


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 12 - O reino de Davi  

1. A Caverna de Adulão 

A. O bando de Davi 
a. Davi teve que se refugiar em cavernas e lugares desertos para escapar de Saul. Ele 

se torna um líder de bando, um tipo de mercenário com seu próprio exército. 
b. 1 Samuel 22:2  
c. As vezes algumas afinidades podem aproximar as pessoas e se tornarem grandes 

amigos. (2 Samuel 1:26)  
d. A partir da Caverna de Adulão, Davi e seu bando (que estava crescendo em número 

e em experiência), passaram a ser mercenários, um exército paralelo, ajudando 
cidades pequenas e enriquecendo muito. 

B. Davi em Ziclague 
a. Davi faz um acordo com Áquis, rei de Gate, uma das cinco Cidades-Estado que 

formavam a pentápole dos Filisteus. Este lhe dá o território de Ziclague, para que 
Davi servisse de fronteiriça entre as terras de Gate (cidade filistéia) e seus vizinhos: 
os Edomitas, Amalequitas, os Queneus, todos na região do Neguebe (Deserto que 
vai desde Sur até o Egito. 

b. Com as guerras contra esses povos vizinhos, Davi vai se enriquecendo e 
fortalecendo o seu exército por aqueles que a ele se juntam. 

c. 1 Samuel 30:26-31 

2. O Reino de Davi 

A. Davi é ungido rei em Hebrom 
a. Após a morte de Saul, os líderes de Judá se sentem vulneráveis. Fazem então uma 

aliança com Davi para que ele se torne o rei deles. 
b. Davi é ungido rei em Hebrom e governou Judá por sete anos e meio (2 Sm 2:11)  
c. Enquanto isso, Is-Bosete, filho de Saul, foi coroado rei por Abner, capitão do 

exército de Saul.  
d. Diversas guerras houveram por disputa de poder nesse tempo. 
e. 2 Samuel 3:1  
f. A morte de Abner e de Is-Bosete. 

B. Davi é ungido rei sobre todo o Israel 
a. Com o fim da dinastia de Saul, as cidades do Norte se sentem vulneráveis. Em uma 

comitiva, vão até Hebrom e fazem aliança com Davi para que este seja também o 
seu rei.  

b. 2 Samuel 5:1-5  
c. Após este acontecimento, Davi invade a fortaleza de Sião, que pertencia aos 

Jebuseus, em Jerusalém. Esta passou a ser chamada de Cidade de Davi. 

C. Jerusalém  
a. Jerusalém não foi sempre uma cidade israelita. Pela arqueologia temos indícios de 

ocupação desde a idade do cobre (antes de 3000 aec) 
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b. Referências nos Textos de Execração (1800 aec) que se referem a uma cidade 
chamada Roshlamem ou Rosh-ramen.  

c. Referências nas Cartas de Amarna (1500 aec).  

D. O crescimento do Reino de Davi 
a. Hirão, rei de tiro, financia uma parte da construção de uma palácio para Davi 

como parte do acordo de aliança entre as duas nações. (2 Samuel 5:11,12) 
b. Muitos reis fizeram aliança com Davi, outros o enfrentaram e foram derrotados. 

Davi dominou toda aquela região (2 Samuel 8) 
c. 2 Samuel 10:19 ; 2 Samuel 8:14  

E. A administração de Davi  
a. 2 Samuel 20:23-26 (2 Samuel 8:15-18 ; 1 Crônicas 18:14-17) 
b. A monarquia de Davi agradou às tribos em geral. 
c. Davi, de fato, será lembrado como alguém que governou "sobre todo o Israel, 

exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo" 

F. O tabernáculo de Davi 
a. Após algumas vitórias sobre os filisteus, Davi se organiza para trazer a arca para 

Jerusalém. Ele constrói uma tenda (conhecido como o tabernáculo de Davi) e traz a 
arca da aliança. 

b. Davi estabeleceu um novo formato de culto, cânticos, dança, instrumentos que ele 
mesmo criou, a organização de porteiros e organizadores dos eventos para que 
todo o povo pudesse passar e ver a arca.  

c. Davi o faz em gratidão a Deus. No entanto, anos mais tarde, essa centralização do 
culto em Jerusalém passa a ser um problema causando dissensões em Israel e se 
torna a base do Judaísmo - prevalência da religião da Judéia (Judá, Reino do Sul, 
judeus) sobre a religião de Israel (Israelitas, Reino do Norte). 

