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Livro de Samuel  

 

Introdução: 

 
 Os livros de Samuel registram a transição 

de Israel, de uma teocracia para uma monarquia, o 

reinado de Saul, e o reinado ativo de Davi. As 

vidas, e os atos de Samuel, Saul e Davi proveem uma 

tríplice divisão em linhas gerais. O período 

coberto é de aproximadamente 100 anos, de C. de 

1050 até 950 A. C. 

 Os livros de Samuel cobrem um dos períodos 

mais formativos do desenvolvimento da nação de 

Israel. Trata-se de história da mais excelente 

qualidade. Aqui temos o retrato de Davi, o grande 

rei e salmista, um retrato não ultrapassado em 

qualquer história. A pesar de muito haver nesses 

livros que reflete os baixos padrões morais 

daquela época, há igualmente grandes picos éticos. 

Nessa época começou a haver ênfase sobre a 

distinção entre as formas visíveis de adoração e 

as realidades por detrás delas.  (Pra Meire). 
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Lição 01 
O Nascimento e Chamado de Samuel (Pra. Débora) 

“Orou Ana ao Senhor pedindo-lhe um filho. Fez um voto que o daria ao Senhor. 

Crescia Samuel, e o Senhor era com ele“. (ISm 1:11; 3:19a)  

Samuel exerceu três ministérios muito importantes em 

Israel: Era sacerdote, juiz e profeta.  

 O nascimento de Samuel aconteceu de forma totalmente 

miraculosa. Ana, sua mãe, era uma mulher estéril. Samuel foi um filho 

muito desejado. O significado de seu nome é: “pedido a Deus”. 

 Por muito tempo Ana esperou por este filho. 

 A bíblia diz que ela se apresentou ao Senhor com oração, 

muitas lágrimas, ansiedade e aflição. A tristeza de Ana era tanta que 

ela até deixava de se alimentar.  
 Então ela orou e fez um voto a Deus prometendo dá-lo ao 

Senhor por todos os dias de sua vida. 

 O Senhor atendeu ao pedido dela, e passado o tempo 

devido, ela pôde segurar em seus braços o seu filho. Ana cumpriu o 

seu voto.  Após desmamar o menino, levou-o para templo do 

Senhor para que ali O servisse.  

 Inspirada pelo Espírito Santo ela compôs uma cântico de 

adoração. Neste cântico ela reconhece que o Senhor reina, domina 

e controla todas as coisas. Que nada é impossível para Deus. 

 Samuel era ainda menino quando começou a ministrar 

perante o Senhor, sob a supervisão de Eli, participando das tarefas 

realizadas pelos sacerdotes no culto a Deus. 

 E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, 

assim para com o SENHOR, como também para com os homens. 

 Os dois filhos de Eli também ministravam naqueles dias. 

Porém eles não agradavam ao Senhor. Faziam pouco caso das 

coisas de Deus, banalizando o que era sagrado, prostituindo-se com 

mulheres e influenciando o povo a também pecar contra Deus. 

Infelizmente Eli não teve uma postura firme para corrigir seus filhos. 

 De acordo com cap 2:29 ele honrava mais aos filhos do 

que ao Senhor. A conseqüência disso foi que Deus rejeitou o seu 

sacerdócio e o dos seus filhos. Deus ainda trouxe um juízo de morte 

sobre eles. Os seus descendentes não chegariam a envelhecer, mas 

morreriam ainda na juventude.                                                                         

 

Lição 01 - Responda as questões abaixo: (I Sm 1-3)  

1-Cite o motivo pelo qual Ana estava orando, derramando sua alma perante 

Deus. ............................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

2-Qual foi o voto que Ana fez a Deus? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

03- Por que o Sacerdote Eli achou que Ana estava embriagada? 

..................................................................................................................... 

4-O que aprendemos com a oração de Ana, contida nos vers. 6-8? 

...................................................................................................................... 

5-Por que os filhos de Eli eram filhos de Belial? 

...................................................................................................................... 

6-Quando Samuel começou a ministrar perante o Senhor? 

...................................................................................................................... 

7-Quantos filhos  teve Ana? 

...................................................................................................................... 

08- Qual foi a exortação de Deus ao Sacerdote Eli? (I Sm 2:29-34) 

 ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

9- O menino Samuel crescia em ............................... e em ............................. 

diante do .......................... e dos ...........................................                                                

10- O que levou Israel a reconhecer que Samuel foi confirmado como profeta 

de Deus? . 
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Lição 02 

A Arca de Deus capturada pelo filisteus (Pra. Débora) 
“Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial, todo Israel celebrou em 

grandes gritos, de modo que a terra estremeceu” I Sm  4:5  
 

 Os filisteus eram poderosos inimigos de Israel. Novamente se 

levantaram para guerrear contra o povo de Deus. Infelizmente a batalha se 

tornou desfavorável a Israel. Estes ficaram buscando a razão porque Deus 

os abandonara. 

 O que estava acontecendo é que Israel estava em rebelião 

contra Deus, cheio de ídolos, conforme (I Samuel 7:3). Eles estavam lutando 

contra Deus e queriam que Deus lutasse por eles. Não podemos vencer o 

inimigo, enquanto estamos em rebelião contra Deus! 

