
 

Comunidade Evangélica Filadélfia – Limeira/SP 
 
Aula 1 – 10.10.11 – 5 Fases na vida de Davi. 
 
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 culto doméstico, estudar a Bíblia com toda a família e também individualmente, é muito 
importante! Minha vida inteira é assim, meu pai fazia questão. 
 
1ª Fase: Do Esquecimento ao Reconhecimento 
2ª Fase: Exílio e Treinamento por Deus – quando precisou ficar fugindo de Saul 
3ª Fase: Ele já era rei – estava tendo muitas conquistas e vitórias 
4ª Fase: Disciplina – período escuro na vida de Davi por causa do pecado com Bate Seba 
5ª Fase: Restauração – Deus deu um novo começo 
 
- Davi é a pessoa que tem a biografia mais completa da Bíblia toda, muitos fatos pessoais, fatos 
biográficos que qualquer outra pessoa da Bíblia. 
 
Duas razões importantes para estudar a vida de Davi: 
1ª) Ele tem a biografia mais completa de toda Bíblia – podemos tirar muitas lições pessoais, 
tem disciplina, tem proteção de Deus, tem restauração. 
2ª) Ele é uma figura da geração final que introduzirá a vinda do Reino definitivo. 
 
O primeiro capítulo na Bíblia sobre a vida de Davi: 1º Samuel 16. 
 
Saul era um rei que não fazia a vontade de Deus – “Saul” não me representa. Saul era a figura 
do governo humano. 
 
1ª Fase: Do Esquecimento ao Reconhecimento: Davi era pastor de ovelhas, uma atividade 
desprezada, ninguém queria fazer. 
Nessa fase, Deus estava preparando Davi, ele aprendeu a tocar harpa, aprendeu coragem 
(para enfrentar Golias) ninguém viu Davi matar o leão, aprendeu a escrever Salmos, aprendeu 
a ser servo, a ter um coração diferente. 
Ele aprendeu a ser desprezado – aprender a ser humilde, ser humilde não se aprende na 
teoria. 
Aprendeu a enfrentar lutas, desafios e perigos sozinho. 
Existem situações onde você precisa conhecer a Deus e saber que Deus responde às suas 
orações. 
Davi aprendeu a verdadeira adoração. 
Davi tocava e orava para a audiência de um só: Deus. A família, os amigos, as outras pessoas 
não lembravam dele – Deus não tem problema de achar pessoas esquecidas! 
Davi aprendeu experiências práticas que serviriam para sua vida depois: pastoreando ovelhas, 
indo para grutas, lugares distantes, dificuldades. 
 

https://www.revistaimpacto.com.br/estudo-sistematico-da-biblia/


 

A unção é uma capacitação sobrenatural: 
- uma capacitação para uma função no corpo de Cristo 
- trazer graça e presença de Deus na vida da pessoa 
 
2ª Fase: Exílio e Treinamento por Deus 
Não foi por causa de pecado que Davi entra nessa fase, foi uma etapa necessária para ele 
aprender lições antes de Deus poder dar autoridade para ele. 
Depois dessa fase, são raríssimas as pessoas que voltam a ter um relacionamento com Deus, 
Davi chega no auge, chega no poder e entra nessa fase e volta a ter relacionamento com Deus, 
a vida de Davi é singular! 
A coisa interessante sobre a vida de Davi é que temos mais detalhes sobre os períodos de 
descida do que sobre os períodos de subida. 
Davi aprende a buscar a direção de Deus, consulta a Deus. 
Davi é traído até pelos povos que ele ajuda. Nenhum lugar onde Davi foi fugindo de Saul (com 
os sacerdotes, na caverna, com os filisteus) nenhum lugar é seguro, onde é seguro? Na direção 
da Deus! Davi aprende isso. 
Salmo 142 – você pode aplicar a todas as situações da sua vida, sofrimento, perseguições. 
Nesse salmo tem a grande descoberta de Davi: “Senhor, tu és o meu refúgio” – uma das 
grandes lições que Deus queria ensinar para Davi. 
Davi aprende a não se vingar – 1º Samuel 24, 25 e 26. 
1º Samuel 24 – Davi tem a primeira chance de matar Saul. 
1º Samuel 25 – Davi podia ter matado Nabal, homem que Davi protegeu e Nabal reagiu muito 
mal com Davi – Davi foi traído várias e várias vezes. 
1º Samuel 26 – Davi tem outra chance de matar Saul. 
Se você quer o Reino de Deus espere Deus trazer, não é para você se vingar, Deus não precisa 
da nossa ajuda para nos proteger. 
Deus traz apoio, Deus traz pessoas para ajudar, não precisa buscar. 
Jesus disse: eu não escolhi os discípulos, o Pai os trouxe até mim. 


