
 

Comunidade Evangélica Filadélfia – Limeira/SP 
 
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. 
 
Aula 2 – 11.10.11 – 5 Fases na vida de Davi. 
 
3ª Fase: Ele já era rei – estava tendo muitas conquistas e vitórias – começa quando ele tinha 30 
anos, é um dos poucos marcos cronológicos que temos. 
Ele reinou 7 anos e meio somente sobre a tribo de Judá, logo que Saul morreu somente a tribo 
de Judá reconheceu Davi como rei, as outras tribos ficaram com o filho de Saul depois dos 7 
anos e meio. 
 
- As coisas mais importantes na vida cristã e o plano de Deus, o que Deus quer (assista!) 
 
- Vamos ver quais são as coisas que Davi fez para trazer a vontade de Deus para a terra e são 
coisas que podem nos mostrar hoje para preparar o caminho para a vinda do Reino perfeito 
em Jesus Cristo. 
 
1º ponto: Unir Israel – leia 1º Crônicas 11 e 12 
Israel, as 12 tribos, representa todo o povo de Deus. Cada povo, cada tribo tem um jeito de 
ser, de falar, de agir. 
A história de Davi unir Israel é a história de como Deus quer unir seu povo. 
Leiam João 17 – que todos sejam um! 
 
2º ponto: 1º Crônicas 11 e 2º Samuel 5 
- Para fazer parte da Promessa de Deus é preciso ficar na posição. 
- Depois de Davi unir as 12 tribos ele conquista Jerusalém! Coisa que nem Saul, ninguém havia 
feito e isso tem um significado enorme para nós como povo de Deus. 
- A importância do Velho Testamento. 
- As atitudes de Daniel. 
- Deuteronômio 12 é um capítulo chave na Bíblia, Deus falou que tinha que achar “o” lugar, 
mas por mais de 400 anos ninguém achou, ninguém se preocupou. 
- A importância de Jerusalém. 
- Depois de conquistar Jerusalém, Davi traz a Arca de volta, que tinha sido “conquistada” pelos 
filisteus. A Arca ficou fora da casa de Deus, fora do Tabernáculo por quase 100 anos. 
- A Arca ficou em uma tenda em Jerusalém, mas o Tabernáculo continuou em Gibeom. 
- Davi venceu muitos inimigos. 
- Um dos textos chave do Novo Testamento que explica sobre os inimigos é Efésios 6. O texto 
mais citado do Velho Testamento no Novo é o Salmo 110. 
- Quais os inimigos que Jesus venceu na cruz? Principados e Potestades. 
- O pecado, a nossa natureza carnal (Adâmica) precisa ser vencida. 
- Alguns dos inimigos que entraram na Igreja: institucionalismo, religiosidade, legalismo, 
liberalismo. 
 
 

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


 

3º ponto: Davi descobriu a chave do coração de Deus. 
 
Link para adquirir o livro “A Comunhão nossa de Cada Dia” citado na aula: 
https://www.revistaimpacto.com.br/produto/comunhao-nossa-de-cada-dia/ 
 
O que Deus estava esperando por mais de 400 anos e ninguém fazia, finalmente aconteceu 
com Davi, Davi queria fazer uma casa para Deus, para a Arca! 
Salmo 132. 
 
Link para acessar a Revista Impacto “Deus quer morar na Terra” 
https://www.revistaimpacto.com.br/bibliotecas/edicao-66/ 
 
 
4ª Fase: Disciplina – período escuro na vida de Davi por causa do pecado com Bate Seba 
 
- A grande diferença entre Davi e Saul é o arrependimento, a reação. Saul não se arrependia. 
- De 2º Samuel 11 até o final do livro é sobre o declínio de Davi. 
- O pecado tem consequências muito sérias, a vida de Davi mostra isso, mas Davi teve 
a reação correta “eu pequei”. 
- Brechas na família – histórias envolvendo os filhos de Davi, Davi não preparava, não 
repreendia os filhos. Salomão foi preparado, Davi deixou Deus tratar com ele como 
pai. 
- O Reino de Deus começa na nossa família. 
- Outra coisa negativa na vida de Davi: passividade – Davi não toma providências 
quanto ao agir dos filhos, um filho mata o outro, acontece muita coisa negativa com os 
filhos e Davi fica omisso. 
- Davi aprendeu desapego ao poder – o Trono era de Deus. 
- Nesse período de declínio Davi descobriu quem eram os verdadeiros amigos. 
- Davi enxergava nas circunstâncias a mão de Deus – Deus tem uma razão, Deus tem 
um propósito em tudo o que está acontecendo. 
 
5ª Fase: Restauração – Deus deu um novo começo 
- Restauração do Altar 
- Renovação da visão da Casa 
- Transmissão da visão 
- Preparação para a Casa, deixou tudo pronto para Salomão. 

https://www.revistaimpacto.com.br/produto/comunhao-nossa-de-cada-dia/
https://www.revistaimpacto.com.br/bibliotecas/edicao-66/