 Depois de derrotados pelos filisteus pela 1ª vez, resolveram trazer 

do Tabernáculo, a arca de Deus para que lhes servisse de proteção.  Só 

que eles buscaram a arca de Deus como um substituto do Deus da arca. 

Muitos agem assim também. Querem amuletos sagrados pra lhes dar sorte, 

mas não buscam verdadeiramente a presença de Deus. 

 Os filisteus demonstraram até temor por causa da arca trazida 

pelos israelitas. Eles conheciam a história e sabiam quantas vitórias Deus 

havia dado a Israel. Ainda assim, não se acovardaram, mas decidiram lutar 

novamente. Desta vez cerca de 30 mil israelitas morreram. Os filhos de Eli: 

Hofni e Finéias também morreram; como havia profetizado Samuel. A arca 

de Deus foi levada pelos filisteus.  Provavelmente a arca seria para eles 

como trunfo da grande vitória que obtiveram e faria parte de sua coleção 

de ídolos. Por causa desta ação os filisteus sofreram juízo de Deus. Ficaram 

extremamente enfermos. O deus deles Dagom (uma estátua) se prostou 

diante da arca de Deus, se despedaçando. (I samuel 5:4). Eles tiveram que 

admitir a superioridade do Deus de Israel. Depois destes acontecimentos 

eles resolveram devolver a arca aos israelitas.  Tempos depois Samuel falou 

a todo o Israel, chamando-os ao arrependimento, para que deixassem os 

seus ídolos e servissem somente ao Senhor. Houve ainda mais um confronto, 

mas desta vez, porque o povo havia se consertado com Deus, Israel 

venceu os filisteus. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos 

termos de Israel, porquanto foi a mão do SENHOR contra os filisteus todos os 

dias de Samuel. (1 Samuel 7:13) 
 

 

 

 

 

Lição 02 – Responda as questões abaixo: (I Sm.4-7) 
 

01- Cite o motivo pelo qual  os filisteus roubarem a Arca da aliança. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

02-Descreva como foi a morte do Sacerdote Eli, quantos anos viveu e 

quantos anos julgou  Israel. .......................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

 

03-Por que os filisteus devolveram a Arca da aliança? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

04-Qual foi a exortação de Samuel a todo Israel? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

05-Como foi que Israel venceu os filisteus? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

06-Qual o nome da cidade em que Samuel tinha residência? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

07- Qual o nome  que Samuel deu a pedra que foi colocada entre Mispa e 

Sem? ......................................................................................................... 
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Lição 03 
Israel pede a Samuel um Rei (Pr. Hélcio) 

“Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel”.  

I Sm 4:10  
 Israel deu algumas razões falsas ao pedir um rei. Observe: os 

filhos de Samuel eram indignos, a idade de Samuel e as guerras que Israel 

sempre estava enfrentando. A razão verdadeira desse pedido 

encontra-se em Sm.8:5. Israel queria um rei como as outras nações 

tinham. Sempre é uma coisa errada quando o povo de Deus quer 

ser como as pessoas do mundo. O privilégio de Israel era ser 

diferente de outras nações, serem povo de Deus, separado e não 

semelhante ao mundo.  

 Muitas vezes somos culpados dessa mesma atitude. Sem 

sequer perceber substituímos Deus, para estabelecer coisas terrenas 

sobre nós, permitindo então que elas reinem sobre nós. Ficamos em 

apuros por querer ser como o mundo, quando deveríamos transformá-lo 

(Rm 12:1-2). Ser “diferente” é normal para quem é servo de Deus. Mas Israel 

quis ser igual às outras nações. Pediram um rei. Abriram mão de viver em 

uma teocracia para ser o que todos eram. O Senhor mandou 

Samuel alertar o povo sobre os perigos e as desvantagens do que 

pediam, e assim ordenou a escolha do rei. (Sm 8: 11-22).   

 Deus permitiu ao povo ter a sua própria forma de 

governo. Deus respeita o livre arbítrio do ser humano. Além de 

permitir, ainda ajudou-o na escolha do rei. Esse fato aumenta nossa 

responsabilidade. Temos um Deus que nos ama e que nos quer guiar, 

mas que não impede de fazermos nossas escolhas. Podemos ter o 

melhor de Deus (sua vontade diretiva), ou o que vem logo abaixo 

(sua vontade permissiva) 

 Samuel unge a Saul, filho de Quis, Benjamita, até então 

Saul revelara-se, possuidor de excelentes qualidades, que o fariam 

um bom rei. Entre elas, destacamos: Humildade e coragem. Sm 9:21, 

cap. 11. Infelizmente essas qualidades não foram permanentes na 

vida de Saul, pois logo se mostrou soberbo, desobediente e 

ciumento. Algumas pessoas amadurecem com suas 

responsabilidades, outras incham demonstrando orgulho e  

prepotência. A pessoa precisa manter-se fiel a Deus em todo o 

tempo. Sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo e façamos pedidos 

a Deus segundo sua vontade que é perfeita.     

Lição 03 -Responda as questões abaixo: (I Sm 8-11) 
 

01-  O que levou Israel pedir a Samuel um rei? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

2-Qual foi a resposta de Deus a Samuel, quando orou sobre a questão de 

Israel ter um rei? ......................................................................................                          

