
 

Comunidade Evangélica Filadélfia – Limeira/SP 
 
Aula 2 – 31.08.10 – O Exílio (continuação) 
 
Link para acompanhar o Estudo Sistemático da Bíblia, por Christopher Walker: 
https://www.revistaimpacto.com.br/estudo-sistematico-da-biblia/ 
Volumes 8 ao 20 encontramos bem detalhado o chamado de Samuel, A VIDA DE DAVI e o 
reinado de Salomão. 
 
O exílio – período de escuridão, dificuldade, angústia – não causado por nenhum pecado de 
Davi.  
 
3ª Fase na vida de Davi: Conquistas e Vitórias 
- Ele foi ungido rei, aos 30 anos de idade, ungido rei sobre a tribo de Judá.  
- Sete anos depois foi ungido rei (3ª unção) sobre as 12 tribos – sobre todo o Israel.  
- Conquistou a cidade de Jerusalém, um ponto muito importante, em Deuteronômio 12 explica 
porque Jerusalém é tão importante. Entre Deuteronômio 12 e a conquista de Jerusalém por 
Davi passaram-se 400 anos – essa conquista fazia parte do plano de Deus! Davi achou 
Jerusalém e Deus achou Davi. 
- Trouxe a Arca de Deus para Jerusalém. 
- Preparou tudo para que seu filho fizesse uma casa para Deus. Ideia que surpreendeu a Deus! 
Um homem descobriu alguma coisa que Deus queria. 
- 2º Samuel 7 – Deus faz uma aliança com Davi. Deus prometeu que nunca ia faltar alguém da 
descendência de Davi para sentar no trono. 
- Conquistas sobre os inimigos de dentro e de fora de Israel. 
 
Acesse o link abaixo ou copie e cole no seu navegador da internet, o ebook do livreto “União 
através de Comunhão”, citado aos 27, quase 28 minutos da aula: 
https://www.revistaimpacto.com.br/biblioteca/uniao-atraves-de-comunhao/ 
 
 
4ª Fase na vida de Davi: Disciplina 
- O que marcou essa mudança foi o pecado com Bate Seba. 
- O segundo grande erro de Davi: o recenseamento de Israel, 2º Samuel 24 e 1º Crônicas 21. 
 
5ª Fase na vida de Davi: Restauração 
O que marcou essa virada? Davi constrói um Altar e Davi redescobriu seu sonho: fazer a casa 
de Deus. 
Davi fez com Salomão o que não tinha feito com nenhum outro dos filhos: ele preparou 
Salomão para a obra. 
 
A vida de Davi mostra que Deus pode fazer uma virada em qualquer momento da nossa vida e 
em qualquer momento da história da Igreja também. 
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