LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
39

Deus chamou Davi – Um homem segundo o coração de Deus (4)
Davi é ungido rei sobre Israel
LEITURA BÍBLICA: 1Sm 28:3-19; 31:1-13; 2Sm 1:1-17; 2Sm cap. 6-7

OBJETIVO: Ver que, como chamados de Deus, devemos (1) respeitar e honrar plenamente a autoridade de Deus
sobre nós e (2) cuidar de Deus e de Seu povo.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Atos 13:22b (Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o Meu coração, que fará toda a Minha vontade.);
2 Samuel 7:8b (Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses
príncipe sobre o meu povo, sobre Israel.); Mateus 6:33 (Buscai, porém, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.); Mateus 5:44 (Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos
e orai pelos que vos perseguem;); Efésios 3:20 (Ora, Àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que
tudo quanto pedimos ou pensamos ...)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Na metade de uma cartolina, cole uma ovelha de algodão e um menino
pastor; na outra metade cole uma coroa de papel ou a figura de um rei para mostrar que o pastor virou rei.

CONTEXTO: Saul foi ungido o primeiro rei de Israel, mas foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência e
porque só se importava com seus próprios interesses. Então Deus escolheu Davi, um homem segundo o Seu
coração. Davi foi forçado a fugir de Saul porque Saul estava com ciúmes e queria matá-lo. Durante a perseguição
de Saul, Davi teve duas oportunidades para matar Saul, mas não tocou no ungido do Senhor. Embora parecesse
que Saul havia se arrependido, Davi percebeu que Saul continuaria querendo matá-lo, então fugiu para a terra
dos filisteus, para Gate. Lá, Saul não o procurou mais (1Sm 27:1-4). Nesse meio tempo, Samuel havia morrido.
Samuel serviu fielmente a Deus toda a sua vida como profeta, sacerdote e juiz de Israel. Todo o Israel lamentou
por Samuel (1Sm 25:1).
CONTEÚDO: O trágico fim de Saul profetizado por Samuel (1Sm 28:3-19). Os filisteus reuniram seus
acampamentos para a guerra para lutar contra Israel. Quando Saul os viu, ficou com medo, e seu coração tremeu
muito. Ele perguntou ao Senhor o que fazer, mas o Senhor se afastou dele e não quis mais responder. Conforme
Samuel havia predito, o Senhor havia arrancado o reino das mãos de Saul por causa de sua desobediência, e o
havia dado a Davi. Saul também perderia para os filisteus e morreria, e o Senhor entregaria o acampamento de
Israel nas mãos dos filisteus.

O fim de Saul e a reação de Davi (1Sm 31:1-13; 2Sm 1:1-17). No dia seguinte os filisteus lutaram contra Israel,
e Israel foi derrotado. Eles perseguiram Saul e seus filhos, e seus três filhos foram mortos, inclusive Jônatas, o
melhor amigo de Davi. O próprio Saul foi gravemente ferido por arqueiros (soldados que atiram com arco e
flecha). Por não querer ser capturado pelos filisteus, ele disse ao seu próprio escudeiro que o matasse com sua
espada. Mas seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou sua própria
espada para acabar com sua vida. Quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, também deu fim à própria
vida e morreu com Saul. Então Saul, seus três filhos e seu escudeiro, assim como todos os seus homens, morreram
juntos naquele dia. Que final triste e trágico para alguém que começou sendo ungido por Deus como rei! Os
homens de Israel fugiram e até abandonaram suas cidades, e os filisteus vieram e habitaram nelas.

