. 

• Como alguém adquire tal sabedoria? ____________________________________________ 

• Sabedoria é algo com que a pessoa nasce? _______________________________________ 

• Quando eu encontro sabedoria? _______________________________________________ 

• Quem são as pessoas da minha vida que considero sábias? __________________________ 

 

APROFUNDANDO: 

O próprio Salomão fala sobre a sabedoria nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Saiba o que ele 

tem a dizer. Estas são algumas referências para você começar: Provérbios 1-4 e Eclesiastes 7.11-

8.1. Boa leitura! 

 

ENSINO: 

Novamente neste estudo somos confrontados com mais material do que podemos abordar em 

detalhes. Para concluir nosso estudo sobre o rei Salomão, vamos olhar para seções maiores da 

Escritura, que nos darão uma visão geral do seu reinado. Você é encorajado a ler esses capítulos 

sem deixar de sublinhar palavras e frases, ou até mesmo versículos que dão uma visão sobre esses 

anos da história de Israel. Ao ler, lembre-se que o Templo servia como tesouraria para Israel. O 

Templo exibia e continha a riqueza da nação. 

1. Quais são os dois maiores projetos de construção, em 1 Reis 5-7? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

2. O que se destaca em sua mente quando lê sobre a procissão que traz a Arca da Aliança 

para o Templo (1 Reis 8)? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veja os versículos 10-11. ______________________________________________________ 

3. Leia com cuidado as palavras de oração e louvor quando o povo é abençoado e o Templo é 

dedicado (1 Reis 8.14-66). Identifique palavras e frases que têm um significado especial 

para você. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Quais são as palavras de esperança e advertência que o Senhor dá a Salomão após a 

conclusão e dedicação destas grandes conquistas de construção (1 Reis 9.1-9)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. De 1 Reis 9.10 até o capítulo 10, temos uma noção da quantidade de riquezas que Salomão 

tinha acumulado. Deus disse que daria riqueza a Salomão (1 Reis 3.13), porque ele não a 

pediu. E quanta riqueza ele conseguiu! O capítulo 11 nos dá a sensação de que algo não 

está certo. Qual é o "porém", no versículo 1? 

__________________________________________________________________________ 

6. O que estava errado (versículos 1-3)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Por que o Senhor disse aos israelitas para não se casarem com mulheres estrangeiras? 

__________________________________________________________________________ 

7. Os versículos 4-8 falam da desobediência de Salomão ao Senhor. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. O Senhor estava com raiva. Qual foi seu juízo sobre Salomão (versículos 9-13)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Deus fez que surgissem adversários contra Salomão (1 Reis 11.14-40). Para Jeroboão, um 

desses adversários, foi dito pelo profeta Aías que Israel seria dividido. Ele se tornaria o rei 
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de dez das tribos, mas por causa do seu servo Davi duas tribos permaneceriam com o filho 

de Salomão. (Observação: Mais tarde, a pequena tribo de Benjamim uniu-se ao reino de 

Judá.) Então, nos versículos 41-43, é dito que Salomão morreu e seu filho Roboão o 

sucedeu no trono. 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 5 

 

REFLEXÃO: 

Mais uma vez vimos grande sucesso, grande sabedoria, grandes riqueza, construção, honra e 

prestígio, dados ao rei ungido por Deus. O que aconteceu? O que deu errado? Por que Salomão 

fez escolhas que eram contrárias à lei de Deus? Foi-lhe dito o que aconteceria se ele se afastasse 

do Senhor e adorasse a outros deuses, mas ele desobedeceu e levou Deus a ficar irado com ele. 

Em última análise, Deus rasgou o reino dele em duas tribos. Quais são alguns pensamentos e 

perguntas que você tem? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

A história não fica melhor. Nos capítulos 12-14, foram estabelecidos os reinos de Israel ao norte e 

de Judá ao sul. Cada reino tinha seu próprio rei e, durante todo o restante de Primeiro e Segundo 

Reis, lemos sobre os reinados destes reis e sobre os profetas que lhes foram enviados com 

palavras de advertência de Deus. 

 

APROFUNDANDO: 

Você pode optar em fazer uma tabela em seu caderno com esses reis e com uma ou duas palavras 

que descrevem o seu reinado. Por favor, compreenda que lembrar desses reis, quando reinaram e 

a natureza do seu governo não é algo necessário ou crítico para o seu aprendizado neste 

momento. O importante é saber que, exceto por alguns reis, esses homens fizeram com que o 

povo pecasse. Entre todas as coisas que fizeram, adoraram ídolos sem valor, construíram altares 

proibidos em lugares altos, despojaram os tesouros do templo do Senhor, venderam-se para fazer 

o mal aos olhos do Senhor, ofereceram sacrifícios humanos e não quiseram ouvir as advertências 

dos profetas. Alguns até mesmo mataram. 

