LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
38

Deus chamou Davi – Um homem segundo o coração de Deus (3)
Davi foge da perseguição de Saul mas poupa sua vida duas vezes
LEITURA BÍBLICA: 1Sm capítulos 21-24 e 26

OBJETIVO: Ver que, como chamados de Deus, precisamos temer ao Senhor, honrando e respeitando
aqueles a quem Ele coloca como autoridade sobre nós.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Romanos 13:1 (Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não
proceda de Deus, e as que existem são instituídas por Ele.); 1 Timóteo 2:1-2a (Antes de tudo, pois, exorto que
se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de
todos os que se encontram em posição elevada); 1 Pedro 2:13a (Sujeitai-vos a toda instituição humana por
causa do Senhor.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Faça uma coroa de papel. De um lado escreva “Saul” e do outro escreva
“Davi”. Atividade relacionada: As crianças podem usar a coroa e lembrar algumas coisas na lição que Saul ou
Davi disseram. Ou os professores podem citar um versículo, e as crianças podem virar a coroa para identificar
quem falou aquele versículo, Saul ou Davi.

CONTEÚDO: Pode ser útil mostrar um mapa dos lugares para onde Davi foi ao fugir de Saul.
I. Saul tem ciúmes de Davi e tenta matá-lo (1Sm. 18:1-30). Depois que Davi matou Golias, Saul o colocou a
seu serviço e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Porque Davi agiu de maneira sábia e cuidadosa em
cada missão que Saul lhe enviou, Saul o colocou sobre seu exército; todos acharam isso bom. Um dia, quando
Davi voltou depois de atacar os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel cantando e dançando
ao encontro do rei Saul. As mulheres cantavam umas para as outras: “Saul feriu os seus milhares, porém Davi,
os seus dez milhares.” Quando Saul ouviu isso, ficou muito zangado; por que seus números eram menores do
que os de Davi? A partir daquele dia, Saul procurou matar Davi. Quando as tentativas de Saul falharam, ele
ficou com ainda mais medo de Davi, e a partir de então se tornou seu inimigo.

II. Jônatas, filho de Saul, ajuda Davi (1Sm 19:1-10; 20:1-42). Saul disse diretamente a Jônatas, seu filho, e
a todos os seus servos, que matassem Davi. Mas Jônatas amava Davi, portanto revelou o plano de seu pai a Davi
e disse para ele se esconder. Jônatas persuadiu seu pai a mudar de ideia, mas depois Saul tentou novamente
matar Davi e ele fugiu. Mais tarde Davi se encontrou com Jônatas e descobriu que Saul estava determinado a
matá-lo, e que Davi precisava fugir.

