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ESTUDO DO LIVRO DE

II SAMUEL
INTRODUÇÃO
Livro: Continuação da história do livro de I Samuel, não há nenhuma divisão nos dois livros, os dois eram um só livro, porém I Samuel
cobriu o período de Samuel até Davi, sendo que II Samuel ocupa-se inteiramente na vida de Davi somente.
Conteúdo: Como líder, Davi conquistou a lealdade do povo, mas também cometeu pecados terríveis, mas foram confessados e
perdoados por Deus.
DOMINGO, 03 DE JULHO DE 2011
LIÇÃO 61
ESTUDO DO LIVRO

CAPÍTULOS 1 AO 6

O HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

MEDITEMOS: “Portanto, grandioso és, ó SENHOR Deus, porque não há semelhante a Ti, e não há outro Deus senão Tu só,
segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos.” II Sm. 7:22
CAPÍTULO 1
Davi chora a morte de Saul e Jônatas
Um amalequita tenta se aproveitar da oportunidade de que Saul estava morto, para contar a Davi e com isso ganhar algo em troca, pois
os amalequitas sabiam que Saul tentava matar Davi. Porém, Davi o mata por ter levantando a mão sobre o ungido de Deus.

- O homem segundo o coração de Deus não se alegra em ver a destruição do próximo, antes se compadece de todos e respeita qualquer
autoridade delegada aqui na terra. Hoje quantos cristãos realmente possuem o coração de Deus? (Ez. 18:23,32, Mq. 6:8, I Coríntios
13:6)
Davi não só se esqueceu tudo quanto Saul havia feito mas lembrou tudo o que havia de louvável nele. Como é belo um coração
perdoador! Foi assim o coração de Cristo, pregado no Cruz (Lucas 23:43) e de Estevão apedrejado (Atos 7:60).
Referência sobre o Livro de Jasar ou do Justo: Esse livro possuía alguns cânticos e poesias de guerra, mas foi perdido e os cristãos não
tiveram acesso a ele (Js. 10:13).
CAPÍTULO 2
Davi reina sobre Judá
Depois da morte de Saul e seu filho, Davi quis saber qual seria o próximo passo que teria de seguir, e para isso buscou a direção do
Senhor (II Sm. 2:1). A nação precisava de um rei, e Deus o mandou para a cidade de Hebrom, que ficava no centro de Judá e ali foi
ungido rei de Judá. A nação de Israel ficou dividida: Judá com o rei Davi e as outras tribos com o rei Isbosete, filho de Saul, eleito por
Abner, capitão do exército de Saul.

- O homem segundo o coração de Deus sempre busca do Senhor resposta para qualquer atitude ou decisão que tenha de tomar.
(refere.....) II Sm 5:19; 5:22-25;
Guerra civil entre as tribos de Israel e Judá
As tribos de Israel e Judá começaram a ter uma guerra civil, devido a divisão do reinado da nação. Mas Deus estava com Judá, pois o rei
escolhido por Ele estava lá, e Judá sempre vencia as batalhas.
Trazendo para os nossos dias hoje esse exemplo de batalha, podemos aprender que sempre o que sobra é amargura e sofrimento (II
Sm. 2:26; 30; II Sm 3:1; 27) – embora não tenhamos guerras físicas hoje, mas acontece perseguição de irmãos contra irmãos, igrejas
contra igrejas, lideres contra líderes e etc. E quando termina a guerra, sempre tem pessoas mortas e feridas.

- O homem segundo o coração de Deus, não busca fazer justiça com suas próprias mãos e não entra em guerras. O nosso Deus é o
Deus de Paz. (ref.....)
CAPÍTULOS 3 e 4
Davi faz acordo com Abner, mas Joabe mata o capitão logo após o acordo, por vingança da morte do seu irmão Asael (II Sm 3)
Davi não se alegrou na morte de Abner, pelo contrário, lamentou profundamente o que Joabe fez.
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Recabe e Baaná matou Isbosete, filho de Saul, e Davi os matou por isso (II Sm. 4:9-11)
Eles temeram a morte de Abner, mas também queriam de alguma forma ganhar vantagem com a morte de Isbosete.

- O homem segundo o coração de Deus não tem desejo de vingança, antes perdoa os seus inimigos e luta contra a injustiça (ref...)
CAPÍTULO 5
Davi é eleito rei de Israel e Judá
Todo Israel reconhece Davi como o rei escolhido por Deus, mesmo sabendo que esse era o propósito de Deus para Israel, eles se
mantiveram resistentes esse tempo todo. Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou o rei de Israel.

- O homem segundo o coração de Deus, sempre espera no Senhor a sua honra.
Davi depois que foi ungido a ser rei de Israel por Samuel, em nenhum momento procurou apossar-se do reino a força, pelo contrário,
passou-se quase 48 anos após para que ele se conclamasse rei de Israel. Davi sabia que era plano de Deus que ele fosse rei de Israel,
mas estava pronto a espera o tempo certo com orientação e aprovação do Senhor. Algumas pessoas crescem com as suas
responsabilidades, outras incham. Aprendemos com o fracasso de Saul que a vida de submissão é a única vida segura e verdadeiramente
bem sucedida.
CAPÍTULO 6
Davi leva a arca da aliança para Jerusalém
A arca estava na casa de Abinadabe desde a época que os filisteus a devolveram para Israel (I Sm. 7:1-2). Não lemos que Davi consultou
o Senhor para pegar a arca de volta, talvez por isso aconteceu a tragédia com Uzá.
Uzá morre ao tocar na arca
Uzá foi com motivação boa em não deixar a arca da aliança cair, porém Deus não se esquece de sua palavra. Não podiam tocar na arca,
quem a tocasse ou olhasse para dentro dela morreria (I Sm. 6:19; Num. 4:15).
Davi e Uzá estava com a motivação boa e relação a arca, mas assim como eles, nós hoje temos de tomar cuidado com a motivação do
nosso coração, embora seja boa, muitas vezes pode não ser do agrado do Senhor ou em obediência à Sua palavra, e vem sérias
conseqüências.
___________________________________________________________________________________________________________
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DEVOCIONAL DA SEMANA -> II Samuel 7 AO 10
Medite na palavra do Senhor todos os dias, lembre-se que ela é o seu alimento espiritual!

Professora: Rebeca P. Neto – rebeccapn@hotmail.com