 

ENSINO: 
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Assim, como a história termina? Em 2 Reis 17, aprendemos sobre o desaparecimento do reino de 

Israel. Os habitantes de Israel, o reino do norte, foram tornados cativos pelo rei da Assíria, que os 

deportou para a Assíria. O que o versículo 18 diz? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Os versículos 7-23 dizem porque seu cativeiro e deportação ocorreram. Essas pessoas não viviam 

mais como povo que refletia o Senhor, mas sim como pessoas que o rejeitaram. Liste algumas das 

coisas que fizeram que estão registradas nestes versículos: 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

Eles rejeitaram o Senhor, seu Deus, e agora ele os rejeitou. Tem-se a sensação de que as coisas 

não eram muito diferentes no reino de Judá. Os versículos 18b e 19 nos dizem que foi deixado 

somente o reino de Judá, “mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus.” 

O que eles imitaram? 

________________________________________________________________________________ 

Em 2 Reis 24 e 25 aprendemos que, sob o reinado de Zedequias, o rei Nabucodonosor, da 

Babilônia, com todo o seu exército, marchou contra Jerusalém e manteve a cidade cercada. Nestes 

versículos, aprendemos sobre a morte e destruição que os babilônios infligiram ao reino de Judá 

ao pilharem, destruírem e queimarem Jerusalém, o Templo, o palácio real e todas as casas e 

edifícios importantes. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. 

 

REFLEXÃO: 

É verdade, olhamos para estes capítulos em partes; no entanto, o propósito desta visão geral foi 

mostrar em poucas palavras o que estava acontecendo durante este período da história de Israel, 

a época dos reis. É uma história deprimente para nós ao lermos sobre isso; no entanto, não 

podemos deixar de perguntar como era viver naquela época. O que fez com que os reis levassem o 

povo a tal ruína? Por que as pessoas foram atraídas a um culto idólatra aos deuses das nações 

estrangeiras, a quem o Senhor havia expulsado da terra? Como responderiam a essas perguntas? 

Qual seria a sua desculpa? Alguma ideia? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Não se pode deixar de fazer esta pergunta: Qual teria sido a minha posição, minha atitude, em 

relação à adoração aos ídolos e à rejeição ao Senhor? Qual teria sido a minha resposta? Qual teria 

sido a minha desculpa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 1 

 

INTRODUÇÃO: 

A Lição Seis recua através dos livros de Primeiro e Segundo Reis. Nesta lição, você terá uma visão 

geral de dois personagens importantes, Elias e Eliseu, e das histórias que envolvem suas vidas. 

Estes homens viveram no período da história em que tanto o reino de Israel como o reino de Judá 

foram liderados por reis com intenções más e perversas. Seus atos desprezíveis de desafio à lei de 

Deus, em última análise, levaram Deus a rejeitar o seu povo. Os reis da Assíria e da Babilônia 

capturaram e exilaram o povo de Israel e de Judá, respectivamente, e os tornaram seus servos e 

escravos. 

 

TAREFA: 

Leia 1 Reis 17. Este capítulo conta três histórias: 1) versículos 1-6, 2) versículos 7-16, e 3) versículos 

17-24. Durante o reinado dos reis, Deus enviaria profetas com mensagens de advertência. Elias é o 

profeta e Acabe é o rei do reino de Israel, no norte. 

• Qual foi a mensagem de Elias para o rei Acabe? 

• O que Deus providenciou para Elias? 

• Para onde Deus enviou Elias? 

• Quais são as duas histórias sobre Elias e a viúva? 

• Qual foi a declaração da mulher? 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que nos é dito em 1 Reis 16.33 sobre o rei Acabe? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Então Elias vem até Acabe, e o que ele diz (1 Reis 17.1)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Quais são as ordens de Deus para Elias (versículos 2-4)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Elias obedece ao Senhor, que o protege e cuida dele. 
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4. No versículo 7 nos é dito que o riacho seca. Não houve orvalho nem chuva (versículo 7). 

Quais são as próximas ordens do Senhor a Elias (versículos 8-9)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sarepta é uma pequena cidade localizada ao longo da costa fenícia, entre Tiro e Sidom. 

5. Quem Elias encontrou quando chegou a Sarepta? 

__________________________________________________________________________ 

6. Quais são as duas coisas que Elias perguntou a ela? 

a) Versículo 10: _____________________________________________________________ 

b) Versículo 11: _____________________________________________________________ 

7. O que ela lhe explicou no versículo 12? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. O que Elias pede que ela faça antes de fazer uma refeição para ela e seu filho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Qual foi a promessa de Deus para ela, nos versículos 14-16? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

Elias parece ser um pouco egoísta ao pedir à mulher que deixe de lado sua própria fome e a fome 

de seu filho e com ousadia pede que ela prepare um pouco de pão para ele, com os únicos 

ingredientes que ela ainda tem para preparar uma última refeição. No entanto, ela obedece, 

crendo na promessa do Senhor de que nem a farinha nem o óleo terminariam. Não se pode deixar 

de admirar a fé desta mulher. Somos levados a fazer a pergunta: O que eu tenho que posso optar 

em guardar para mim ou dar adiante, confiando que o Senhor proverá o suficiente para minha 

necessidade? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Estou com medo de que meu tempo acabe? Estou com medo de que meus recursos financeiros 

sequem? Estou com medo de que o jarro e o pote que guardam alimentos, roupas e outras 

necessidades da vida sejam gastos e fiquem vazios, e eu fique sem essas coisas? O que é que me 

assusta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

1. Outro incidente ocorreu algum tempo depois (versículo 17). O filho da viúva ficou muito 

doente e morreu. Esta mesma viúva ataca verbalmente o profeta. O que ela quer saber 

