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AULA 5  

DAVI COMO FUGITIVO 
 

1. A _______________ de Saul 

 

- Os louvores que as mulheres proferiram à Davi (1Sm 18.7) despertaram o ___________ e a 

_____________ de Saul.  

- Na verdade Saul tinha _____________ de Davi, pois sabia que Deus estava com ele. (1Sm 18.12) 

- A ausência do Espírito de Deus e a _____________ na vida de Saul permitiu ser atormentado por um 

espirito maligno. (1Sm 18.10-11) 

 
Espirito maligno da parte de Deus 

As Escrituras são claras quando afirmam a soberania plena de Deus. Isso significa que até o maligno 

está debaixo da autoridade do Senhor. Lembremos do livro de Jó, que nos mostra o diabo pedindo 

autorização de Deus para tentar a Jó, homem integro, reto e que se desviava do mal (Jó 1:12). Não 

existe qualquer evidência na Bíblia de que o maligno aja soberanamente em alguma coisa. Inclusive, 

o próprio destino do maligno já está traçado por Deus e acontecerá no tempo determinado por Ele 

(Ap 20:10). O espírito maligno que atormentava Saul apenas cumpria o plano de Deus na vida dele. 

Mas como dissemos, Saul, por estar longe do Senhor, tinha a porta de seu coração aberta à ação 

do mal. O que podemos interpretar desta passagem é o que a teologia chama de ‘a vontade 

permissiva de Deus’, que é a não interferência de Deus em um mal não necessariamente causado 

por ele. Não deixa de ser sua vontade, porque pela sua Onipotência, teria capacidade de impedir. 

 

- Davi passa a __________________ de Saul para salvar a sua vida e conta com a ajuda de Jônatas. 

(1Sm 18.1-4; 20. 1- 43)  

 
2. Davi na caverna de Adulão.  
 
A ida de Davi para Adulão se divide em em duas fases: 

 

(1) Subindo ao palácio (_____________): Davi é ungido por Samuel; vence Golias; toca harpa no palácio; 

torna-se amigo de Jônatas e comandante das tropas militares; torna-se genro do rei. 

 

(2) Descendo à Caverna (_______________): Davi é vítima de ciúmes, inveja e tentativa de homicídio por 

parte do Rei. É humilhado de diversas formas: Davi foge para Rabá, depois Nobe e Gate, onde é obrigado 

a se fingir de morto para sobreviver. Saindo da cidade de Gate, fugindo de Saul, Davi se refugiou (1 Sm 

22:1) em uma caverna com o nome de Adulão (Hb.: “Refúgio”): A caverna de Adulão foi um lugar de 

tratamento na vida de Davi. 

 
 
 
 
 
 
 

VIDA DE DAVI  
 
 
 

http://www.esbocandoideias.com/e-book-como-ler-a-biblia-e-entende-la-mais-facilmente


Lições sobre Davi na caverna de Adulão: 
 
1. A Caverna é um lugar de restauração dos __________________________.  

Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai 

souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. (1 Samuel 22:1) 

 

- A família, que inicialmente não valorizou Davi, agora o procurava no momento de crise.  

 

2. A Caverna é um lugar de _____________________:  

Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes; 

(1 Samuel 22:2) 

 

- Pessoas que se encontravam em situações de descrédito perante a sociedade ou que não reconheciam 

a liderança de Saul, simpatizaram com a situação de Davi e se viram representadas.   

 

3. A caverna trouxe o fundamento da verdadeira liderança: ______________________.  

...e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. (1 Samuel 22:2) 

 

- A verdadeira liderança não é imposta, mas reconhecida por aqueles que estão próximos a você. Este foi 

o primeiro passo da Davi como Rei de todo Israel.  

 

 

TAREFA 

 

Pesquisar sobre os valentes de Davi e responder:  

 

1. Quem eram os valentes de Davi? 

2. Quantos eram? 

3. Quais fatos interessantes a bíblia relata sobre estes homens? 

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 
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/22/2