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

03. Qual a diferença entre a teocracia e monarquia ?  (Ism 8:6-22) 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

04-Descreve como se deu o encontro de Saul e Samuel 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

05- O que aconteceu a Saul quando Samuel ungiou-o como rei de Israel?  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

06- Qual foi a reação de Saul referente aos filhos de Belial? (ISm 10:27) 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

07-Qual o nome do rei e seu povo, que foi derrotado por Saul e o exército  

de  Israel ? ................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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Lição 04 

Samuel repreende o povo por ter pedido um Rei  
“Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em 

que se obedeça à sua palavra? ISm 15:22a ”.  

 
 Lembrete: A rebelião é como pecado de feitiçaria ISm 15:23 

  O Senhor mostra a Israel que a maldade deles em pedir um rei 

foi grande, e através de sinais (chuvas e trovoes) demonstra sua 

indignação.(I Sm12:16-19). Israel confessa o seu pecado e pede para 

Samuel rogar a Deus para que eles não morram. Samuel diz se o povo 

juntamente com o rei temerem a Deus e o servirem, tudo estaria bem. 

 Nos capítulos 13 a 15 o rei Saul comete erros que o 

desqualificaram para servir a Israel como rei. O Senhor ordenou Saul destruir 

os amalequitas, mas ele poupou o rei e o melhor do rebanho 

desobedecendo assim uma ordem e querendo agradar a Deus com 

sacrifícios. (I Sm 15:15,22) 

  O verdadeiro sacrifício é aquele acompanhado de obediência 

à palavra de Deus. “Portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia 

divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um 

sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço (obediência) e agradável a ele. 

Esta é a verdadeira adoração (sacrifício) que vocês devem oferecer a 

Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que 

Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de 

vocês (sacrifício). Assim vocês conhecerão a vontade de Deus 

(obediência), isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a 

ele.”Rm.12:1,2 NTLH) 

  O melhor que o povo de Deus tem para oferecer ao Senhor é a 

sua obediência. Pode até tentar substituir por outra coisa, mas sempre será 

inaceitável.  

 As razões de Saul se demonstram como rebelião e contenda 

contra Deus, e são comparadas a feitiçaria e idolatria. (I Sm 15:23) Muitas 

vezes não vemos ou não queremos ver a gravidade de uma desobediência 

a palavra de Deus ou autoridades constituídas por Ele; Pais, Professores, 

Líderes etc. Nos rebelando para satisfazermos nossa própria vontade ou 

agradarmos  a outros para sermos aceitos como fez Saul -  I Sm 15:24. Saul 

foi rejeitado e tentou consertar  as coisas com Deus a seu próprio modo, o 

que piorou sua situação. 

O jeito certo é a OBEDIÊNCIA, pois obedecer é mais aceitável a Deus do 

que sacrificar.           Pr. Hélcio              

 

Lição 04 - Responda as questões abaixo: (I Sm 12-15) 
 

01- Samuel disse ao povo que foi o seu líder desde a sua mocidade, agora já 

estava velho. O que Samuel estava enfatizando referente ao seu caráter como 

líder, dizendo que o próprio Deus era testemunha? 

 ................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

02- Qual foi a advertência de Samuel a Israel contida em I Sm 12:6-14? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

03. Qual foi o sinal enviado por Deus para que o povo entendesse que havia 

pecado ao pedir um rei? ............................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

04- Israel reconheceu seu pecado. Como Samuel consolou o povo? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

05- Qual o ensinamento que Samuel deixou como líder? (I Sm 12:23)  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

06- Por que Samuel disse a Saul que o reino dele não subsistiria e que Deus já havia 

buscado um homem segundo o seu coração para reinar? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

07- Por que Deus rejeitou a Saul como rei? 

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

08- Qual foi a advertência de Samuel a Saul descrita em I Sm 15:17-24? 

.................................................................................................................... 

................................................................................................................                      
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Lição 05 

Deus manda Samuel ungir Davi como Rei de Israel  
“O Senhor não vê como vê o homem.”. I Sm 16:7  

 
Deus disse a Samuel que fosse até Jessé o belemita porque dentre 

os seus filhos, um seria o rei de Israel. Isso aconteceu porque Deus havia 

rejeitado Saul como rei. Jessé fez passar seus sete filhos diante de Samuel, 

porém a nenhum desses Deus escolhera. No entanto quando chamaram 

Davi e quando ele entrou em casa, Deus disse a Samuel: Levanta-te e ungi-

o, pois este é o que escolhi. Samuel ungiu-o e daquele dia em diante, o 

Espírito do Senhor se apossou de Davi. (I Sm 16:1-13).  

Como o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul, um espírito 

maligno o atormentava. Então Saul mandou buscar a Davi porque um dos 

seus servos disse: ele toca bem, é forte, valente, homem de guerra, sisudo 

em palavras, de boa aparência; e o Senhor é com ele. (I Sm 16:18).  

Quando Davi tocava a sua harpa, Saul sentia alívio e o espírito maligno se 

retirava dele. 

Quando houve guerra entre Israel e os filisteus, Davi lutou contra o 

gigante Golias, e o matou. Davi começou a ficar famoso e Saul o invejava, 

por várias vezes tentou matá-lo. Como Davi ficava a serviço de Saul, fez 

aliança com Jônatas, seu filho. Vale ressaltar que tinham uma amizade 

saudável e verdadeira dentro dos princípios de Deus. (I Sm cap 20). 