Três dias depois um jovem veio do acampamento de Saul a Davi para relatar a morte de Saul. Pensando em
agradar a Davi, ele lhe disse que tinha visto Saul morrendo, e porque Saul lhe havia pedido que o matasse, ele o
matou. Mas Davi não ficou satisfeito com seu relato, e condenou o jovem à morte por matar o ungido de Deus.
Davi chorou por Saul e Jônatas. Em luto, e apesar de Saul perseguir Davi por anos para matá-lo, Davi cantou: “Saul
e Jônatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram!” (2Sm 1:23).
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Davi é coroado rei (2Sm 2:1 – 5:25). Depois disso Davi foi ungido rei sobre a casa de Judá. No entanto, um filho
sobrevivente de Saul, Isbosete, reinou sobre a casa de Israel (o resto do país). Houve uma longa guerra entre a
casa de Saul e a casa de Davi; mas Davi se tornou cada vez mais forte, e a casa de Saul se tornou cada vez mais
fraca. Por fim Isbosete foi assassinado por dois de seus próprios homens. Ao saber que o filho de Saul havia sido
morto, Davi não se alegrou; em vez disso, condenou aqueles homens à morte. Então todas as tribos de Israel
vieram a Davi em Hebrom e ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha trinta anos quando se tornou rei, e reinou
por quarenta anos. Ele se tornou cada vez maior porque o Senhor estava com Ele.
O desejo de Davi de construir uma casa para Deus (2Sm 7:1-29). Depois de se tornar rei, Davi morava em
uma casa de cedro. Deve ter sido um lugar muito bom, adequado para um rei morar. Davi também experimentou
momentos de paz porque Deus lhe deu descanso de seus inimigos. Um dia, enquanto o rei Davi estava em sua casa
de cedro, começou a pensar. Aqui estava ele, em sua grande casa, enquanto a Arca de Deus, que nos tempos do
Antigo Testamento tinha a presença de Deus, estava em uma tenda. (A Arca era feita de madeira coberta de ouro,
e havia sido carregada enquanto os filhos de Israel estavam no deserto e em todo lugar aonde fossem). Então o
rei Davi disse a Natã, o profeta, sobre seu desejo de construir uma casa para Deus. A resposta de Deus a Davi foi
muito mais do que Davi ofereceu a Deus. Davi pensou que ia fazer algo por Deus, mas em vez disso Deus fez algo
por Davi. Deus fez grandes promessas a Davi. Deus prometeu que Davi teria paz e descanso de todos os seus
inimigos. Deus também prometeu que Ele levantaria as gerações futuras de Davi e estabeleceria o reino de Davi.
Davi foi humilde e respondeu: “Quem sou eu, SENHOR Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até
aqui?” Deus tirou Davi das pastagens onde ele era pastor e o tornou rei sobre Israel!
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 está servindo.

● Davi honrou plenamente o ungido de Deus. Na lição anterior vimos que Davi honrou o rei Saul como o
rei ungido e escolhido de Deus. Mesmo quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez. Nesta lição
vemos que a honra que Davi prestou a Saul era profunda e estendeu-se até mesmo ao restante da família de
Saul. Quando Davi soube da morte de Saul, não se alegrou. Em vez disso, lamentou e condenou à morte a pessoa
que apressou a morte de Saul. Mais tarde um dos filhos restantes de Saul guerreou por muito tempo contra
Davi, mas Davi não odiava Saul nem sua família. Em vez disso, quando descobriu que outro filho de Saul havia
sido morto, Davi deu a pena de morte para aqueles que o assassinaram. Era assim que Davi respeitava Deus e
o ungido de Deus. Também devemos levar muito a sério a questão da autoridade de Deus. Deus colocou nossos
pais, avós, professores e outros acima de nós, e devemos honrá-los e respeitá-los da maneira mais adequada.

● Davi não era uma pessoa egoísta, e cuidava dos interesses de Deus e do povo de Deus. Davi não era
uma pessoa egoísta e egocêntrica que só se importava consigo mesmo (que diferença de Saul!). Ele era um
grande rei, tinha um grande reino, tinha um palácio – nada lhe faltava. Mas em vez de pensar apenas em si
mesmo e ficar contente e satisfeito por ser agora tão grande e ter tanto, seu coração e seus pensamentos eram
para Deus. Davi tinha um lar, mas Deus (representado pela Arca) não tinha um lar. Nós, como Davi, não devemos
ser egoístas e egocêntricos; devemos ter um coração para cuidar dos interesses de Deus e do povo de Deus.
Pergunte às crianças: quais são algumas maneiras práticas pelas quais podemos cuidar dos interesses de Deus
e do Seu povo? Alguns exemplos: orar por aqueles que estão ausentes da reunião de crianças, orar por aqueles
que estão doentes, compartilhar nossos brinquedos, doar coisas para os necessitados, não brincar quando
estamos na reunião de crianças, dar uma oferta em dinheiro ao Senhor, respeitar a propriedade da sala de
reuniões e mantê-la limpa, ir à reunião no domingo, o dia do Senhor, em vez de ir a um treino de futebol ou
festa de aniversário, etc.

● Quando cuidamos dos interesses de Deus em primeiro lugar, Deus nos abençoa mais do que podemos
fazer por Ele. O coração de Davi era por Deus. Ele percebeu que estava vivendo em uma casa melhor do que a
Arca de Deus, e isso não lhe parecia certo. A resposta de Deus a Davi foi muito mais do que Davi ofereceu a Deus.
Davi pensou que faria algo para Deus, mas em vez disso Deus derramou Sua bênção sobre Davi e até sobre suas
futuras gerações. Quando nosso coração é para Deus em primeiro lugar, Ele se agrada e fará além do que
pedimos ou até mesmo pensamos (Ef 3:20).

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