(versículo 18)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ela quer saber o que Elias tem contra ela. Será que ele veio lembrá-la do seu pecado e, por 

causa do seu pecado, matar o filho dela? Elias tomou o filho morto dela, levou-o para o seu 

quarto e o colocou em sua própria cama. Ele clamou ao Senhor (versículo 20): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. O que Elias faz no versículo 21? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. O que acontece milagrosamente, no versículo 22? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

O milagre é que a vida retornou ao menino e ele viveu. Não podemos esquecer a graça e a 

misericórdia de Deus. O versículo 22 diz que "o Senhor Deus respondeu à oração de Elias." O 

Senhor ouviu. O Senhor ouve os clamores do seu povo e responde. O Deus Todo-Poderoso, o Pai 

de Abraão, Isaque e Jacó ouve. O Deus que declarou que "eu serei o seu Deus e vocês serão o meu 
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povo" ouve os clamores dos que invocam o seu Nome. Deus escolheu demonstrar o seu poder de 

ressurreição através de Elias no corpo morto e sem vida deste filho da viúva. 

Elias pegou a criança, levou-a ao andar de baixo e a apresentou à sua mãe. Este filho que estava 

morto agora está vivo! Em seu próprio espanto, podemos ouvi-lo dizendo para a mãe do menino: 

"Veja! O seu filho está vivo!” Você pode imaginar a celebração e a alegria! 

 

REFLEXÃO: 

No versículo 24, a mulher faz uma declaração ousada sobre o que ela sabe. O que ela diz? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Agora ela sabe? Durante todo este tempo de seca, quando a farinha e o óleo sempre foram 

supridos, ela não sabia que Elias era um homem de Deus? Será que ela estava vivendo 

simplesmente acreditando que aquilo que o profeta dizia era verdade? Agora ela sabe! Ela lhe deu 

o seu filho morto e o Senhor, depois de ouvir o clamor de Elias, o ressuscitou. A Palavra do Senhor 

é a verdade. Você crê nisso? Qual poderia ser a sua resposta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Há ressurreições acontecendo em sua vida? A esperança é revivida na família e entre os amigos? 

Você está experimentando a presença de Deus em sua vida, mesmo em tempos de seca? A Palavra 

de Deus é a Verdade. 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 2 

 

INTRODUÇÃO: 

Outra história significativa sobre Elias está registrada em 1 Reis 18.16-40. Obadias, no versículo 16, 

era o homem encarregado do palácio do rei Acabe. Ele fora enviado pelo rei para encontrar pasto 

para os animais, visto que estavam no terceiro ano da seca. Durante sua viagem, Obadias 

conheceu Elias (versículo 7), que havia sido enviado pelo Senhor para apresentar-se a Acabe 

(versículos 1-2). A história começa quando Acabe foi ao encontro de Elias (versículo 16). 

 

EXERCÍCIO: 

1. Qual foi a saudação de Acabe? 

__________________________________________________________________________ 

2. Quem Elias disse que eram os causadores dos problemas? 

__________________________________________________________________________ 

3. O que eles haviam feito (versículo 18)? 

__________________________________________________________________________ 

Baal e Aserá eram os falsos deuses que o rei Acabe e sua esposa Jezabel adoravam. E não 

somente os adoravam, mas levaram o povo a adorar os falsos deuses em vez de Jeová, o 

único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. 

4. Elias pediu uma audiência. Quais foram as orientações de Elias para Acabe (versículo 19)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Quem deveria se reunir no Monte Carmelo? 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

6. Qual foi o apelo de Elias ao povo que se reuniu (versículo 21)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Qual foi a resposta do povo? 

__________________________________________________________________________ 

Qual foi seu problema? 



MISERICÓRDIA DE DEUS – NOSSA SALVAÇÃO 

81 

CROSSCM.ORG                                                                                           CROSSCONNECT MINISTRIES 

__________________________________________________________________________ 

8. Qual foi o plano de Elias para que as coisas fossem consertadas (versículos 22-24)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Todas as pessoas concordaram, de forma que os profetas de Baal escolheram um touro, o 

prepararam e, em seguida, invocaram o nome de seu deus. A única coisa que não podiam 

fazer era acender o fogo. Eles invocaram o nome de Baal. O que aconteceu, de acordo com 

os versículos 26-29? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Elias reuniu o povo (versículo 30). Ele consertou o altar quebrado do Senhor, pegando doze 

pedras que representavam as doze tribos de Israel, e com as pedras edificou o altar do 

Senhor. O que ele cavou em torno da base do altar (versículo 32)? 

__________________________________________________________________________ 

11. Ele arrumou os pedaços cortados do touro sobre a madeira. O que os versículos 33-35 nos 

dizem que ele fez? 

__________________________________________________________________________ 

Não é preciso dizer que o altar, a madeira e a oferta estavam encharcados e a trincheira 

estava cheia! 

