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Passagem Bíblica a ser estudada: 2 Samuel 1-9
O propósito da licao: Demonstatar que Deus está no Seu trono 

no céu sob controle de tudo. 
O que sues alunos devem saber: Que Deus coloca os reis e 

governadores do mundo. (Professor: Veja Daniel 4:25b.)
O que sues alunos devem sentir: Maravilhados que Deus 

tem todo o poder, cuida de todos detalhes de nossas vi-
das.

O que sues alunos devem fazer: Deixar Deus guiá-los em 
suas decisões e planos.

Esquema da lição (para os cadernos do professor e dos alu-
nos):

 1. O respeito de Davi por Saul e o amor para com Jônatas  (2 
Samuel 1).

 2. Jerusalém se torna a capital de Israel (2 Samuel 5).
 3. A promessa de Deus (aliança) (2 Samuel 7).
 4. A compaixão do do Rei (2 Samuel 9).
Versículo a ser memorizado:

Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes 
no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e êle endireitará as tuas veredas. (Provérbios 
3:5-6)

A LIÇÃO
Você já teve que esperar um longo tempo por um presente 

prometido? Você chegou a pensar que nunca mais iria recebê-lo? 
Você decidiu que aquele que fez a promessa, havia esquecido?

1. O RESPEITO DE DAVI COM SAUL 
E O AMOR PARA COM JÕNATAS

2 Samuel 1

Deus disse a Davi que ele seria o próximo rei de Israel. O 
que Davi estava fazendo quando Samuel foi ungi-lo como rei? 
(Professor: Apascentando as ovelhas, 1 Samuel 16:11.) Quem 
era rei nesta época? (Saul) Por que Deus estava procurando por 
um novo rei? (1 Samuel 13:14; 15:26) (Professor: Faça uma 
breve reviasão dos incidentes que causaram Deus a rejeitar o 
Rei Saul. 1 Samuel 13 e 15.)

Saul tinha ciúmes de Davi e o odiava. Durante quatro anos 
ele tentou matar Davi. Saul sabia que algum dia Davi iria 
nomear outra pessoa como rei.

Muitas pessoas amavam Davi. De fato, muitos juntaram-
se a ele, assim ele tinha seu próprio exército. Geralmente, 
Davi junto com os seus homens, precisavam se enconder do 
Rei Saul, Algumas vezes eles escondiam em cavernas. Outras 
vezes eles fugiam para Filístia. Os Filisteus eram vizinhos-e 
seus inimigos.

Davi esperou por muito tempo para tornar-se rei. Mas ele 
nunca perdeu a fé em Deus. Ele acreditava que Deus faria o que 
Ele havia prometido. Até quando Davi tinha oportunidades de 
matar Saul, ele recusava tocar nele (1 Samuel 24:4-6; 26:8-10). 
Davi esperou que Deus desse o trono a ele.

Esperar é difícil. Nós gostamos de saber o que irá, acontecer. 
Nós queremos que aconteça rapidamente. Deus nos diz que Ele 
“cumprirá o que está ordenado para nós” (Jó 23:14). Ele planeja 
tudo para que esteja bom. Mas Ele não tem pressa.

NOTA AO PROFESSOR

Lição 1
DAVI SE TORNA REI SOBRE ISRAEL

Começando com Abraão (Gênesis 12) até a época de 
Samuel, Deus era o Rei dos Israelitas. Então os Israelitas 
queriam ser como as nações em redor deles. Eles imploraram 
para ter um rei terrestre (1 Samuel 8). Então Deus os deu o que 
queriam. Ele escolheu Saul como o rei deles. Se Saul tivesse 
obedecido Deus, ele podia ter tido um reinado maravilhoso. 
Em vez disto, ele de propôsito desobedeceu. E Deus o rejeitou 
(1 Samuel 15:23-29).

Em vez de Saul, Deus escolheu Davi (1 Samuel 13:14). 
Porém, por muitos anos Saul continuou reinar sobre Israel. 
Davi guerreou e ganhou muitas batalhas para Saul. Então o 
Rei Saul se tornou ciumento de Davi e tentou assassinar o. 
Por anos Davi passou seu tempo fugindo de Saul. Em duas 
ocasiões Davi podia ter matado Saul. Mas Davi recusou de 
tocar no ungido rei do Senhor (1 Samuel 24 e 26). Ele esperou 
para Deus destronar Saul e dar o reino a ele (Davi).

NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.


