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O Rei Davi 
Amado e perseguido 

 
Porém, agora, não subsistirá o teu reino; já tem buscado o 

SENHOR para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem 
ordenado o SENHOR que seja chefe sobre o seu povo, porquanto 

não guardaste o que o SENHOR te ordenou. - 1Sm.13.14 
 
Veja também 1 Sm. 16, 1 ao 13. 
 
Davi é uma das figuras magníficas da história bíblica. Seu reinado, 
um ponto alto no plano de Deus para Israel, teve importância 
considerável e duradoura. Filho mais novo de Jessé, nasceu em 
Belém, na linhagem de Judá (Rt 4.18-22; 1Cr 2.3-15; Mt 1.3-6; Lc 
3.31-33). Na época, Jerusalém pertencia aos Jebuseus, e regiões 
extensas da terra prometida ainda eram ocupadas por povos 
estrangeiros, especialmente os filisteus. Deus usaria Davi para 
completar a conquista da terra. Quando jovem, era um simples 
pastor que cuidava das ovelhas de seu pai (1 Sm 16.11; 17.15). 
 
Quem foi Davi 
 
• Era amado por todos - E saía Davi onde quer que Saul o enviava 
e conduzia-se com prudência; e Saul o pôs sobre a gente de 
guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos 
servos de Saul. - 1Sm.18.5 
 
• Foi perseguido - E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito, 
da parte de Deus, se apoderou de Saul, e profetizava no meio da 
casa; e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia; 
Saul, porém, tinha na mão uma lança. - 1Sm.18.10 
 
Note que neste versículo, temos um adorador e temos um 
homem carnal, ciumento e sanguinário. Cada um carregava nas 
mãos o que era próprio em seu coração: Enquanto Davi em seu 
dia a dia carregava uma harpa - pois amava louvar ao Senhor, Saul 
carregava uma lança - pois seu coração não tinha espaço para o 
Senhor ou para a adoração, já que estava cheio de ciúmes e ódio.  
 
Precisamos decidir: O que carregaremos em nossos corações, 
aquilo que exalta o Senhor, ou o que nos leva a pecar? 
 
Faça como Davi, que todos os dias carregava em sua alma a 
adoração, pois tinha em suas mãos o instrumento de louvor. 
 
Não seja como Saul, cujo coração estava cheio de ódio e ciúme, 
e não havia espaço para o arrependimento. Precisamos nos 
voltar para o Senhor e para o arrependimento, precisamos 
aprender com Davi, pois quando ele pecou, foi confrontado pelo 
Profeta Natan e fez a oração do Salmo 51 que no vers.10 ao 12 
diz “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um 
espírito reto. 

 

 
 
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu 
Espírito Santo. 
 
Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um 
espírito voluntário.” 
 
Não se preocupe em ser perfeito, mas seja uma pessoa de 
coração quebrantado, tendo um espírito contrito para que, todas 
as vezes em que errar, se arrependa e reconheça os seus erros, 
pois o Senhor se agrada disso.  Não seja como Saul, que se 
justificava o tempo todo, não assumia seus erros, e sempre 
arrumava um culpado ou uma explicação para tudo. 
 
 

 

Perguntas: 
 

1. O que você aprendeu com esta lição? 
 
2. O que prevalece em seu coração, a adoração ou o lixo do 
inimigo? 
 
3. Você tem dificuldade de assumir seus erros? 
 
 
 

 

 