3. Os perigos da prosperidade  

A. Os pecados de Davi (2 Samuel 11,12)  
a. Quando se fala dos pecados de Davi, todos nós imediatamente lembramos de seu 

adultério com Bate-Seba. Mas esse adultério não aparece isolado: ele foi precedido 
por outros fatos e seguido de conseqüências desastrosas.  

b. O que aconteceu foi a violação do próprio contrato que o rei tinha com o povo: 
enfrentar os inimigos e fazer justiça. De fato, Davi não saiu para lutar junto com 
seus companheiros em Rabá e estava passeando no terraço do palácio (2 Samuel 
11:1- 2).  

c. Por isso, cobiçou Bate-Seba, mulher do soldado Urias, que estava na guerra. E para 
esconder o seu erro, cometeu outro pior: quis fazer com que Urias desobedecesse 
às leis da guerra.  

d. Como não conseguiu, mandou matá-lo, violando o mandamento fundamental de 
uma sociedade que quer preservar a vida: a justiça foi ferida no coração.  

e. É por isso que a Bíblia coloca logo a seguir os fatos que provocaram a decadência 
do governo de Davi: a briga pelo poder entre seus filhos (2 Samuel 13).  

f. O arrependimento de Davi obteve o perdão de Deus, mas a sua atitude 
desencadeou todo um processo de reversão: ao invés de o poder estar a serviço do 
povo, começa a ser cobiçado como dominação: o poder pelo poder.  
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B. Mentes vazias 
a. Quando perdemos o sonho, perdemos a motivação da vida. 
b. 2 Samuel 11:1-4 
c. Davi já estava no topo, seu exército era sempre vitorioso. Ele tinha perdido a 

paixão, a utopia, o sonho. Não tinha mais nada para construir. Tinha um reino 
próspero. Era famoso, querido, bajulado. Não tinha mais nada o que conquistar. 
Caiu num vazio, num ócio. 

d. Quem vive assim, começa a caçar adrenalina. O perigo está em procurar fontes 
ilícitas para preencher o vazio. 

C. O Censo de Davi - a teologia em oscilação - Deus ou o diabo? 
a. Num contraste entre os dois textos vamos notar um problema de teologia.  
b. Em 2 Samuel 24:1-25 diz-se que Deus levou Davi a fazer o censo. 
c. Em 1 Crônicas 21:1-27 diz-se que Satanás levou a Davi a fazer o censo. 
d. Os livros de Samuel foram escritos ainda debaixo da teologia hebraica. No 

hebraísmo entendia-se que tudo procedia do Senhor, fosse o bem ou o mal (Isaías 
45:7).  

e. Já os textos cronistas, são cheios de acréscimos para adequarem os textos antigos a 
uma teologia judaica.  

f. Após todo o favorecimento recebido dos persas pelos judeus, naturalmente a 
cultura e o pensamento persa se mesclou com a teologia. Os persas eram dualistas, 
distinguiam bastante o bem e o mal. Assim, era inconcebível que um Deus bom 
fizesse algo ruim. Surge aí a personificação do mal: Satanás (Satã). 

g. Embora nesse tempo o conceito de Satanás era apenas de um inimigo. De fato, a 
palavra significa adversário. Era um substantivo, e não um nome próprio.Poderia ser 
um anjo, a favor de Deus, sendo colocado como inimigo. Assim, ainda o 
pensamento estaria muito próximo do Hebraísmo. 

h. A idéia de um diabo pessoal ainda vem mais tarde. 
i. Hoje entendemos que existem ainda outras causas que não somente Deus ou o 

diabo. Existem causas sociais, psicológicas, sociológicas e até consequências de 
decisões pessoais mal tomadas. 

j. E ainda, Eclesiastes nos acrescenta que a vida é cheia de surpresas. Nada tendo a 
ver com causa e efeito, mas que o acaso afeta a todos. 

k. Eclesiastes 9:11 
Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: 
Os velozes nem sempre vencem a corrida; 
os fortes nem sempre triunfam na guerra; 
os sábios nem sempre têm comida; 
os prudentes nem sempre são ricos; 
os instruídos nem sempre têm prestígio; 
pois o tempo e o acaso afetam a todos. 

