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AULA 6 
 

DAVI COMO REI 
 

1. Retrospectiva da carreira de Davi 
 
(a) A estrondosa _______________ do corajoso jovem pastor contra o terrível e temido guerreiro filisteu 

tornou inevitável a __________________ de Davi em Israel (I Sm 18:5,16). (b) Consequentemente, o 

respeito do povo pelo primeiro rei da nação, o medroso Saul, começou a _______________ (I Sm 18:6-

15); (c) o coração do rei encheu-se de ________________________. De repente, o jovem que havia sido 

convidado a morar no palácio real (I Sm 18:2), que havia sido escolhido pelo rei para ser seu 

______________________ e seu músico preferido (I Sm 16:14,21), (d) passou a correr perigo de morte, 

e, por isso, teve de fugir (I Sm 18:17-30). (e) A partir de então, Saul montou muitas _________________ 

para matar Davi (I Sm 19:1-7, 21:10-15, 22:1-2), (f) que, por duas vezes, teve chances reais de ________ 

o rei, mas não o fez, por ____________________ (I Sm 24:1-7, 26:1-12). (g)Contudo, Davi se 

movimentava, __________________ e protegia Israel dos filisteus (I Sm 23, 30:7-20). 

 
2. A decadência e morte de Saul 

 
A morte do conselheiro Samuel (I Sm 25:1), a frustração por não ter eliminado a Davi, o medo dos 

filisteus, os problemas do reino e o desvio da fé deixaram Saul profundamente vulnerável. Desesperado, 

consultou os mortos, isto é, os demônios (I Sm 28; II Ts 2:11). Na verdade, o Espírito Santo havia se 

afastado dele e Deus lhe enviara um espírito mal para o atormentar (I Sm 16:14; cf. II Ts 2:11-12). Sem a 

bênção de Deus sobre o rei, Israel se tornou presa fácil dos amalequitas e dos demais adversários (I Sm 

30:1-7). Contra os poderosos filisteus, os israelitas acovardaram-se, fugiram, mas caíram feridos no 

monte Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos: e os filisteus mataram a Jônatas, e a 

Abinadabe, e a Malquisua, filhos de Saul (I Sm 31:1-2). Perdido, Saul se matou: Assim, faleceu Saul, e 

seus três filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele 

dia (I Sm 31:6). 

 

3. AS TRÊS UNÇÕES DE DAVI:  

 
1. Unção __________________: Por Samuel, quando chamado para ser rei (1Sm 16); 
- Ele foi procurado pelo profeta Samuel, o qual dirigido por Deus, reconheceu que Davi era o jovem 
escolhido.  
 
2. Unção ___________: Pelos líderes de Judá, quando tornou-se rei da tribo de Judá (2Sm 2); 
- Davi foi com seus homens acampar nas redondezas de Hebrom, quando os homens desta cidade o 
procuraram e o nomearam Rei sobre Judá.  

VIDA DE DAVI  
 
 
 



3. Unção ____________________: Na ocasião em que todas as tribos foram a Hebrom e o consagraram 
rei sobre todo o Israel (2Sm 5). Concretizando portanto, o ministério MONÁRQUICO-TEOCRÁTICO, 
conforme vontade de Deus. 
- Devido a questões de vingança, Joabe (comandante do exército de Davi) mata o Abner, comandante dos 
exércitos de Is-bosete, rei de Israel. Esse fato enfraqueceu Is-bosete; diante dessas circunstâncias, Baaná 
e Recabe, líderes do exército de Israel, matam Is-bosete e procuram Davi achando que estariam 
conquistando a confiança de Davi. Este, ficou muito triste com o ocorrido e mandou matar os dois. (2Sm 4) 
 
4. A expansão do reino de Davi 
 
1. _________________: Após a morte de Saul, Davi 
mudou-se da cidade dos filisteus, Ziclague, para 
Hebrom.  
 
2. _________________________: Uma das 
primeiras batalhas de Davi, como rei, foi travada em 
Jerusalém. Davi e suas tropas tomaram a cidade de 
surpresa, e ela se tornou a capital do reino.  
 
3. _____________: Pertencia aos filisteus. Davi e 
suas tropas os expulsaram (2 Sm 5.17-25) e os 
dominaram (2 Sm 8.1).  
 
4. ______________: Davi conquistou Moabe e 
exigiu que lhe pagassem impostos (2 Sm 8.2).  
 
5. derrotou os ____________________________ 
de Hadadezer (rei de Zobá), Damasco e Maaca e os 
obrigou a pagar tributo (2Sm 8.3-8; 10.6-19), Talmai, 
o arameu, rei de Gesur, aparentemente fez as pazes 
com Davi, enquanto este reinava em Hebrom, e 
selou com ele aliança, dando-lhe sua filha em 
casamento (2Sm 3.3; ver 1Cr 2.23) 
 
6. _______________: Davi derrotou os edomitas e 
os obrigou a pagarem tributos (2 Sm 8.14). 
 
7. Derrotou os __________________________ e os trouxe sob sujeição (2Sm 12.19-31) 
 
8. Subjugou as demais ____________________________ que anteriormente haviam se mantido livres e 
hostis em relação a Israel, como Bete-Sita, Megido, Taanaque e Dor.  

AVALIAÇÃO 
-Valor do teste desta matéria: 8,0 – (16 questões de múltipla escolha; tempo máximo 1hora; 0,5 ponto cada item)            
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
-Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 

 