12. A quem Elias endereçou sua oração, nos versículos 36-37? 

__________________________________________________________________________ 

13. O que Elias pediu ao Senhor (versículos 36-37)? 

a) Versículo 36: És o ________________________________________________________ 

b) Versículo 36: Eu sou ______________________________________________________ 

c) Versículo 36: Ó Senhor, ___________________________________________________ 

d) Versículo 37: Para que esse povo ___________________________________________ 

e) Versículo 37: E estás ______________________________________________________ 

14. Qual foi a resposta de Deus à oração de Elias (versículo 38)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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15. Qual foi a resposta do povo (versículo 39)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. Qual foi a ordem de Elias e o que as pessoas fizeram (versículo 40)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Bem, isso deve ter resolvido a questão. Você não acha!? Para um povo que não conseguia 

responder a pergunta de a quem seguir, o Senhor Deus ou Baal, eles caíram prostrados e gritaram: 

"O Senhor é Deus!" Ou será que estavam com medo? Estavam com medo por suas próprias vidas? 

Só podemos nos guiar pelo que nos é dito na história. Eles gritavam: "Só o Senhor é Deus!" 

Precisavam ver com seus próprios olhos o ato poderoso de Deus, que demonstrou que somente 

ele é o Senhor Deus, e que só a ele o povo deveria seguir. 

O que é preciso para que eu creia que ele é o Senhor Deus? Será que precisa curar de forma 

milagrosa alguém próximo ou querido a mim? Será que ele precisa me dar o trabalho que eu tão 

desesperadamente necessito ou o aumento de salário que espero para atender minhas 

necessidades e os desejos da minha família? Será que ele precisa mostrar ser o Senhor Deus de 

uma forma tão dramática como fez com Elias no Monte Carmelo? Ou como Elias, vou 

simplesmente crer que Deus é quem ele diz ser em sua Palavra? Sou como o povo que não disse 

nada? O que ele precisa fazer para que eu creia que ele é o Senhor Deus? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________ Seja esta a minha oração, Senhor, leva meu coração de volta a ti. 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 3 

 

INTRODUÇÃO: 

Em 2 Reis 2 lemos sobre Elias sendo levado ao céu. A única outra pessoa na Bíblia que foi levada 

ao céu sem experimentar a morte foi um homem chamado Enoque. O relato de Gênesis 5.21-24 

diz simplesmente que "ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois 

Deus o levou." A história de Elias é um pouco mais dramática. Você será apresentado a um novo 

personagem, Eliseu. Eliseu era companheiro de ministério de Elias. Em 1 Reis 19.21 nos é dito que 

Eliseu "foi com Elias, e ficou trabalhando como seu ajudante." 

 

TAREFA: 

Leia 2 Reis 2.1-18. 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que está para acontecer, de acordo com o versículo 1? 

__________________________________________________________________________ 

2. Primeiro, Elias está indo visitar o grupo (escola) de profetas em Betel (versículo 3) e Jericó 

(versículo 5), antes de ir para o Jordão. Embora Elias não quisesse que Eliseu fosse junto, o 

que Elias insistiu em fazer, nos versículos 2, 4 e 6? 

__________________________________________________________________________ 

Observação: O "grupo de profetas" era formado por homens que eram estudiosos e que 

tinham uma associação próxima e íntima com estes grandes profetas. Suas escolas estavam 

localizadas em cidades dentro do reino do norte de Israel. 

3. O que Eliseu diz que nos permite saber que essas despedidas foram difíceis para ele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Cinquenta homens do grupo de profetas vieram e ficaram à distância. O que eles 

testemunharam, de acordo com o versículo 8? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. O que Elias disse a Eliseu, depois de terem atravessado o rio (versículo 9)? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Qual foi a resposta de Eliseu? 

__________________________________________________________________________ 

7. E como Elias responde (versículo 10)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Estes dois homens estão passando algum tempo juntos e o que acontece de repente 

(versículo 11)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Eliseu é dominado com o que vê. Ele grita: " Meu pai, meu pai! O senhor sempre foi como 

um exército para defender Israel!" E da mesma forma repentina que os carros apareceram, 

desapareceram com Elias. Seu mestre, seu amigo, seu parceiro de ministério se foi. O que 

Eliseu faz? 

__________________________________________________________________________ 

10. O que acontece nos versículos 13-14? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. O que as pessoas que estão assistindo concluem (versículo 15a)? 

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Isso certamente não era algo que acontecia todos os dias e certamente não era algo que pudesse 

ser esquecido tão cedo por aqueles que estavam assistindo. Elias bateu o Rio Jordão com seu 

manto e o rio se abriu. Então eles atravessam sem molhar os pés. A próxima coisa que sabe é que 

foi separado de Elias pela carruagem com cavalos de fogo. Acabou. Eliseu não o viu mais. 

Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do seu espírito, mas o que ele pediu era algo que só Deus 

podia dar. Na verdade, Eliseu estava fazendo um pedido ousado. Estava pedindo para ser maior do 

que Elias. Hoje poderia ser o pedido de um ministério tão eficaz como o de Elias foi. Elias, porém, 

lhe deu a esperança de que, se Eliseu visse Elias quando fosse levado, seu pedido seria atendido. 

Uma vez que ele pegou o manto de Elias e bateu na água, os profetas que estavam assistindo 
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souberam que o espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu. Eles se curvaram diante dele, 

reconhecendo a honra que era devida a ele. O manto da liderança e da responsabilidade fora 

passado. 