D. O Censo de Davi tratado como pecado 
a. Deus não era contra um Censo. Já dois haviam sido feitos. (Números 1:1-4 ; 26:1-4) 
b. Talvez este Censo teria sido motivado por alguma intenção ruim por detrás. As 

suposições ficam que, talvez, Davi quisesse estabelecer um novo imposto, e queria 
preparar seu exército para isto.  

c. Não é difícil pensar isto, pois, ele estava prestes a passar o reino para seu filho 
Salomão, e talvez, queria já começar os preparativos. 

d. Orgulho, arrogância também poderiam estar por detrás, para ter um relatório de 
quão grande era o seu reino. 
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e. A ganância também poderia ser outra causa. Pois, poderia estar atrás de recrutar  
trabalhadores para as construções ou mais soldados para torná-lo grande e 
poderoso diante dos homens. 

f. Por convocar o Joabe como responsável pelo Censo, então, parece ter sido por 
razões militares. 

g. Mas, o que Davi fez foi reprovado pelo Senhor  
h. 1 Crônicas 21:7 ; 2 Samuel 24:10 

E. A questão do suficiente 
a. O problema de Davi era que seus olhos nunca diziam basta. 
b. 2 Samuel 12:7,8 
c. Quanto e o quê é necessário para encher o seu vazio e você dizer que está bom? 

1. A sabedoria está em saber desfrutar aquilo que temos,  
e não ficar buscando satisfação naquilo que não temos. 

d. Eclesiastes 5:10  

e. Provérbios 30:15  

f. Provérbios 27:20  

g. Provérbios 27:20  

h. Eclesiastes 3:13 
i. Compramos coisas não precisamos, com dinheiro que não temos,  

para impressionar pessoas que não gostamos.  
j. Eclesiastes 4:6  
k. As melhores coisas da vida não são coisas.  

F. Atos inconsequentes deixam rastros e plantam novos problemas 
a. Os erros que cometemos pela nossa insaciedade, acabam fazendo os outros 

sofrerem e trazem muitas, muitas conseqüências. 
b. Bateseba 
c. Davi agora tem que lidar com a questão da culpa. 
d. Davi fica descompensado emocionalmente. 
e. Salmos 51:10  
f. Um filho de Davi, Amnom, se sentiu no direito de pegar a mulher que queria, nesse 

caso, uma meia irmã, Tamar. Ela resistindo, ele a estuprou.  
g. Absalão era irmão de Tamar. Esperou que Davi fizesse alguma coisa. Como não o 

fez, Absalão mata Amnom.  
h. Depois de um tempo de exílio, Absalão retorna e Davi não o atende.  
i. Magoado e revoltado, Absalão decide dar um golpe de Estado em seu pai. 
j. Quem foi o principal conselheiro de Absalão? Aitofel.  

Quem era esse homem? 
k. 1 Crônicas 27:33 
l. 2 Samuel 15:12 
m. A conspiração ganhou força, e cresceu o número dos que seguiam Absalão. 
n. 2 Samuel 23:34  
o. 2 Samuel 11:2,3 
p. Talvez parte da razão de Aitofel ter apoiado a Absalão tenha sido a vingança contra 

Davi, pelo que o rei fizera à sua neta e ao marido dela, Urias.  
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Lição de casa:  

Faltou equilíbrio em Davi. 
Precisamos conhecer nossas fraquezas e forças, e saber como levar uma vida equilibrada. 
Uma das formas apresentadas aqui, é aprender a celebrar cada conquista, ser feliz com o 
que já se tem, desenvolver um relacionamento de gratidão para com Deus e organizar 
melhor sua vida, saúde, tempo e horários, pois a ociosidade pode causar muitos danos. 

Provérbios 30:7-9 (Almeida Revista e Atualizada)  
Duas coisas te peço; 
não mas negues, antes que eu morra: 
afasta de mim a falsidade e a mentira; 
não me dês nem a pobreza nem a riqueza; 
dá-me o pão que me for necessário; 
para não suceder que, estando eu farto, te negue 
e diga: Quem é o SENHOR? 
Ou que, empobrecido, venha a furtar 
e profane o nome de Deus. 

A idéia de um Messias 
Não obstante o pecado de Davi, o povo da Bíblia conservou a lembrança dos tempos em 
que ele praticou o direito e a justiça, fazendo dele um modelo de governante.  
Para eles, Davi deveria reinar para sempre.  

Nasceu então a convicção de que, um dia, Deus colocaria nem trono alguém como Davi, 
mas que só praticasse a justiça e o direito, seguindo em tudo o projeto de Deus para seu 
povo. Surgiu assim a idéia do Messias, que viria um dia para estabelecer a paz perpétua 
(Isaías 9:1-6).  

Messias é uma palavra hebraica que significa Ungido.  
No Novo Testamento, escrito em língua grega, o Messias é chamado de Cristo.  
Portanto, Jesus Cristo é para nós, cristãos, o Messias, o Ungido que veio ao mundo trazer 
definitivamente o Reino de justiça e paz que os israelitas esperavam.  

Esse Reino já está presente no mundo com a vinda de Jesus, Filho de Deus, e será construído 
através de todos aqueles que se comprometem com a pessoa e a atividade de Jesus:  
servindo, sendo generosos e amando as pessoas. 
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