III. Davi foge da perseguição de Saul (1Sm capítulos 21-22). Saul perseguiu Davi em muitos lugares,
incluindo Nobe, Adulão, Mispá, Herete, En-Gedi e muitos outros lugares. Isso não foi apenas por um curto
período de tempo, mas durou muitos anos. Ele até ordenou a morte daqueles que ajudaram Davi, incluindo os
sacerdotes de Deus (1Sm 22:18). Este foi um momento angustiante e muito difícil para Davi. No entanto Davi
orou, confiou em Deus e confiou continuamente em Deus e naqueles a quem Deus enviou para ajudá-lo. Mas
não foi fácil. Às vezes Davi até tinha que fingir que era um homem louco para escapar do território inimigo
(Rei Aquis de Gate – 1Sm 21:10-15). Enquanto Davi fugia e Saul o perseguia, Davi teve que se esconder em
diferentes lugares, entre eles uma caverna, uma floresta e um deserto. Mas Deus nunca permitiu que Saul
pegasse Davi, embora Saul o perseguisse com seus homens e alguns homens revelassem onde Davi estava
escondido algumas vezes.
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IV. Davi poupa a vida de Saul
• A primeira vez (1Sm 24:1-22). Saul ouviu dizer que Davi estava no deserto de En-Gedi; então pegou 3.000
homens escolhidos e foi procurar Davi e seus homens. Enquanto estava no deserto, Saul entrou em uma das
cavernas. Sem que ele soubesse, Davi e seus homens estavam sentados no fundo daquela caverna! Os homens
de Davi lhe disseram: “Hoje é o dia do qual o SENHOR te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e farlhe-ás o que bem te parecer.” Assim, sem ser notado, Davi se levantou e cortou uma ponta do manto de Saul.
Mas depois que fez isso, o coração de Davi o incomodou, e ele disse aos seus homens: “O SENHOR me guarde de
que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do SENHOR.” Davi
não permitiu que seus homens se levantassem contra Saul, portanto Saul se levantou da caverna e seguiu seu
caminho. “Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor!
Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que
dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram,
hoje, que o SENHOR te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse; porém a minha
mão te poupou; porque disse: Não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é o ungido de Deus.” Então Davi
mostrou a Saul a ponta de seu manto em sua mão como prova de que havia se aproximado de Saul mas não o
matou. Ao ouvir Davi e ver a ponta de seu manto, Saul percebeu que Davi era mais justo do que ele. Davi o
retribuiu com o bem, mas ele o retribuiu com o mal. Saul reconheceu que Davi certamente seria rei, e que o
reino de Israel seria estabelecido em suas mãos, e pediu a Davi que jurasse pelo SENHOR que não exterminaria
os descendentes de Saul depois dele, nem eliminaria seu nome da casa de seu pai. Depois que Davi jurou, Saul
foi para casa.
• A Segunda Vez (1Sm 26:1-25). Mas logo depois, quando Saul descobriu que Davi estava escondido no monte
de Haquila, Saul se levantou novamente com seus homens e desceu para buscar Davi no deserto. Quando Davi
chegou ao lugar onde Saul estava acampado, um dos homens de Davi, Abisai, desceu com Davi ao acampamento
de Saul enquanto Saul dormia. A lança de Saul estava cravada no chão ao lado de sua cabeça, e os homens de
Saul também estavam dormindo. Abisai queria matar Saul, pois parecia uma oportunidade fácil. Abisai disse a
Davi: “Deus te entregou, hoje, nas mãos o teu inimigo; deixa-me, pois, agora, encravá-lo com a lança, ao chão,
de um só golpe; não será preciso segundo.” Mas Davi não o deixou fazer isso. Ele disse a Abisai: “Não o mates,
pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do SENHOR e fique inocente? ... O SENHOR me guarde de
que eu estenda a mão contra o seu ungido.”

Então Davi disse a Abisai que pegasse a lança de Saul e o jarro de água e fosse embora. Ninguém viu ou sabia
disso, nem acordou, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi
atravessou para o outro lado e parou no topo da colina, ao longe. Ele chamou o povo e Abner, que estava no
comando do exército de Saul; e repreendeu Abner: “Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio
um do povo para destruir o rei, teu senhor... deveis morrer, vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido
do SENHOR.” Davi gritou para Abner que ele tinha a lança de Saul e o jarro de água; esta era a prova de que ele
tinha chegado tão perto do rei. “Então, reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi?
Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim seu servo?
Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? ... pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga,
como quem persegue uma perdiz nos montes.” Então Saul disse: “Pequei; volta, meu filho Davi, pois não
tornarei a fazer-te mal; porque foi, hoje, preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como
louco e errado excessivamente.” Davi mostrou sua lança a Saul, e ele disse a um dos jovens que passasse e a
pegasse. Davi disse a Saul: “Pague, porém, o SENHOR a cada um a sua justiça e a sua lealdade; pois o SENHOR te
havia entregado, hoje, nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do SENHOR. Assim
como foi a tua vida, hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do SENHOR, e
ele me livre de toda tribulação.” Então Saul disse a Davi: “Bendito sejas tu, meu filho Davi; pois grandes coisas
farás e, de fato, prevalecerás.” Então Davi seguiu seu caminho, e Saul voltou ao seu lugar.
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APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.
● Davi temia a Deus honrando a autoridade. Ele conhecia Deus e O temia; sabia que se pecasse contra a
autoridade de Deus (o rei), pecaria contra o próprio Deus, porque Deus é a fonte de toda autoridade (Rm
13:1-2). Ele percebeu que Saul havia sido ungido rei por Deus. Mesmo sabendo que um dia seria rei, Davi
não tomou em suas próprias mãos tornar-se rei. Ele era muito cuidadoso ao lidar com Saul. Embora Saul às
vezes fosse tão injusto e até mau ao perseguir Davi, Davi ainda o honrava e respeitava, porque ele era o
ungido do Senhor e representava a autoridade de Deus.

