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Aula 1 – 30.08.10 – 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. 
 
Abraão – O início de tudo, a Aliança de Deus com um homem que viria a formar uma nação. O 
pai da fé, o andar individual com Deus – nós somos filhos pela fé de Abraão. 
 
Moisés – Ajuntou o povo que estava no Egito e formou uma nação, mostrou como é que eles 
iriam chegar ao alvo, saíram do Egito, o alvo era a terra prometida, mas não só chegar na terra 
prometida, tinham que chegar muito adiante e esse plano se completa com Davi e Salomão. 
 
Davi e Salomão representam o povo máximo do que Deus queria fazer na terra. 
 
Abraão – Moisés e Davi – mil anos entre cada um, mostrando um mapa do que Deus quer fazer 
com seu povo. 
 
O que Deus quer falar conosco hoje com a nossa jornada que é paralela à jornada deles no 
velho testamento. 
 
1ª Fase na vida de Davi: Do Esquecimento ao Sucesso. 
 
1 – Esquecimento – Deus enviou Samuel até a casa de Jessé e lá ungir o novo rei no lugar de 
Saul, todos os filhos de Jessé Deus disse que não era e Davi nem lembrado foi. Deus pegou 
Davi quando Davi estava cuidando de ovelhas. Qual a simbologia de cuidar de ovelhas? Era 
uma atividade desprezada, uma atividade que ninguém queria fazer. 
(Os egípcios não queriam comer junto com os judeus porque os judeus cuidavam de ovelhas!) 
A história de Davi não começou quando Samuel chegou na casa de Jessé – foi quando um dos 
servos do rei Saul disse para o rei Saul que havia um rapaz que tocava harpa, que poderia 
acalmar o espírito atormentado do rei. 
No esquecimento (desprezo) ele aprendeu a ministrar para a audiência de uma pessoa, ele 
aprendeu a lutar sozinho, aprendeu a viver no deserto – as ovelhas eram cuidadas no deserto, 
não tinha um lugar fechado. 
 
2 – Unção – 1º Samuel 16.13 – a unção na vida dele não trouxe uma resposta imediata, no 
outro dia ele continuou sendo pastor de ovelhas – estava sendo preparado. A unção só se 
tornou realidade mais ou menos 14 anos depois. 
 
3 – Reconhecimento – 1º Samuel 16.18 – se você precisar “se promover” para achar o seu 
espaço no ministério – pode esquecer! Quem reconhece meu ministério: alguém! Alguém 
reconheceu os dons de Davi e falou para o rei Saul. Ele foi reconhecido por outras pessoas. 
 
4 – Manifestação – é a história de Golias, quando Davi se revelou – 1º Samuel 17. Davi 
enfrentou Golias sem armadura! Isso nos mostra claramente para não imitar outras pessoas. 
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5 – Sucesso – Saul chama Davi para ficar permanentemente com ele (depois do episódio de 
Golias) 1º Samuel 18, 19 e 20 falam sobre um período de sucesso de Davi e ele soube lidar com 
o sucesso, continuou sendo humilde – dependendo de Deus. 
- Davi lidou com o sucesso com prudência – não deixou o sucesso subir à cabeça. 
- Davi nunca quis tomar o lugar do rei Saul, ele soube estar debaixo de autoridade. 
- Davi não procurou um atalho para o poder – não pensou “preciso ajudar Deus” (pressa 
carnal). 
- Davi descobriu o que era uma verdadeira aliança, uma coisa muitíssimo importante na vida 
de Davi: a aliança dele com Jônatas. Deus é Deus de alianças! 
Aliança é uma amizade, mas não visando vantagem pessoal – se entendêssemos isso todo 
casamento seria uma bênção. 
Fidelidade apesar de qualquer obstáculo – era esse o entendimento que eles tinham sobre 
essa aliança. 
 
Acesse o link abaixo ou copie e cole no seu navegador da internet, o ebook do livreto “Aliança 
entre Davi e Jônatas”: 
https://www.revistaimpacto.com.br/biblioteca/alianca-entre-davi-e-jonatas/ 
 
2ª Fase na vida de Davi: O Exílio 
Um período de quase 10 anos, capítulos 21 a 31 de 1º Samuel. 
Fugindo do rei Saul. Tem vários salmos de Davi que falam de quando ele estava fugindo de 
Saul e ele fala: O Senhor é minha salvação, só temos um lugar seguro – em Deus! 
Quanto mais importante a missão que Deus tem para nós mais preparação ele nos dá. 
Algumas lições que Davi aprendeu no exílio: 
1ª) encontrar refúgio em Deus! Salmo 34, 57 e 142 são desse período. 
2ª) deixar Deus trazer pessoas para estar ao lado dele, 1º Samuel 22, e não são, humanamente 
falando, as “melhores” pessoas. Jesus fala em João 17.6 – O Senhor me deu essas pessoas. 
3ª) depender da direção de Deus – 1º Samuel 23 – ele consultava a Deus, aprendeu a pedir a 
orientação, a direção de Deus. 
4ª) aprendeu a não se defender e não se vingar, talvez a lição mais importante que ele 
aprendeu. 
5ª) proteção soberana de Deus. 
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