
 
 

COMUNIDADE AMAI-VOS 2022 

Programa de Qualidade de Vida 
 

A vida de Davi 
Alegria da salvação restaurada 

 
Davi estava em Deus 
 

Sl.51.12 e 13 - Torna a dar-me a alegria da tua salvação e 
sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos 

transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se 
converterão. 

 
O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, mas observe o 
seguinte a respeito da sua vida:  
 
1) As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que 
semearmos: se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a 
vida eterna; se semearmos na carne, da carne ceifaremos a 
corrupção (Gl 6.7,8). 
 
Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o final 
de sua própria vida, que refletiram na sua família e no seu reino 
(2 Sm 12.1-14).  
 
As terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da 
sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em 
todos os filhos de Deus um santo temor de pecar 
deliberadamente, em aberta rebelião contra a redenção provida 
para eles em Jesus Cristo (2 Sm 12). 
 
2) Salmos 51. 17 - Deus não rejeitará um coração quebrantado e 
contrito, cheio de tristeza por causa da sua iniquidade. Quando 
nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos 
a Deus,  por sua graça e perdão, e com certeza seremos aceitos 
por Ele (Is 57.15; Lc 18.10-14). 
 
Posteriormente, Davi se tornou um líder militar vitorioso.  
Embora Davi fosse leal, Saul passou a suspeitar dele, e Davi teve 
que fugir. Conseguiu escapar com a ajuda de Jônatas e Mical, 
filhos de Saul.  
 
Durante seu exílio, liderou um grupo numeroso de partidários e 
um exército com seiscentos homens. O profeta Gade e o 
sacerdote Abeatar, que faziam parte desse grupo, proveram 
direção e orientação do Senhor. 
 
A grande paciência de Deus com Saul finalmente se esgotou, e o 
monarca foi morto no campo de batalha. Ainda assim, não foi 
fácil para Davi estabelecer seu governo sobre todo o Israel. 
 
O caráter de Davi 
 
1Sm.16.18 - Então, respondeu um dos jovens e disse: Eis que 
tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é 

valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e 
de gentil presença; o SENHOR é com ele. 
 
• Valente: 1 Samuel 17; 32 - E Davi disse a Saul: Não desfaleça o 
coração de ninguém por causa dele; teu servo irá e pelejará 
contra este filisteu. 
 
• Animoso: 1Sm.17.26 - Então, falou Davi aos homens que 
estavam com ele, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a 
este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este 
incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? 
 
• Homem de guerra: 1Sm.17.45  - Davi, porém, disse ao filisteu: 
Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém 
eu vou a ti em nome do SENHOR dos Exércitos, o Deus dos 
exércitos de Israel, a quem tens afrontado.  
 
• Sisudo em palavras: 1Sm.17.46 - Hoje mesmo o SENHOR te 
entregará na minha mão; e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os 
corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e 
às bestas da terra; e toda a terra saberá que há Deus em Israel.   
 
• O SENHOR era com ele: 1Sm.17.47 - E saberá toda esta 
congregação que o SENHOR salva, não com espada, nem com 
lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele vos entregará na nossa 
mão. 
 

 
 
 

 

Perguntas: 
 

1. Você tem sede da alegria da salvação? 
 
2. O quanto o SENHOR tem forjado seu caráter? 
 
3. O que te falta para ser como Davi? 
 
 
 

 

 