 

APLICAÇÃO: 

A conversa entre esses dois profetas antes de terem sido separados é significativa. Elias 

perguntou: "Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora." 

Quando você pensa sobre isso, não pode deixar de perguntar se Elias achava que ainda tinha 

algum tempo para poder ser capaz de fazer algo para Eliseu. Afinal de contas, os dois homens 

estavam apenas conversando. O que ele poderia ter feito? Será que Elias poderia saber com 

antecedência qual seria a resposta de Eliseu? 

Eliseu, por outro lado, responde: "Quero receber como herança duas vezes mais poder do que 

você tem." Acontece que isso que Eliseu pediu era algo que só Deus podia dar. Parece que essas 

perguntas só Deus poderia responder. 

Imagine um período em que você está separado daqueles que você ama e que o amam. O que 

você poderia lhes pedir? Você estaria inclinado a fazer a pergunta que Elias fez: "O que eu posso 

fazer por você?" Será que seria momento de pedir uma bênção? Será que palavras de incentivo e 

capacitação seriam apropriadas? O que você poderia dizer para estar preparado para um período 

assim? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ou talvez as circunstâncias sejam como as de Eliseu, quando alguém está sendo tirado de você. 

Você seria a pessoa que pediria: "Por favor, deixe-me herdar uma porção dupla do seu espírito?" 

Herdar significa receber o que foi deixado para trás. Seria esta a herança que gostaria de pedir a 

alguém? Se fosse feita a pergunta, qual a resposta que você gostaria de estar pronto a 

compartilhar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 
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Senhor Deus, tu nos tens abençoado com todas as bênçãos. Tu nos tornas ricos nas coisas do alto. 

Derramas o teu Espírito sobre nós. Que sejamos generosos para derramar a tua bênção sobre os 

outros, não importando se estão em uma despedida temporária ou diante da morte. Que a tua 

bênção sobre os outros os capacite para as responsabilidades e oportunidades que lhes dás e que 

eles possam abençoar outros com uma porção dobrada do teu Espírito, para que todos possam 

herdar a vida eterna por meio de teu Filho Jesus Cristo, que é a nossa Porção Dobrada. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 4 

 

INTRODUÇÃO: 

A próxima história é outra situação em que Deus cuida de uma viúva e seus filhos. Na Lei de 

Moisés (Deuteronômio 14.29), aprendemos que os dízimos e as ofertas do povo eram destinados 

para fornecer comida suficiente para que as viúvas e os órfãos fossem satisfeitos. A promessa do 

Senhor Deus deveria abençoar seu povo em toda as obras das suas mãos quando eles ofertassem. 

 

TAREFA: 

Leia 2 Reis 4.1-7. 

• Quem é essa mulher? 

• Qual é o problema? 

• O que Deus fez para ela e para seus dois filhos? 

 

EXERCÍCIO: 

1. Reconte a história em suas próprias palavras: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. A situação parecia impossível para a mulher. Quais são as perguntas que Eliseu fez a ela, no 

versículo 2? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

3. Deus abençoou o pouco de óleo que ela tinha, a fim de lhe dar o suficiente para salvar a 

situação. Descubra nesta história uma aplicação para si mesmo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Qual é o pouco que você tem que o Senhor quer aumentar e derramar com abundância na 

vida dos outros? Qual é o pouco que você tem que ele quer usar a fim de abençoar os 

outros com a sua bondade? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Lembre-se da promessa de Deus de abençoar toda as obras das suas mãos! 

 

TAREFA: 

Leia 2 Reis 4.8-17. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Quais foram as provisões que esta mulher sunamita e seu marido colocaram à disposição 

de Eliseu, nos versículos 8-10? 

__________________________________________________________________________ 

2. Eliseu queria lhes agradecer por suas provisões generosas quando veio a Suném. Ele pediu 

a seu servo Geazi que chamasse a mulher, e o que Eliseu ofereceu a ela (versículo 13)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

O que ela respondeu? ________________________________________________________ 

3. Eliseu ainda não estava satisfeito e então pergunta a Geazi o que pode ser feito por ela 

(versículo 14). Qual é a resposta dele? 

__________________________________________________________________________ 

4. O que ele disse à mulher (versículo 16)? 

__________________________________________________________________________ 

5. Obviamente, esta mulher tinha perdido a esperança de algum dia ser mãe e não queria se 

decepcionar de novo. Mas a profecia se tornou realidade, de acordo com o versículo 17: 

__________________________________________________________________________ 

 

TAREFA: 

Leia os versículos 18-37. 

 

EXERCÍCIO: 
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1. De repente, o menino ficou doente. Os servos o levaram à sua mãe, que o segurou no colo 

e pelo meio-dia ele estava morto (versículos 18-20). O que essa mãe fez a seguir (versículos 

21-25a)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ela disse ao marido que estava tudo bem. Agora ela diz a Geazi que tudo estava bem. Mas 

o que ela diz a Eliseu (versículo 28)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Quais são as ordens dele a Geazi (versículo 29)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. A mãe do menino se recusou a deixar Eliseu e assim ele a seguiu até a casa dela. No 

caminho, Geazi se encontrou com Eliseu e a mulher. O que ele relatou (versículo 31)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. O que Eliseu fez quando chegou à casa (versículos 32-35)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A criança morta recebeu vida. Nos versículos 36-37, Eliseu leva esta criança à sua mãe. 

