
reinado permaneceria
para sempre, e adivinha
só quem foi o seu
descendente mais
ilustre: Sim, Jesus! Já
pensou que legal ser
tataratataratataravô do
Salvador? Pois é, o rei
Davi foi um homem
obediente e fiel a Deus.
rão nossos escravos!

Como um simples pastor 
de ovelhas tornou-se
rei do povo de Deus?

Texto-base: 2 Samuel 5 - 7

Dia 5: Viva o Rei!

Como líder do exército de Israel, Davi sempre
consultava o Senhor antes de ir para a guerra, e
quando Deus lhe dizia: “Vá, eu entregarei os seus
inimigos em suas mãos”, ele partia para a batalha
pois sabia que Senhor iria à frente e lhe daria a
vitória. Você se lembra dos filisteus? Eles eram
inimigos dos israelitas e odiavam Davi por ter
matado o seu principal guerreiro, o gigante Golias.
Numa tentativa de enfraquecer o povo de Deus, os
filisteus haviam roubado a Arca da Aliança! Logo no
início de seu reinado, Davi reuniu seus melhores
guerreiros e lutou contra os filisteus para recuperar a
Arca – que era onde a presença de Deus habitava – e
trazê-la de volta para Jerusalém! Davi e todo o povo
celebraram esta vitória com muita alegria, cantando,
dançando e tocando instrumentos em louvor a Deus!
Quando chegou a Jerusalém, Davi armou uma tenda
para acomodar a Arca da Aliança e determinou que
ali haveria louvor e adoração 24 horas por dia, sete
dias por semana! Davi ensinou o povo a amar o
Senhor, e seu reinado ficou conhecido como um
período de intensa presença de Deus. Davi foi um
bom rei para Israel, mas algumas vezes ao longo de
sua vida, ele cometeu alguns erros e pecados.
Apesar disso, todas as vezes em que falhou, Davi se
arrependeu e pediu perdão a Deus, pois tinha um
coração sincero e temente ao Senhor. Com Davi,
podemos aprender a amar a presença de Deus e a
louvar e adorar ao Senhor com alegria! Viva o rei!

^ ´ Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei de
Israel, e seu reinado durou quarenta anos. Este foi
um período muito especial na história daquela
nação! O governo do rei Davi tinha uma prioridade:
atrair a presença de Deus para o meio do povo. O
Senhor se agradou do coração de Davi, e por isso
Deus o abençoou e fez dele um rei poderoso e
conhecido. O Senhor prometeu a Davi que seu
dfdfgd

Uma das característica
mais marcantes de Davi,
mesmo antes de se
tornar rei de Israel, é o
seu amor sincero a
Deus, sua entrega e
devocdevoção. O louvor e a adoração eram seu estilo de

vida! Ele cultivou o hábito de cantar louvores a Deus
desde muito jovem, e se tornou um exímio músico e
compositor. Nos momentos de alegria, ele louvou a
Deus, e na dificuldade, ele também louvou a Deus.
Ele tocava seu instrumento, cantava e dançava com
toda a sua força, sem se importar com o que as
pessoas ao seu redor poderiam pensar ou falar. Ele
queria ser parecido com o Senhor e sabia que
enquanto adorava, sua vida era aos poucos
transformada por Deus. Todos os cristãos são
chamados a viver uma vida de louvor e este é um
hábito que começa em casa! Se quiser que seus
filhos sejam verdadeiros adoradores, ensine-os pelo
exemplo. Que tal separar um tempo para louvar a
Deus em família hoje?

^

Até hoje, a cidade de Jerusalém é
conhecida como a Cidade de Davi.
Quando conquistou a cidade, ele mudou
seu nome de “Jebus” para “Ir Davi”, que
significa “cidade de Davi”. ´

Rei Davi
(3 Palavrinhas)
Coração Igual ao Teu 
(Diante do Trono)

Ah, que alegria! Finalmente, Davi tornou-se rei de
Israel! Ainda muito jovem, ele havia recebido a
promessa de que um dia assumiria o trono. Davi
esperou pacientemente, e no dia em que foi ungido
rei, Deus lhe disse: “Você será o pastor do meu
povo.” Uau! Quem diria que sua experiência como
pastor de ovelhas lhe seria útil agora? Pois é,
durante os quarenta anos em que reinou sobre a
nação de Israel, Davi se preocupou em proteger e
cuidar do povo de Deus. Como será que ele fez isso?



Versículo para 
memorizar

Por isso te louvarei entre as
nações, ó Senhor, cantarei louvores
ao teu nome. (2 Samuel 22:50)

Em sua opinião, por que Davi quis trazer a Arca
da Aliança de volta para Jerusalém?

Davi foi criticado por algumas pessoas,
incluindo sua esposa, por dançar e louvar a Deus
no meio do povo. Isso já aconteceu com você?
Alguém te criticou por você estar louvando a Deus
ou falando de sua Palavra à alguém? Como você
reagiu?

Davi era conhecido como um homem segundo
o coração de Deus. Que características ele tinha
para ser reconhecido dessa forma? Você também
acha que tem um coração segundo a vontade de
Deus?

Diante das dificuldades,
Davi sempre orava e pedia
a ajuda de Deus. Você tem
enfrentado alguma
situação difícil nesses dias?
Você tem orado e pedido
ajuda ao Senhor?

Deus nos convida a confiar e entregar em Suas
mãos todos os nossos medos e dificuldades. A
vontade de Deus é que vivamos no centro da
Sua vontade, onde encontramos proteção e
podemos desfrutar de Seu amor e graça.

“Senhor meu Deus, eu quero viver no centro da
Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Nos momentos difíceis, ajuda-me a
permanecer firme e não permita que eu me
desvie dos teus caminhos! Perdoa os pelos
meus pecados transforma o meu coração. Eu
amo a Tua presença e quero te louvar com
muita alegria todos os dias da minha vida. Em
nome de Jesus, amém.”

Louvores.

Antes de ir para uma batalha, Davi sempre
pedia uma confirmação a Deus. E você?
Costuma orar pedindo a Deus direcionamento
antes de tomar uma decisão?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Siga os caminhos e, com a primeira 
letra de cada objeto, forme a palavra 
que  completa a frase a seguir: Assim 
como Davi, você pode se alegrar na 

presença de Deus, tocando 
instrumentos, dançando e cantando 

_______________!

O que o Espírito Santo
ministrou aos nossos
corações hoje? Vamos orar
juntos?!

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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