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Passagens Bíblicas a serem estudadas: 2 Samuel 7:11-29; 1 
Crônicas 17:1-27; 22:2--23:1; 28:1--29:13; 2 Crônicas 1:2-
10; 1 Reis 1:33-40; 2:1-4; 3:4-15

O propósito da lição: Demonstrar que os planos de Deus são 
sempre os melhores.
O que os seus alunos devem saber: Os planos de Deus 

referentes ao reino e ao templo.
O que os seus alunos devem sentir: O desejo de permitir 

que Deus altere os seus planos pessoais.
O que os seus alunos devem fazer: Dar a Deus o primeiro 

lugar em suas vidas.
Esquema da lição (para os cadernos do professor e dos alu-

nos):
1. O desejo de Davi (1 Crônicas 17:1-27; 2 Samuel 7:11b-

29).
2. As instruções de Davi (1 Crônicas 22:2--23:1; 28:1-19;

29:1-13; 1 Reis 2:1-4).
3. Salomão é coroado rei (1 Reis 1:33-40; 3:4; 2 Crônicas

1:2-6).
4. Salomão é instruído (1 Reis 3:5-15; 2 Crônicas 1:7-12).

O verso para ser memorizado:
Teu é tudo quanto há nos céus e na terra; Teu é, Senhor, o 
reino, e Tu te exaltaste sobre todos como Chefe. (1 Crônicas 
29:11)

A LIÇÃO
 Pense em algo que você gostaria muito de fazer. Pense 

bem! ... Mas, espere um minuto. Sua escolha seria diferente se 
Deus tivesse a primazia em sua vida? (Dê um pequeno tempo 
para discussão.)

 O Rei Davi recordava-se de um tempo quando desejava 
fazer algo por Deus. Você acha que o Senhor permitiu que ele o 
fizesse? Ouça atentamente.

1. O DESEJO DE DAVI
1 Crônicas 17:1-27; 2 Samuel 7:11b-29

Davi já era velho. Ele estava sentado, pensando sobre seu 
passado. Sorriu quando lembrou-se de sua vitória sobre o 

gigante Golias. Naquele tempo ele era bem jovem. Mas, com 
apenas uma pedra, matou o gigante que odiava o povo de Deus. 
Como aquilo fora possível? Ele havia confiado inteiramente no 
Senhor Deus.

Davi também tinha recordações tristes. Após ter matado 
Golias, o Rei Saul ficou com muita inveja dele. Por várias 
vezes o rei tentou livrar-se de Davi. Muitas vezes, Davi foi 
obrigado a fugir e esconder-se do rei. Mas Davi amava a Deus 
e, geralmente, nEle confiava. Mais que tudo, ele realmente 

desejava agradar ao Senhor. Deus quase 
sempre recebeu o primeiro lugar na vida 
de Davi.

Mostre a Ilustração #1
Davi também lembrou-se de quando 

ele–o Rei Davi–planejou fazer algo 
especial. Ele havia conversado a respeito 
de seus planos com Natã, o profeta. (Bons 
profetas, como Natã, eram porta-vozes 
de Deus.) Davi havia dito: “Natã, eu vivo 

Lição 1
DAVI ACEITA OS PLANOS DIVINOS PARA O REINO

NOTA AO PROFESSOR
Os livros de Reis e Crônicas contêm importantes 

informações históricas. Nestes livros aprendemos o 
seguinte: O sucesso de cada rei dependia de sua obediência à 
lei de Deus. Reis obedientes tiveram nações bem sucedidas. 
Os reis e nações que desobedeceram à lei de Deus foram 
punidos.

Os livros de 2 Samuel, Reis e Crônicas são contínuos 
e entrelaçados. Entretanto, alguns fatos são duplicados. 
Aprendemos muito sobre a vida de Davi em 2 Samuel. 
Sua morte encontra-se registrada em 1 Reis 2:10-11. Os 
ancestrais de Davi estão listados em 1 Crônicas 3:1-16. Os 
detalhes do restante de sua vida estão em 1 Crônicas 11:1--
29:30. Portanto, começamos esta série em Crônicas.

Lembre-se: Uma boa lição é mais do que um mero ensino 
de história. Também deve produzir efeito sobre as vidas de 
seus alunos. Neste estudo aprendemos a importância de 
aceitar os planos de Deus. Examine seu próprio coração, 
professor. Deus tem o primeiro lugar em sua vida?

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