 Davi se viu muito perseguido por Saul, então fugiu, procurou 

Samuel e ambos ficaram na casa dos profetas. Aprendemos que em 

momentos difíceis temos que procurar as pessoas certas. Deus livrou Samuel 

e Davi naquele dia porque até mesmo Saul profetizava diante de Samuel. A 

presença de Deus naquele lugar era intensa! (I Sm 19:18-24). 

 Davi ficou exilado durante 10 anos, durante esse período livrou 

os povos e várias cidades, dos seus inimigos. O Senhor já havia o ungido 

como rei, mas ele não tinha sido ainda reconhecido pelos oficiais, e todo o 

povo de Israel. 

Havia com Davi cerca de 600 homens de Belial que se uniram a ele. 

Davi foi exemplar para esses homens. Ele poupou a vida de Saul por temor 

à Deus. Encontrou Saul dentro de uma caverna, chegou até a cortar um 

pedaço do seu manto, mas não o matou. Por várias vezes dizia que não 

tocaria no ungido do Senhor. Na verdade Davi sempre conseguia desarmar 

Saul, tratando-o com amor e temor de Deus. Tornou-se rei de Israel aos 30 

anos de idade, após a morte de Saul e Jônatas, durante outra guerra 

contra os filisteus. (Pra Meire). 

 

Lição 05 - Responda as questões abaixo: (I Sm 16-24)  
 

01- O que aconteceu a Davi quando foi ungido por Samuel? (I Sm 16:13) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

02-Qual o motivo que levou Saul mandar buscar Davi para estar com ele no 

palácio?     ............................................................................................... 

.................................................................................................................. 

03. Quais foram as características que um dos moços de Saul descreveu a 

respeito de Davi? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

04- Golias pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Qual foi a resposta de Davi ? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

05- Cite como Davi venceu e matou Golias .............................................. 

.................................................................................................................. 

06- A quem Davi buscou quando estava sendo perseguido por Saul e como 

escapou? (I Sm 19:18-24) ...................................................................... 

.................................................................................................................. 

07-Davi e Jônatas fizeram aliança entre si, quando ambos perceberam que 

Saul queria matar Davi. Quais foram as palavras de Jônatas quando se 

despediram? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

08- Como Davi demonstrou a sua consideração por Saul sendo temente a 

Deus, descrito I Sm 24? ........................................................................... 
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Lição 06 
A morte de Samuel e de Saul (Pr. Hélcio) 

 
 A morte de Samuel - A bíblia relata pouca coisa sobre sua 

morte. Quando ele faleceu, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o 

prantearam, e o sepultaram em sua casa, em Rama. (I Sm 25:1) Sua morte 

reuniu toda uma nação em reconhecimento de sua fidelidade e que 

falava em nome de Deus.  

 Ele iniciou uma grande reforma nacional, renovando a aliança 

e trazendo o povo de volta à adoração ao Senhor Deus. Atacado pelos 

filisteus, ele teve tamanha vitória em Ebenézer que eles jamais investiram 

novamente contra Israel durante o seu mandato de juiz. Organizou as 

escolas dos profetas.  "Julgou" Israel durante toda a vida. Preparou o 

caminho para a monarquia,  ungindo Saul e Davi. Samuel, portanto, 

pertence ao período de transição dos juízes para a monarquia. Ele é o 

último e o maior de todos os juízes e o primeiro da grandiosa linhagem de 

profetas após Moisés. Samuel é o personagem mais importante entre Moisés 

e Davi. Um exemplo desde a infância até sua morte. 

 O ultimo juiz de Israel combateu o bom combate, acabou a 

carreira e guardou a fé. (II Tm 4:7). A morte de Saul - Tudo começou em 

querer justificar seu erro( I Sm 15.13-21). Com aquela desobediência, Saul 

determinou o fim de seu reinado (I Sm 15.23). Saul rejeitou a Palavra de 

Deus, por isso Deus rejeitou a posição de Saul como rei.  

 Depois desse acontecimento, a vida de Saul foi ficando cada 

vez pior. Querendo melhor sua imagem diante de Deus acabou tomando 

atitudes mais reprováveis ainda. Ele não só usurpou a autoridade divina (I 

Sm 13.9-14) e desobedeceu às ordens de Deus (I Sm 15.8-23), como 

também se envolveu em uma tentativa de assassinato (I Sm 19.1-10) e com 

práticas espirituais obscuras. (I Sm 19.24). Por fim, acabou com a própria 

vida (I Sm 31.4).  

 O rei que perdera a compostura e a integridade por várias 

vezes finalmente perdera a cabeça.  

 Uma das coisas mais certas em nossa trajetória terrena é a 

morte. A Bíblia é muito clara em dizer que “O salário do pecado é a morte, 

mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor” 

(Rm 6.23). Da morte física ninguém está isento, mas da segunda morte, a 

morte eterna, os crentes escaparão, porque pela fé em Cristo Jesus 

receberam a vida eterna conforme Jo 3.36: “Por isso, quem crê no Filho tem 

a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a 

vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus”. Sejamos obedientes como 

Samuel e não rebeldes como Saul.  

 

Lição 06 - Responda as questões abaixo: (I Sm 25-31)  
 

01- Onde foi o corpo de Samuel foi sepultado?  

.................................................................................................................. 

02-Qual o motivo que levou Davi tomar Abigail como esposa?  

