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CAPÍTULOS 7 AO 10

O HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

CAPÍTULOS 7 e 8
Deus não permite Davi construir um templo para a arca
Embora Davi estivesse com interesse em dar a Deus o melhor, o Senhor não aceitou que ele construísse o templo para a arca, e falou
com ele através do profeta Natã que seria Salomão, seu filho que iria construir.
Deus não aceitou Davi que construísse o templo, pois suas mãos estavam sujas de sangue, era homem de guerra.

- O homem segundo o coração de Deus, tem total submissão a qualquer ordem do Senhor. O verdadeiro servo aprende qual é a
vontade de Deus e submete sua vontade à do Senhor.
Davi vence todas as batalhas, e todos os objetos de valores que pegava era para adoração a Deus (II Sm 8:11).
CAPÍTULO 9
Davi e Mefibosete
Davi tinha prometido a Jônatas, filho de Saul, que ele trataria com bondade os seus descendentes caso ele morresse, e aqui nessa
passagem vemos Davi cumprindo sua promessa (I Sm. 20:14-17).

- O homem segundo o coração de Deus, cumpre as suas promessas (Ref)
CAPÍTULO 10
A bondade de Davi é mal interpretada
Quando o rei de Amom morreu, Davi quis usar de bondade para com o seu filho Hanum, assim como foi com seu pai, e enviou
mensageiros para entregar mensagem de consolo ao filho. Porém, pensaram que era má intenção de Davi e armaram guerra, mas
acabaram sendo vencidos pelo exército de Davi.
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DEVOCIONAL DA SEMANA -> II Samuel 11 AO 12
Medite na palavra do Senhor todos os dias, lembre-se que ela é o seu alimento espiritual!
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