Use o espaço abaixo para anotar os pedidos de
oração e ore por eles durante a semana.
Pedidos de Oração:

IGREJA BTATISTA DA CAPUNGA

Não se esqueça do nosso website. Visite o site na
internet no endereço http://www.capunga.org.br
e deixe lá seus comentários. Participe!

OS LIVROS
HISTÓRICOS

O
L I V R O
D E
I I
S A M U E L
( P A R T E

2 )

INTRODUÇÃO

Hoje nós vamos concluir nossos estudos

religioso centralizado na pessoa do

sobre o livro de Samuel.

monarca.

Como você deve se lembrar, o livro de

Mas a grande mensagem que começa

Samuel era originalmente apenas um

em Elcana e Ana, segue em Eli e em

volume. A septuaginta o dividiu em duas

Samuel, é abordada em Saul e

parte e nós o estudamos em quatro etapas.

minuciosamente tratada em David é
centralidade da família nos planos de

Ele ainda poderia ser subdivido em várias
A R M A N D O

L A C E R D A
P A S T O R

outras partes. Os livros de Samuel são
riquíssimos em lições e nós não devemos

Deus e as conseqüências de sua
disfuncionalidade pelas falhas de pais e
filhos.

nos dar por satisfeitos com os tópicos que

dwD %lMh
IGREJA BTATISTA DA
CAPUNGA

que não pudemos nos deter em função do

monarquia. Não somos judeus.

tempo.

Não moramos no oriente médio.
Não somos mulçumanos. Mas como os

Eu gostaria de ajudá-lo a não perder de
vista a grande mensagem que atravessa e
preenche todo os livros de Samuel.

estabelecimento e desenvolvimento da
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juízes, criando um governo político e

Culto de Adoração: domingos às 10h e 19h
Estudos Bíblicos: domingos as 9h

Eu e você não vivemos em uma

O relato dos livros com certeza é o

Pastor: Ney Ladeia

Culto de Oração: quarta-feira as 19:30h

já estudamos. Existem centenas de outros
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personagens dos livros de Samuel nós
pertencemos a uma família. E Deus nos
convida a aprendermos com David e os
demais heróis desta saga através de
seus erros e acertos.
Deus nos abençoe a construirmos
famílias que honrem seu nome por toda
a terra.

O LIVRO DE II SAMUEL

(PARTE 2)

Joebe e Absalão.

FUNDO HISTÓRICO
A segunda parte do livro de II Samuel dá
seqüência a narração do reinado de Davi,
com ênfase nos problemas que ele
enfrentou tanto de ordem pessoal como
no reino. Eles se misturaram várias vezes
durante a narrativa.
David vem de uma ascendente em seu
império, com vitórias contra seus inimigos
e já passada a era de Saul. Também tinha
conseguido unificar politicamente todas
as tribos de Israel.

PERSONAGENS
O final do segundo livro de Samuel é
repleto de personagens. São várias

passagens que tratam de episódios distintos e
trazem seus próprios personagens secundários.
O rei David sempre é o centro de todos os
relatos.
David teve dezenove filhos com suas esposas,
além dos filhos com suas concubinas e das
filhas, que não eram contadas (1 Crônicas 3:19). Absalão foi o que mais se destacou por sua
rebelião e fratricídio cometido contra Ammon.
Ammon também é mencionado pelo incesto
cometido com Tamar, contra a vontade dela.
Joabe também foi um personagem muito
importante por toda a história de David. Ele foi o
homem de guerra ao lado de David que fez o
que o coração atribulado do rei não foi capaz.
Com isso ele colheu a antipatia do monarca.
Seba e sua sedição trazem à luz uma mulher
anônima, mas muito sábia, que poupou a vida
de toda uma cidade negociando com Joabe a
morte do traidor.

ESTRUTUDA DO LIVRO
Falso túmulo de
Absalão. Cristão,
judeus e mulçumanos atiram
pedras nele em
memória do filho
rebelde do rei Davi.

A segunda parte do livro de II Samuel é
composta por duas divisões.
A primeira delas, e a mais longa, é o

desdobramento do diálogo entre o rei David e o
profeta Natã. Conforme estudamos na semana
passada David proclamou sua sentença
quando disse a Natã “Deverá pagar quatro
vezes o preço da cordeira” (II Samuel 12:5-6).
David sofreu quatro vezes em sua família as
conseqüências de seu pecado contra a família
de Urias. Seu primeiro filho com Bate-Seba
morreu poucos dias após seu nascimento,
Ammon cometeu incesto com sua meia-irmã
Tamar, Absalão vingou a violência contra sua
irmã matando seu meio-irmão Ammon e o
mesmo Absalão se revoltou contra seu pai e
tomou o trono, sendo posteriormente morto em
uma batalha por Joabe.
A segunda parte e final do livro de II Samuel
fala de relatos isolados do reinado do maior rei
de Israel. Ela documenta uma revolta liderada
por Seba para depor Davi. Também documenta
a vigança contra a descendência de Saul pelos
gibeonitas, algumas outras guerras contra os
filisteus e os principais guerreiros do reinado
de Davi.
O final do segundo livro de Samuel também
traz as últimas palavras de David e o original
do Salmo 18. Por último ele trás a história
interessante sobre o recenseamento feito por
David e sua punição.

MENSAGEM CENTRAL
O autor bíblico encerrou na última parte do
livro os grandes problemas que uma família
disfuncional pode sofrer. Ele relata em David
como um homem valente e muito bem
sucedido em seus empreendimentos,
abençoado por Deus e segundo o coração
dEle pode ser um verdadeiro fracasso como
pai de família.
O grande alerta do final do livro de II Samuel
é sobre o bem estar da família e o equilíbrio
de nossas atividades diárias e de nossas
prioridades. Ele nos ensina como atitudes
inconseqüentes como David desejando Bate
-Seba podem trazer a ruína para os mais
santos e dedicados crentes em Cristo Jesus.

LIÇÕES PARA A VIDA


A saúde emocional e o bem estar de
deve ser minha
individual diante de Deus.



Tentação não é
confiar em Deus e
poder sedutor.

. Eu devo
ao seu