 .................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

03. Descreva como Davi poupou mais uma vez a vida de Saul e como cessou 

a perseguição.  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

04- Quanto tempo Davi habitou na terra dos filisteus para estar evitar que 

Saul o matasse? 

 .................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

05- Por que Saul consultou a feiticeira?   

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

06- Davi destruiu os amalequitas e trouxe de volta tudo o que eles haviam 

levado. O que Davi pôs por estatuto em Israel para sempre? (I Sm 19-25) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

07-Descreva como foi a morte de Saul. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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Lição 07 
Davi é ungido Rei de Judá (Prs.Hélcio & Débora) 

“Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de 

Judá“.II Sm 2:4a 
 

Após a morte de Saul, Israel enfrentou um período de turbulência e 

o reino foi dividido. Isto porque o herdeiro do trono deveria ser da linhagem 

de Saul. Mas, o Senhor havia escolhido a Davi, que não era seu herdeiro. 

Embora soubesse que um dia se tornaria rei (I Sm 16.13; 23.17; 24.20), 

e que Saul já estava morto (II Sm 1.1-16); e, pesar de tudo parecer favorável 

e oportuno, Davi não partiu em busca do apoio dos israelitas, nem se 

precipitou em subir a nenhuma cidade de Judá, sem antes consultar ao 

Senhor: (II Sm 2.1). 

Antes de seguir por um caminho que se nos abre, mesmo 

parecendo ser óbvio, convém ter absoluta certeza se realmente é da 

vontade de Deus, e orar para que Deus nos dê a Sua confirmação se 

estivermos em dúvida. Ele sabe quando é chegada a hora certa. 

O SENHOR mandou que ele fosse apenas até Hebrom, Davi 

precisava ser cauteloso, não usando a força das armas para tomar o reino, 

mas apenas tornando-se disponível para ser coroado pelo povo. Vieram 

então os homens de Judá e, em Hebrom, publicamente ungiram Davi rei 

sobre a tribo de Judá. Davi já havia sido ungido em particular por Samuel 

como rei de Israel, e agora estava sendo publicamente empossado, 

primeiramente só sobre a sua própria tribo, Judá. O restante da nação não 

veio a reconhecê-lo como seu rei até que se passassem sete anos e meio (2 

Samuel 2:10, 11). 

Embora Davi tivesse usado toda a sua diplomacia para evitar 

conflitos com as tribos, ele teve que enfrentar aqueles que pretendiam 

assumir a liderança no lugar de Saul. Quando o general Abner, que estava 

do lado da família de Saul, fez uma aliança com Davi, tudo parecia estar 

resolvido. Mas Joabe, o general de Davi, matou Abner à traição e a 

situação se complicou novamente. 

Davi ainda não estava reinando sobre toda a nação de Israel, mas 

Deus estava confirmando e preparando Davi passo a passo. Por muito 

tempo Davi viveu como fugitivo de Saul. No entanto, todos os perigos e 

adversidades enfrentados durante esse período tiveram uma contribuição 

fundamental para que Davi finalmente chegasse ao trono. Você já passou 

por situações em que as adversidades contribuíram com a formação do 

seu caráter e com a condução da sua vida para a vontade de Deus? 

 

Lição 07 - Responda as questões abaixo: (II Sm 1-4)  

 

01-Davi perguntou a Deus se deveria retornar a região de Judá. Qual foi a resposta? 

 .................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

02-Qual o nome dos três filhos de Zeruia, de quem era irmã?  (ver I Crônicas 2:13-

16) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

03-  Davi foi duramente perseguido por Saul. Como ele descreveu Saul e Jõnatas, 

quando lamentava a morte de ambos, demonstrando o seu caráter cristão? (II 

Samuel 1:23) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

04- Houve guerra entre os seguidores de Saul e os seguidores de Davi por muito 

tempo. Através de quem  foi feita a aliança entre Israel e Judá?  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 05- Qual o motivo pelo qual Joabe, capitão do exército de Davi, matou à traição 

Abner, ex-capitão do  exército de Saul? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

06-Qual foi a reação de Davi quando soube da morte de Is-Bosete filho de 

Saul?...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

07-Qual era o nome do filho de Jõnatas que ficou aleijado dos pés? Descreva como 

foi o acidente. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

08-Qual foi a reação de Davi, quando soube da morte de Abner? O rei não 

governava sozinho.  

(II Sm 3:37-39)................................................................................................. 

........................................................................................................................... 
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Lição 08 
Davi Reina Sobre Todo o Israel (Pr. Hélcio) 

“Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor” II Sm  6:5 
 

Só sete anos e meio depois da morte de Saul foi que as restantes 

onze tribos de Israel finalmente vieram se unir à tribo de Judá sob o reinado 

de Davi.  

Após a morte de Isbosete filho de Saul, todas as tribos de Israel 

vieram a Davi e lhe disseram: “Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua 

carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o 

que saías e entravas com Israel; e também o Senhor te disse: Tu 

apascentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel” 

(II Sm 5.1,2) Davi é ungido rei sobre todo Israel. O reino estava agora 

finalmente unificado. 