Aparentemente, ela não disse nada, mas ela ______________________________________ 

e _____________________________________________. Em seguida, pegou o filho e saiu. 

 

ENSINO: 

É interessante que durante este período da história de Israel Deus escolheu falar com as pessoas 

através de seus profetas. Ele veio a Davi através do profeta Natã, aos reis através de uma miríade 

de profetas e ele veio ao povo através de profetas como Elias e Eliseu. Os profetas trouxeram 

palavras de advertência para os reis que desafiaram a lei do Senhor. Os profetas também 

trouxeram vida e esperança para aqueles que procuraram obedecer à Palavra de Deus e adoraram 

somente a ele.  

Escondido dentro do livro de 2 Reis lemos esta história da misericórdia de Deus mostrada a essa 

mulher e seu marido. No meio disso, encontramos uma mulher que sabe que seu socorro vem do 
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Senhor através do servo dele, o profeta Eliseu. Também vemos a salvação divina dada a este filho, 

a quem Deus trouxe da morte para a vida! No meio de toda a rejeição e rebeldia dos reis de Israel 

e Judá, Deus traz a esta família o seu amor e compaixão íntimos. Sua misericórdia os resgata e traz 

libertação. 

Em alguns aspectos, essa história é a história de Israel. Deus veio ao seu povo e eles o receberam 

como seu Libertador. Ele atendeu os desejos do coração deles, prometendo que seriam levados à 

Terra Prometida. E depois de muitos anos sua esperança se cumpriu, quando viveram sob os 

cuidados seguros do seu Deus. Mas a morte veio. Eles rejeitaram Deus e exigiram um rei, para que 

pudessem ser como as outras nações. Estes reis os levaram cada vez mais longe de Deus. 

Finalmente, afastaram o povo da sua presença. A Lei, o bastão do profeta, não foi capaz de salvá-

los, assim como não era capaz de dar a vida. A lei não fez nada além de condená-los. O bastão não 

fez nada além de confirmar a morte do garoto... nenhum som nem resposta. Era preciso que o 

profeta viesse e colocasse sua boca sobre a boca da criança, os olhos sobre os olhos e as mãos 

sobre as mãos e assim entrando em contato com este corpo sem vida, do mesmo modo que Deus, 

na criação, soprou no homem o fôlego da vida; que enviou Jesus, que veio como um homem e 

entrou em nosso mundo para nos trazer a vida através do seu sofrimento, morte e ressurreição. 

2 Coríntios 5.21 nos diz exatamente o que Deus fez. "Em Cristo não havia pecado. Mas Deus 

colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de 

acordo com a vontade de Deus.” Jesus, o Filho de Deus, não tinha pecado. Ele era o Justo. Ele era 

o único que podia nos tornar justos diante de Deus, mas para fazer isso precisou se tornar um de 

nós. Precisou entrar em nosso mundo de pecado. Como uma esponja, precisou tomar sobre si 

mesmo todos os nossos erros e morrer por causa disso. Deus em sua misericórdia nos deu nossa 

salvação neste ato, porque Jesus nos tornou justos e nos deu vida! Este é um grande versículo 

para adicionar à sua lista de cartões. 

 

MEMORIZAÇÃO: 

O Salmo 130 parece ser o grito do coração quando os reinos de Israel e Judá persistiram em fazer 

as coisas à sua própria maneira. Você consegue ouvir o grito daqueles que não viraram seu 

coração contra Deus? Você consegue ouvir o grito da viúva de Sarepta e da mulher sunamita e seu 

marido? Você consegue ouvi-los? "Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo 

desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor! Ouve o meu pedido de socorro.” 
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Talvez este seja o seu grito. Talvez você esteja em profundo desespero sem saber para onde ir, 

sem saber onde receber a misericórdia de Deus e seu perdão. Talvez a sua vida necessite ser 

redimida e salva de todas as suas transgressões. Espera no Senhor e coloque sua esperança em 

sua Palavra. Ponha a sua esperança no Senhor, pois com Deus há amor infalível, com ele a 

redenção é total. 

Tire um tempo para copiar os versículos deste Salmo. Memorize estes versículos e escreva no 

verso do seu cartão tudo o que você tem nas profundezas. Peça para ser liberado, libertado e 

resgatado das profundezas. Que o Senhor sempre o lembre do amor infalível e da misericórdia 

que tem para você. Ponha a sua esperança em Deus e em sua Palavra. Ele é a sua redenção, a sua 

salvação. 

 

ORAÇÃO: 

Meu Deus, às vezes eu te chamo das profundezas. Minha alma está desesperada pelo teu amor e 

perdão. Eu clamo a ti por misericórdia. Estende a mão e me segura. Livra-me de tudo que me 

mantém preso na lama e no lodo da vida. Meus pecados estão sempre diante de mim. Liberta-me 

da escravidão por causa de Jesus, meu Salvador, minha Rocha e minha Salvação. Tira-me, lava-me 

em teu sangue e justiça, e me capacita uma vez mais a cantar louvores de gratidão ao Senhor. 