● Devemos cuidar de nossa consciência. Na questão de honrar a autoridade, Davi tinha uma consciência
muito sensível. Mesmo uma coisa muito pequena, como cortar um pedaço do manto de Saul, incomodou a
consciência de Davi, porque ele percebeu que havia tocado a autoridade de Deus. Pequenas coisas que
podemos fazer, como revirar os olhos quando nossos pais ou professores falam conosco, discutir com eles,
responder com uma atitude imprópria, ignorá-los quando nos chamam etc., tocam a autoridade de Deus de
maneira inadequada . Nossa consciência deve nos incomodar quando fazemos essas coisas, e devemos nos
arrepender.
● Davi era humilde. Em sua atitude, Davi honrou Saul acima de si mesmo, embora ele próprio fosse um
guerreiro talentoso e também tivesse sido ungido por Deus. Ele se referia a si mesmo como servo de Saul e
até se considerava uma “pulga” em comparação com o rei de Israel. Ao se dirigir a Saul, Davi sempre usava
termos de respeito como “meu pai” ou “meu senhor” ou “rei”. Devemos sempre ter uma atitude de honra
para com os pais, professores e os mais velhos. Devemos manter essa atitude mesmo se sentirmos que eles
estão errados ou se discordarmos deles. Quando nos dirigimos àqueles que têm autoridade sobre nós,
devemos nos dirigir a eles com respeito.

● Somente aqueles que estão sob autoridade podem ter a devida autoridade sobre os outros. Davi
acabou se tornando um rei adequado sobre os outros porque primeiro aprendeu a estar sob a autoridade de
outros. Podemos ter irmãos mais novos sobre os quais nossos pais nos deram responsabilidade, ou podemos
ter sido encarregados de outras crianças por nosso professor, etc. Não devemos esperar obediência quando
nós mesmos não sabemos obedecer e ouvir . Primeiro devemos ser os exemplos adequados para ouvir e
obedecer. Então poderemos ser autoridades apropriadas para eles.

● Davi esperava o tempo do Senhor. Davi poderia ter se tornado rei imediatamente se tivesse aproveitado
a oportunidade para matar Saul; mas ele esperou, no Senhor, pelo tempo do Senhor, e deixou tudo nas mãos
do Senhor. Deus havia prometido a Davi o reinado, e Davi não tentou apressar essa promessa. Deus o honrou
grandemente por isso e o protegeu diversas vezes. Quando nos submetemos e respeitamos a autoridade,
Deus nos honra e nos protege de todas as maneiras. Às vezes podemos desejar que as coisas aconteçam mais
rapidamente do que nossos pais ou professores podem providenciar, mas se não reclamarmos nem
tentarmos mudar a situação, seremos abençoados e protegidos.

● Davi rejeitou conselhos que eram contra Deus. Davi não deu ouvidos a seus homens nem a Abisai, que
o encorajou a matar Saul quando teve a oportunidade. Não devemos ser influenciados por outros ao nosso
redor quando nos dizem para fazer algo contra a Palavra de Deus e contra nossa consciência. Alguns podem
agir como se não houvesse autoridade, mas devemos ser exemplos para eles, honrando e respeitando todos
aqueles que têm autoridade.
● Devemos orar pelas autoridades. A Bíblia nos exorta a orar por aqueles que têm autoridade (“reis e
todos os que se encontram em posição elevada – 1Tm 2:2). Uma maneira de praticar honrar aqueles que
Deus colocou como autoridade sobre nós é orar por eles. Não devemos criticar, mas podemos orar por
nossos pais, parentes mais velhos, professores, ajudantes da comunidade, pelo presidente, etc.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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