A cidade central de comando, na época de Saul, era 

Gabaá, na tribo de Benjamim; Davi começou a reinar em Hebrom, 

na tribo de Judá. A localização da capital numa determinada tribo 

poderia provocar a desconfiança das outras tribos e o 

favorecimento de uma. Ciente dessa dificuldade, Davi toma uma 

decisão: apodera-se de uma cidade cananéia que ficava na divisa 

das tribos de Judá e Benjamim: Jerusalém. Com isso, 

conquista definitivamente a simpatia de todos os líderes das outras 

tribos e (2 Sm 5.1-5) 

Depois da unificação do reino, Davi trouxe a arca da aliança 

para Jerusalém, trazendo a restauração do culto ao Senhor. 

Davi tinha 30 anos quando começou a reinar sobre Judá, em 

Hebrom, e sete anos e meio mais tarde tornou-se o grande rei sobre 

todo Israel. Viveu 70 anos, durante os quais foi um grande rei e um 

grande profeta. Conduziu bem Israel e prosperaram grandemente 

em seu reinado. Era temente a Deus e geralmente seguia os 

desígnios de Deus cuidadosamente. As escrituras recordam que era 

um homem segundo o coração do Senhor. 

Muitos desafios Davi enfrentou até tornar-se, de fato, rei sobre 

todo o Israel. Ele teve que enfrentar o gigante Golias, os filisteus, o 

exército de Saul e de Isbosete, e tantos outros inimigos. Porém, nada 

pôde impedir que ele reinasse sobre as doze tribos de Israel. Como 

disse o Senhor a Jeremias: “… Eu velo sobre a minha palavra para 

cumpri-la” (Jr 1.12). 

Lição 08 - Responda as questões abaixo: (II Sm.5-10) 
 

01- Quantos anos tinha Davi quando começou a reinar, e quantos anos 

reinou? .................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

o2-Davi levou a arca da aliança para Jerusalém. Davi e toda a casa de Israel 

alegravam-se perante o Senhor, com todo o tipo de instrumentos 

..................................com …........................................,  

com  …...........................  com........................ ,com ….................................... 

e com …........................................ 

03-Por que os filisteus devolveram a Arca da aliança? 

 .................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

04-Qual foi a exortação de Samuel a todo Israel? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

05-Como foi que Israel venceu os filisteus? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

06-Qual o nome da cidade em que Samuel tinha residência? 

.................................................................................................................. 

07- Qual o nome  que Samuel deu a pedra que foi colocada entre Mispa e 

Sem? ................................................................................................... 
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Lição 09 
Davi, seu adultério e sua família (Pra. Régina) 

“ Davi estava passeando no terraço da casa real, viu uma mulher que era muito 

formosa” II Sm 11:2 
 

Logo no início do capítulo 11 vemos que Davi não foi à guerra, por 

isso estava com tempo de ser tentado e cair no erro. No verso 2 diz que ele 

estava deitado numa hora da tarde, levantou-se, começou a passear 

e viu a mulher do próximo.  

Esta questão dos olhos é muito importante ser estudada 

aqui. Quando Eva cedeu à tentação da serpente (Gênesis 3.1-

13), diz que “vendo que a árvore era boa para se comer, 

agradável aos olhos..” (verso 6). Em Josué 7.-20-21, tem o caso 

de Acã que Viu uma capa e uma quantidade de prata e de 

ouro, Cobiçou, Tomou e Escondeu. 
Davi caiu também desta forma. E como tudo que está escrito 

deve ser usado para o nosso bem, devemos fugir da tentação dos 

olhos. Sempre pense antes de agir. 

Por causa do adultério a mulher ficou grávida e Davi 

correu a tentar enganar e matar o marido (Urias). Leia todo o 

capítulo 11. No verso 27 diz que “essa coisa que Davi fez 

pareceu mal aos olhos do Senhor.” 

Muitos pensam que Deus não se importam com o tipo de 

vida que vivemos, mas estão enganados, pois o Senhor nada 

deixa passar, pois Ele É Santo e Justo. Em Jeremias 46.28b, diz: 

“mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo 

impune.” A impunidade não prevalece na Justiça de Deus. 

No cap. 12, Davi foi repreendido pelo profeta Natã e 

aceitou a repreensão, mas mesmo assim a criança, fruto do 

adultério, veio a falecer. 
No cap. 13 é contada a história triste de incesto que 

aconteceu na família de Davi. Amnom forçou a própria irmã Tamar 

e o rei Davi não o repreendeu. Esta falha de Davi produziu sede de 

vingança ao irmão de Tamar, Absalão, que matou Amnom e teve 

que fugir da presença de Davi. 

A família de Davi estava em colapso. Porém ele continuava 

sem tomar atitudes para buscar a restauração de Deus.    

Lição 09 - Responda as questões abaixo: (II Sm 11-14) 
 

01- Nesta época, da primavera, estava havendo guerra entre os reis. Onde estava o 

exército de Israel e onde estava o rei Davi? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

02-Quem era Bate-Seba? 

........................................................................................................................... 

03- O que aprendemos com o comportamento de Urias para com Davi e seu exército 

?  ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

04- Na sua opinião o que levou o rei Davi, um servo de Deus cometer  o pecado de 

adultério e assassinato ao mesmo tempo? 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

05- Qual a forma que o profeta Natã  usou para repreender a Davi?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

06- Davi reconheceu seu erro, seu pecado? Como é descrito o seu arrependimento? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

07- O filho de Davi e Bate-Seba que foi fruto do adultério havia morrido, conforme 

dito pelo profeta Natã. Qual o nome do outro filho que Deus concedeu a eles? 