Assim como o filho da mulher estava morto e lhe deste a vida novamente, com o teu poder de 

ressuscitar me concede a vida novamente, para que eu possa louvar o teu santo nome. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 5 

 

ENSINO: 

Fica a sensação de que Deus está se retirando do seu povo. Aqueles a quem ele chamou, aqueles a 

quem escolheu para serem seus filhos, já não refletem a imagem dele, mas sim a imagem do 

arqui-inimigo, o próprio maligno. Cometem atos hediondos de rebeldia contra Deus, atos de mal e 

de maldade. Curvam-se diante dos deuses de madeira e de pedra, Baal e Aserá. Parece que não 

querem que ele fique ali. Parece que ele não quer se associar àqueles que são desobedientes e 

corruptos. Parece que ele virou as costas para essas pessoas que são sopradas ao redor por todo 

capricho que aparece em seu caminho. Não agem como pessoas sábias, mas de forma insensata. 

Não o amam e nem confiam nele acima de todas as coisas. Não amam com todo o seu coração, 

alma e mente. O que ele deve fazer quando eles têm claramente o rejeitado como o Senhor, seu 

Deus? Você acha que ele deve agir de forma diferente? O que você espera que ele faça? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Amar de forma persistente às vezes requer que nos retiremos daqueles que amamos. Tal amor 

ainda permite que aquele que rejeita o amor chafurde no lodo e na lama do pecado. É triste 

quando uma mãe ou um pai precisam enfrentar a criança rebelde e afastar a criança deles para 

seguir o seu próprio caminho. 

 

INTRODUÇÃO: 

A última história que vamos estudar nesta lição é a história de um homem chamado Naamã, que 

veio ao profeta Eliseu para ser curado de sua doença. 

 

TAREFA: 

Leia 2 Reis 5.1-19a. 

• Quem foi Naamã? 

• O que a criada disse à sua patroa? 

• Que instrução Eliseu deu a Naamã? 

• Qual foi a resposta de Naamã? 

• Como a história termina? 
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EXERCÍCIO: 

1. O que nos é dito sobre Naamã no versículo 1? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Você pode localizar a Síria em seu mapa. É a terra que se encontra ao nordeste de Israel. 

Damasco é uma das cidades da Síria. 

2. Uma menina israelita foi levada como escrava e servia a mulher de Naamã. O que essa 

menina disse à patroa (versículos 3-4)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Então Naamã foi ao seu mestre, o rei. Contou a ele o que a menina tinha dito e pediu 

permissão para ir. Qual foi a resposta do rei e o que o rei fez por ele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Naamã levou consigo presentes e uma carta. O que a carta dizia (versículo 6)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Como é que o rei de Israel reagiu à carta do rei da Síria (versículo 7)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Qual foi a mensagem que Eliseu enviou ao rei, quando soube o que o rei havia feito? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Assim, Naamã e sua comitiva chegam à casa de Eliseu apenas para serem atendidos por um 

mensageiro. O que foi dito que Naamã deveria fazer (versículo 10)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Ao invés de fazer o que Eliseu lhe disse para fazer, ele foi embora com raiva, furioso. O que 

Naamã esperava que acontecesse (versículos 11-12)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Em suas próprias palavras, o que Naamã realmente estava dizendo? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ele era um comandante do exército do rei. Agindo como um comandante, ele agora quer 

dar as ordens em relação à sua cura. Pensava que era alguém e que o profeta teria pelo 

menos a decência de "sair e falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria 

a mão sobre o lugar doente e me curaria!" Naamã tinha tudo preparado em sua mente. Em 

vez disso, é enviado a um rio em Israel, o Rio Jordão, onde deve ir e lavar-se sete vezes. 

8. O que Naamã pergunta, no versículo 12? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

Em resumo, ele estava dizendo: "Vim até aqui para me ser dito para ir lavar-me no Rio 

Jordão. Eu não poderia fazer isso quando voltasse para casa?" 

9. O que acontece nos versículos 13-14? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Naamã retorna para a casa do profeta. O que ele confessa a Eliseu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Ele ofereceu presentes a Eliseu (versículo 15), que o profeta recusou (versículo 16). Naamã 

tinha uma preocupação quando voltou para suas responsabilidades, de volta para casa. O 

que ele perguntou, no versículo 18? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Quais foram as palavras de despedida de Eliseu? 

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

Lembre-se de momentos em que você gostaria de dizer ao Senhor como lidar com a situação. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Em oração, você já pediu ao Senhor por algo e em sua mente já sabia qual seria a resposta 

aceitável? 
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________________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

Naamã veio até Eliseu com suas ideias preconcebidas sobre como todo esse processo de cura se 

realizaria. Ia ser algo grande e dramático. Parecia bem que o profeta clamasse ao Senhor e 

impusesse as mãos sobre ele. Mas o "tratamento" de Eliseu não era nada grande. Suas ordens 

eram: Vá e se lave, e o faça sete vezes. Este tratamento insinuou que Naamã estava sujo! Esta 

doença de pele poderia ser fatal. Ele se via doente, não sujo. Seus servos e empregados o 

encorajaram a deixar de lado suas ideias preconcebidas sobre o que iria acontecer e fazer apenas 

o que o profeta dissera: "Lave-se e torne-se limpo!" 

