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AULA 1 

 

POR QUE ESTUDAR A VIDA DE DAVI? 
 

Objetivos da aula: 
 - Compreender porque é importante estudar a vida do rei Davi. 
 - Entender o panorama geral da vida do rei Davi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Porque as histórias do velho testamento são ___________e __________ de Deus para nossas 
vidas.  
 

“Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para ______________, de forma que, por meio da 
perseverança e do bom ânimo procedentes das ________________, mantenhamos a nossa 
esperança.” (Romanos 15:4) 
 
“Estas coisas lhes sobrevieram como ___________ e foram escritas para advertência nossa...” (1 
Coríntios 10:11). 
 
“Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, porém, encontra-se __________.” 
(Colossenses 2:17) 
 
2. Pela ______________________ na história de Israel, na genealogia de Jesus e no Reino de 
Deus.   
- Bisneto de Boaz e Rute (Rt 4:18-22) 
- Foi o maior __________________ 
- _____________________ foi o seu descendente. (Mt 1:6; Lc 3:31) 
- Profecias bíblicas fizeram referência ao “trono de Davi” como o reinado ________________. (Is 9;7; 
16:5) 
 
3. Porque Davi é um exemplo de alguém que cumpriu o propósito de Deus para sua vida.  
 
"Tendo, pois, Davi servido _________________________ em sua geração, adormeceu, foi sepultado 
com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. (Atos 13:36) 
 
4. Porque Deus o considerou “_____________________________________” e é um dos homens 
mais notáveis da Bíblia.  
 
“Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: ‘Encontrei Davi, filho 
de Jessé, ________________________________________; ele fará tudo o que for da minha vontade’.” 
(Atos 13:22) 
 
5. Por sua história ilustra plenamente a ______________ da natureza humana da qual TODOS 
estamos sujeitos. (2Sm 11-12; Rm 7-8) 
Sua vida foi uma mescla do bem e do mal. Esteve repleta de feitos nobres, altas aspirações, e grandes 
conquistas; no entanto, esteve manchada de ____________________________.  
 
Panorama geral da Vida de Davi (tarefa) 
 

1. SEUS PRIMEIROS ANOS 
 1.1 - 1Sm 16:10-11: Passou na fazenda de seu pai perto de Belém; era o caçula de oito filhos.   
 1.2 - 1Sm 17:34-36: Como pastor de ovelhas, mostrou grande valor ao proteger o rebanho. 
 
 

VIDA DE DAVI  
 
 
 



 
 1.3 - 1Sm 16:12-13: _______________________________________________________________  
 
2. SEU SERVIÇO SOB O COMANDO DE SAUL 

 2.1 – 1Sm 16:14-23: ________________________________________________________________ 

 2.2 – 1Sm 17:25-53: ________________________________________________________________ 

 2.3 – 1Sm 18:1-9: __________________________________________________________________ 

 

3. DAVI COMO FUGITIVO 

 3.1 – 1Sm 19:10-12: ________________________________________________________________ 

 3.2 – 1Sm 22:1-5: __________________________________________________________________  

 3.3 – 1Sm 24:1-15; 26:1-20: __________________________________________________________ 

 

4. DAVI COMO REI 

 4.1 – 2Sm 2.1-7: ___________________________________________________________________ 

 4.2 – 2Sm 5:1-5: ___________________________________________________________________  

 4.3 – 2Sm 5:7: _____________________________________________________________________  

 4.4 – 2Sm 6:1-11; 1Cr 15:1-29: _______________________________________________________ 

 4.5 – 2Sm 8,10: ____________________________________________________________________  

 4.6 – 2Sm 11: _____________________________________________________________________ 

 4.7 – 2Sm 12; Sl 51: ________________________________________________________________  

 4.8 – 2Sm 15-18: __________________________________________________________________  

 4.9 – 1Cr 22.5,14; 29:2: _____________________________________________________________  

 

5. SEUS ULTIMOS DIAS 

 5.1 – 1Rs 1:11-39: _________________________________________________________________ 

 5.2 – 1Rs 2:1-9: ___________________________________________________________________ 

 5.3 – 1Cr 29:26-28: ________________________________________________________________  

 

 

AVALIAÇÃO 
-Valor do teste desta matéria: 8,0 – (16 questões de múltipla escolha; tempo máximo 1hora; 0,5 ponto cada item)            
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
-Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 

 


