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Introdução
A vida é uma luta constante. No passado essas

É praticamente uma biografia do homem

lutas eram mais alinhadas com o conceito de

segundo o coração de Deus. David foi uma

batalha campal e enfrentamento bélico. Hoje essa

pessoa que enfrentou cada desafio que a

batalha se apresenta na forma de desafios em

vida lhe trazia. Evitou alguns, é verdade.

várias formas. Desafios morais, desafios

Especialmente os domésticos, com seus

financeiros, desafios profissionais, desafios

filhos.

intelectuais e tantos outros. É uma luta constante,
um leão a ser derrotado a cada dia.

David obteve grandes vitórias e demonstrou
comportamento exemplar nesta segunda

Deus, em seu grande amor que tem para conosco,

parte do primeiro livro de Samuel. A forma

não nos deixa sós. Ele nos dá a Bíblia,

como ele se portou e como tratou seu mais

especificamente a segunda parte do primeiro livro

complicado adversário, o rei Saul, são fonte

de Samuel, com um manual de orientações

de inspiração para mim e para você da

práticas sobre como enfrentar as batalhas, as lutas,

mesma forma que foram para as gerações

os desafios da vida. Um manual com exemplos a

passadas. Lucas no livro de Atos dos

serem seguidos e exemplos a serem evitados. Um

Apóstolos diz que “David serviu no seu

manual com a descrição da realidade das

tempo de vida os planos de Deus” (Atos

conseqüências de nossas escolhas. Um manual

13:36). Mesmo tendo seus tropeços, David

repleto de cores e nuances, uma aquarela para eu

foi um exemplo para várias gerações após

e você decidirmos como será a gravura da nossa

ele, pois ele viveu os propósitos de Deus em

vida.

sua própria geração. Entender o nosso

A segunda parte do livro de Samuel traz o
personagem principal dos dois livros : o rei David.

tempo e viver os propósitos de Deus nele é o
que nos faz ter vidas significantes deste lado
da eternidade, nos diz 1 Samuel.
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Lição 5
Fundo Histórico
Israel finalmente é organizada como uma
monarquia. A segunda parte do primeiro livro
de Samuel nos mostra as tensões da nação
com os povos vizinhos.
Vários pontos na terra
prometida eram campos
de batalhas entre Israel e
os remanescentes dos
Saul tenta matar Davi
povos que ocupavam a
Guercino
região e foram deixados
UK Museum
desde a época de Josué.
Saul, o rei instituído, tinha como tarefa
organizar as tropos para as batalhas nas
várias frentes. Com várias tribos do reino
ameaçadas por inimigos que queriam controlar
desde a agricultura até a tecnologia do ferro
Saul tinha a difícil tarefa de tentar manter as
forças bélicas focadas em seus objetivos e as
tribos unidas no propósito de exterminar os
inimigos do povo de Deus, que eram em última
instância inimigos do próprio Deus. Saul sentiu
fortemente essa tensão do contexto de sua
época.

Personagens
Saul é o personagem em ocaso. Sob tremenda
pressão e com um ego maior que sua estatura, Saul
tinha tremenda dificuldade em andar nos caminhos
de Deus pois suas vitórias eram suas vitórias e suas
derrotas eram também suas derrotas. Deus foi
apenas um acontecimento que o levou a posição de
Rei, mas o Senhor era apenas uma figura
secundária em sua vida e em suas decisões. Isso
levou o homem escolhido por Deus para seu uma
benção para sua nação a uma morte triste e
melancólica.
Jônatas foi o filho que não andou nos caminhos do
pai. Não usou a religião, mas procurou dar espaço
para Deus em sua própria vida. Jônatas nos mostra
como uma vida simples e comprometida em viver o
que propôs para ela é capaz de fazer a diferença
para melhor em um contexto corrompido.
Samuel ainda tem uma última contribuição nacional
a dar. Ele se deixa usar por Deus para ungir o
sucessor de Saul. Mesmo no ostracismo, Samuel
nos mostra que Deus não depende de nosso status
social para mudar o rumo de uma vida, de uma
família ou mesmo de uma sociedade.
Golias é um importante personagem que nos ensina
o destino daqueles que nadam contra a maré dos
desígnios de Deus. Mesmo sendo alto, forte e
imbatível, ele foi derrotado pela menor das armas

do arsenal do Senhor Deus.
Existem diversos outros personagens considerados
secundários pela pouca referência textual dada a
eles, mas riquíssimos em lições para nossas vidas.
Confira em sua Bíblia a biografias de Abigail (cap.
25), por exemplo.

Estrutura do Livro

David e Golias

A segunda parte do livro nos
mostra como e porque David é
escolhido por Deus para ser rei
e como ele chega a corte de
Israel (1 Samuel 15:1 - 16:23).
Também narra a ascensão
popular do novo ungido e a
perigosa inveja do Rei vigente (1
Samuel 17:1 - 19:43).

Segue-se então o maior narrativo, o período de
exílio interno e externo de David e sua guerrilha
nacional vagando de norte a sul do reino e passando
alguns períodos nas nações vizinhas e inimigas (1
Samuel 21:1 - 31:13). Neste período ocorre a morte do
juiz/profeta Samuel (1 Samuel 25). O livro termina
com o triste fim do homem que havia sido escolhido
por Deus para reinar e experimentou a pior das
mortes em sua cultura semita (1 Samuel 31)

Mensagem Central
Vem da boca do profeta Samuel a mensagem central

desta parte do livro, registrada em 15:22-23 na
forma de um questionamento profundo: “Tem,
porventura, o SENHOR tanto prazer em
holocaustos e sacrifícios quanto em que se
obedeça à sua palavra?” A obediência a palavra
do Senhor se reflete em admitir em nossa
própria vida os valores que o Senhor nos
ensina nela. Davi fez isso o tempo todo. Mesmo
quando era considerado fugitivo e fora da lei
David mostrava sua obediência e compromisso
com Deus não tocando no ungido do Senhor.
Por outro lado Saul era o exemplo oposto ao
usar os rituais estabelecidos por Deus para
fortalecer sua própria posição de autoridade e
ignorá-los quando era conveniente para manter
sua posição de líder benevolente.

Lições para a vida


Minha vida será confusa em sem sentido
quando _______ não for o centro dela.



Usar a religião para ___________ é a
forma mais fácil de se afastar de Deus.



Permita que suas ______________ sejam
baseadas na revelação de Deus em Jesus
Cristo.



Descubra os _________________________
para sua vida.

