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AULA 2 

AS QUALIDADES DE DAVI 
 

Objetivos da aula: 

- A vida de Davi revela a trajetória de alguém que saiu do anonimato dos rebanhos de ovelhas, para a honra de ser 

rei da nação de Israel. Porém, vemos que além dos propósitos de Deus para vida de Davi, ele já possuía, antes 
mesmo de ser ungido, qualidades que contribuíram para que se tornasse um homem abençoado por Deus.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
"Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que ______________________. É um _________________    
________________, sabe ____________________, tem _______________________ e o ___________ 
__________________________". (1 Samuel 16:18) 

 
1. ______________________________.  

 
-Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor 
deve ser magnífica ______________________, para nome e glória em todas as terras; eu, pois, agora lhe 
prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. (1 Crônicas 22:5) 
 
-Tudo o que fizerem, façam __________________, como para o Senhor, e não para os homens. 
(Colossenses 3:23) 
 
- Viste o homem _________________________ na sua obra? Perante reis será posto; não permanecerá 
entre os de posição inferior. (Provérbios 22:29) 
 
-Seja diligente nessas coisas; __________________ inteiramente a elas, para que todos vejam o seu 
progresso. (1Tm 4.15) 
 

2. “_____________________________________”  
 
- Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão 
ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua 
boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. 
Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso; esse filisteu incircunciso será como um deles, 
pois desafiou os exércitos do Deus vivo. (1 Samuel 17:34-36) 
 
- Pois Deus não nos deu espírito de _________________, mas de ____________________, de amor e 
de ____________________. (2 Timóteo 1:7) 
  

3. ________________________________ 
 
- Davi se aproximou do exército e descobriu sobre a recompensa de matar Golias, através do diálogo e 
da comunicação. (1Sm 17.26-32) 
 
Princípios da comunicação eficaz:  
 
1. _____________________ FALAR 
2. _____________________ FALAR 
3. _____________________ FALAR 
4. COM _________________ FALAR 
 

VIDA DE DAVI  
 
 
 



4. BOA APARÊNCIA 
 
A bíblia fala que Davi era de “gentil presença”. Não se trava de ser bonito, mas de ter uma aparência 
agradável e que expressem os seus valores pessoais. Isso não deve ser buscado como uma forma 
de ter aprovação das pessoas, mas de ter um cuidado com a própria vida. Isso sim é importante.  
 

• - O QUE AS PESSOAS PODEM PENSAR AO SEU RESPEITO QUANDO OLHAM PRA VOCÊ? 
• - O que o estilo de suas roupas fala sobre sua personalidade? 
• - O que o seu corpo revela sobre suas qualidades de caráter? 
• - O que a sua higiene pessoal demostra sobre os seus cuidados com bem de maior valor que 

deus te deu, o seu corpo? 
 

5. “O SENHOR ERA COM ELE” 
 
- Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele 
dia o __________________________ apoderou-se de Davi. (1 Samuel 16:13) 
 
UNÇÃO REPRESENTAVA: 
 
- Autorização: ______________________________ 
- Capacitação: ______________________________ 
- Separação: _______________________________ 

 

 
  

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 

 