............................................................................................................................. 

08- Qual o motivo pelo qual Absalão matou seu irmão Amnom, por que Deus 

permitiu que tais coisas acontecessem na família de Davi? 

.................................................................................................................. 
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Lição 10 

A Revolta de Absalão (Pra. Régina) 

“Quando o povo de Israel vinha ao rei para juízo, Absalão furtava o coração deles”  

II Sm 15:6.  
 

Em II Samuel 15.4, Absalão diz: “Ah! Quem me dera ser juiz na 

terra...”. As atitudes deste filho de Davi demonstram que ele estava 

sem a presença e a direção do seu pai e o seu caráter estava bem 

deturpado. É claro que isto não aconteceu na sua vida adulta, 

provavelmente desde a infância ele não foi bem criado por seu pai. 

Absalão liderou então uma rebelião contra seu pai Davi e 

tomou-lhe o trono. Foi algo que entrou pra história de Israel. 

No cap. 16, houve um levante contra a aliança que Davi 

havia feito com Jônatas de serem benévolos com os filhos um do 

outro. O servo de Mefibosete (filho de Jônatas) contou mentiras e 

fofocas ao rei Davi, fazendo-o acreditar que Mefibosete tinha ficado 

do lado de Absalão em Jerusalém. Mas o interesse de Ziba era torpe, 

ou seja, queria prejudicar seu senhor. No verso 4, Davi disse a ele, 

precipitadamente, que os bens de Mefibosete seriam dele. 

No Ca 17.14, vemos que o próprio Deus confundiu os 

conselheiros para trazer destruição a Absalão. A explicação é que 

sendo o Deus de Israel um Deus de princípios, Absalão estava 

quebrando um dos dez mandamentos: Honrar pai e mãe. Mesmo 

que ele tivesse razão em algumas insatisfações com Davi, ele não 

teria a bênção do Senhor para trair e matar seu próprio pai.   

 O que ele deveria ter feito era orar, entregar ao Senhor a 

situação, crendo que Deus era Poderoso para restaurar seu 

relacionamento com seu pai e com toda sua família. 

 Houve guerra entre o exército de Absalão e o de Davi, 

mas o exército de Davi foi vitorioso, o que causou a morte de 

Absalão. 

 No fim, Davi chora amargamente a morte de seu filho 

(18.33), mas já era tarde. Um problema familiar ocasionou a morte 

de 20 mil israelitas (18.7-8). 

 

 

 

Lição 10 - Responda as questões abaixo: (II Sm 15-18) 
 

01- Por quanto tempo Absalão furtava o coração do povo quando ia ao rei 

em juízo? ......................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

02- Em qual região Absalão foi proclamado rei, fazendo crescer a 

conspiração contra o rei Davi, seu pai....................................................... 

....................................................................................................................                         

03- O rei Davi fugiu a pé de Absalão, levou consigo a arca da aliança?  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

04- Descreva o estado do rei Davi quando fugia de Absalão II Sm 15:30 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

05- Quem levou alimento para Davi e todos que estavam com ele no deserto?  

.................................................................................................................... 

06- Aitofel e Husai eram conselheiros do rei. Ambos aconselharam Absalão. 

Qual o conselho foi seguido e porquê? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 07- Onde se deu a batalha do exército de Davi contra o exército de Absalão? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

08- Quem matou Absalão? Qual foi a reação do rei quando soube da morte 

do seu filho? ................................................................................................ 

.................................................................................................................... 
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                                                Lição 11 
Davi Retorna a Jerusalém Como Rei (Pra. Régina) 

“ Então Davi mandou dizer a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: Por que seríeis os 

últimos em tornar a trazer o rei para sua casa?” II Sm 19:11 
 

A tribo de Judá levou Davi de volta à Jerusalém. Com o retorno de 

Davi, aqueles que ficaram do lado de Absalão ou que ofenderam o rei, 

como Simei, tiveram que se humilhar e pedir pedir clemência por suas vidas 

(19.16-23). 

Também Mefibosete teve que se defender das acusações de 

Ziba, seu servo, que dissera ser ele um traidor. Leia cap. 19.24-30. A 

aliança que Davi havia feito com Jônatas estava sendo testada. 

Também nós precisamos ficar atentos quando somos tentados a 

acreditar em fofocas em vez de ir direto à pessoa que está sendo 

depreciada. A resposta de Davi no verso 29 não pareceu resposta 

de quem perdoou ou entendeu bem a situação. Pode ser que Davi 

tenha deixado prevalecer a desconfiança e a mágoa. 

 Barzilai, o gileadita, tinha oitenta anos, era rico e havia 

sustentado o rei Davi durante o conflito com Absalão. Foi convidado 

por Davi a morar em Jerusalém e ser honrado, mas recusou.  
No final do cap. 19, as outras tribos ficaram enciumados pela 

iniciativa da tribo de Judá em trazer o rei Davi de volta ao trono, na cidade 

principal de Israel, Jerusalém. 

No cap. 20, conta-se a história de um homem chamado Seja 

da tribo de Benjamim que tentou liderar uma rebelião contra o rei 

Davi. O exército leal a Davi partiu para a luta e o tal Seba fugiu para 

uma cidade de Israel chamada Abel-Bete-Maaca. Quando o chefe 

do exército de Davi, Joabe, veio contra a cidade, a tragédia maior 

foi evitada pela atitude sábia de uma senhora que ousou falar com 

Joabe. Leia cap. 20.15-22. A história parece muito cruel, mas foi 

registrada justamente como aconteceu. 