Naamã tinha mais do que uma doença de pele que precisava de atenção. Tinha um problema de 

relacionamento. Tinha a doença do pecado. O antídoto para ambas as doenças, da pele e do 

pecado, era a água. Podemos imaginá-lo entrando na água e mergulhando na solução de H2O para 

se limpar. Mas uma limpeza mais profunda estava acontecendo. É o que acontece com todos nós 

quando somos batizados com água e com a Palavra. Pelo simples ato de passar pelas águas do 

batismo somos perdoados e para sempre curados da nossa doença do pecado. No batismo, o 

relacionamento quebrado causado pelo pecado é restaurado. A doença do pecado não nos 

mantém mais separados de Deus. Uma das coisas mais difíceis sobre ser um leproso era que eles 

eram separados dos outros por causa da doença. Da mesma maneira, nosso pecado nos torna 

imundos e nos mantém separados de nosso Pai Celestial. Mas por causa de Jesus somos 

perdoados e purificados. Assim como as águas curaram Naamã da sua doença de pele, assim 

também as águas do batismo nos curam da nossa doença do pecado. Somos perdoados e 

colocados em um relacionamento vivo através de Jesus Cristo. 

 

ORAÇÃO: 

Demos graças ao Senhor porque ele é bom. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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REVISÃO 

 

Parabéns! Você concluiu o estudo Misericórdia de Deus – Nossa Salvação. Você se familiarizou 

com diversas novas histórias e personagens bíblicos. Agora, é momento de revisar. Lembre-se que 

isto não é um teste, apenas uma oportunidade para firmar você e o seu progresso à medida que 

continua esta jornada emocionante que está moldando sua vida. Ao estudar, você está 

aprendendo os fatos das histórias e as verdades sobre Deus e a humanidade. Você também está 

descobrindo como aplicar os fatos e as verdades à sua vida neste século 21. 

 

QUESTÕES DE REVISÃO: 

1. Quem era o homem descrito como um homem segundo o coração de Deus? 

__________________________________________________________________________ 

Veja Atos 13.22. 

2. Onde se encontra a história de Davi e Golias? 

__________________________________________________________________________ 

3. Descreva o relacionamento de Saul com Davi: 

__________________________________________________________________________ 

4. Descreva a consideração de Davi por Saul: 

__________________________________________________________________________ 

Veja 1 Samuel 26.9-11. 

5. Davi pediu para construir o Templo do Senhor. Entretanto, o Senhor negou seu pedido. 

Qual foi a promessa que Deus lhe fez? 

__________________________________________________________________________ 

Veja 2 Samuel 7.12-13. 

6. Onde se encontra a história de Davi e Bate-Seba? 

__________________________________________________________________________ 

7. Quais foram três consequências do pecado de Davi? 

a) ______________________________________________________ Veja 2 Samuel 12.10. 

b) ____________________________________________________ Veja 2 Samuel 12.11-12. 

c) ______________________________________________________ Veja 2 Samuel 12.14. 

8. Faça um breve resumo da história de Absalão: 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veja 2 Samuel 13.20-18.33. 

9. O que o rei Salomão pediu ao Senhor? 

__________________________________________________________________________ 

Veja 1 Reis 3.9. 

10. Onde se encontra a história das duas prostitutas? 

__________________________________________________________________________ 

11. Quais dois grandes projetos de construção Salomão iniciou? 

a) _____________________________________________________________ Veja 1 Reis 6. 

b) _____________________________________________________________ Veja 1 Reis 7. 

12. Qual foi o resultado do governo de Salomão? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veja 1 Reis 11.1-13. 

13. Quem era o profeta durante o reinado do rei Acabe? 

__________________________________________________________________________ 

Veja 1 Reis 17.1. 

14. Faça um resumo da história da mulher de Sarepta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veja 1 Reis 17.7-24. 

15. Descreva o encontro de Elias e os profetas de Baal, no Monte Carmelo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veja 1 Reis 18.16-40. 

16. Quem foi o sucessor de Elias? 

__________________________________________________________________________ 

Veja 2 Reis 2.1-12. 

17. Quais as duas histórias memoráveis que são contadas sobre Eliseu? 
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a) _________________________________________________________ Veja 2 Reis 4.1-7. 

b) _____________________________________________________________ Veja 2 Reis 5. 

18. Qual foi o resultado da ira do Senhor, em 2 Reis 24.20? 

__________________________________________________________________________ 

19. Quem era o rei da Babilônia? 

__________________________________________________________________________ 

Veja 2 Reis 25.1. 

20. Que lição você aprendeu sobre a misericórdia de Deus com essas histórias dos reis? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PERGUNTA PARA DISCUSSÃO: 

Se alguém lhe perguntasse que diferença a misericórdia de Deus faz em sua vida, como você 

responderia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, fico impressionado contigo ao considerar que tua misericórdia tocou minha vida de forma 

tão abundante. Tua misericórdia me deu vida e salvação. Por isso, te agradeço e louvo. Que eu 

possa sempre louvar o teu Santíssimo Nome por toda a tua bondade comigo. 

 