 No cap. 21.1-9, está registrada uma história intrigante. Houve 

uma fome em Israel porque Saul havia matado os gibeonitas 

(aqueles que haviam feito aliança com Josué e o povo de Israel 

diante do Senhor. Mesmo que os gibeonitas haviam fingido para 

conseguir a aliança, Deus não se agrada que seu povo sejam aqueles 

que desonram a palavra dada em aliança. Os gibeonitas pediram sete 

homens da família de Saul para que fossem enforcados, Davi concordou, 

mas poupou a Mefibosete (verso 7), devido à sua aliança com Jônatas.        

Lição 11 - Responda as questões abaixo: (II Sm 19-21)  
 

01- O rei Davi mandou dizer aos sacerdotes e todo o Judá que tornassem 

levá-lo para Jerusalém. Qual foi a reação de Judá?  

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

02- Qual o nome do homem que era muito rico, tinha quase 80 anos, e 

sustentou o rei Davi quando estava em Maanaim? ....................................... 

03. Qual foi o destino das 10 concubinas do rei Davi? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

04- Por que Joabe matou Amassa à traição? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

05- Após Absalão ainda outro homem ainda se revoltou contra o rei Davi. Qual era 

o seu nome? Por que uma mulher foi tida como sábia ao entregá-lo à Joabe? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................           

06- Qual o nome do guerreiro de Davi que livrou-o da morte na batalha 

contra os filisteus? ......................................................................................... 

07- Quantos gigantes filisteus foram vencidos pelos guerreiros de Davi, logo 

após seu regresso à Jerusalém? ..................................................................... 

....................................................................................................................... 
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                                               Lição 12 
Cântico de Davi e Suas Últimas Palavras (Pra. Régina) 

“Ao Senhor digno de louvor, invoco, e de meus inimigos sou salvo”. II Sm 22:4  
O cântico de Davi do cap. 22 foi escrito “no dia em que o 

SENHOR o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul.”  

 “O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu 

libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei; o meu escudo, e 

a força de minha salvação, o meu alto retiro, e  o meu refúgio. Ó 

meu salvador, de violência me salvaste. Ó Senhor, digno de louvor, 

invoquei e de meus inimigos fiquei livre (...) Estando eu em angústia, 

invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei; do seu templo ouviu ele a minha 

voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.” 22.2-4 e 7. 
 Estas palavras mostram que Davi atribuía a Deus todos os 

livramentos e bênçãos alcançadas. O mérito de Davi não era ser 

perfeito, mas que, mesmo sendo rei de Israel, se arrependia e pedia 

misericórdia ao Senhor. A Palavra diz que Deus resiste aos soberbos. 

 O cap. 23 cita o poderio do seu exército, falando de 

homens que fizeram feitos extraordinários, como Abisai, irmão de 

Joabe, que com sua lança matou trezentos homens e tinha nome 

afamado no exército (v.18). Também Benaia feriu dois fortes leões 

(v.20). Davi que havia começado sua carreira no exército de Israel, 

matando o gigante Golias, teve posteriormente em seu exército, 

homens muito corajosos que fizeram coisas até semelhantes às que 

fizera Sansão. 

 No cap. 24, Lê-se talvez o último erro na liderança de 

Davi, pois mandou que fosse contado o povo de Israel. Deus não se 

agradou disso, pois isso poderia dar ao rei Davi a impressão falsa de 

que os livramentos ocorridos a Israel eram méritos humanos e não 

divinos. No verso 10, o rei Davi diz ao Senhor: “Muito pequei no que 

fiz”. Ele se dispôs a aceitar o castigo sozinho, mas no dia seguinte 

veio a Davi o profeta Gade que trouxe uma palavra de Deus: “Assim 

diz o Senhor: três coisas te ofereço; escolhe uma delas.” Leiam versos 

10-19. 
 Davi escolheu cair nas mãos do Senhor e não nas mãos dos 

homens. Assim, O Senhor enviou uma peste que matou setenta mil homens 

do povo. Deus escolheu que o castigo fosse este. Em sua Sabedoria, 

Deus sempre acerta em suas decisões, não cabe a nós questionar. 

Enquanto estava acontecendo tudo isso, Davi foi fazer um sacrifício 

ao Senhor, clamando por sua misericórdia (24.17-25).  
Lição 12 - Responda as questões abaixo: (II Sm 22-24)  
 

01- Qual o motivo que levou Davi a compor e cantar este cântico ?  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

2-Como Davi descreve o poder de Deus, a sua fragilidade humana? II Sm 

22:7-20  ................................................................................................... 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

03. Como Davi descreve o caminho de Deus?  

.................................................................................................................... 

04- Davi disse o Espírito do Senhor falava por ele, que a palavra de Deus 

estava na sua boca. O que Deus falou a Davi referente à governar no temor 

de Deus? ....................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

05- Por que Davi pecou ao levantar o censo em Israel?   

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

06- Quais foram as três coisas que Deus mandou o profeta Gade falar a Davi, 

no qual ele deveria escolher uma delas para que fosse executada contra ele? 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

7-O que fez Davi para que cessasse a praga em Israel? 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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