LIÇÃO 01
Início de uma vida de profeta
Joia da revelação: "Não há santo como o Senhor; porque não há outro além de Ti; e Rocha não
há, nenhuma, como o nosso Deus" (1Sm 2:2).
Elcana e suas duas mulheres
1-A história de Elcana, pai de um grande profeta. Qual é nome das mulheres de Elcana? 1º
Samuel 1: 2 Qual era o costume de Elcana? 1º Samuel 1:3

2-Ana e Penina, Penina deu filhos a seu marido mas Ana não pode dar esta alegria ao seu
esposo. Porque Penina irritava Ana? 1º Samuel 1: 4 a 8.

Ana roga a Deus pedindo um filho
3-Ana deu um basta no comodismo que ela mesma criou, ela se levanta e toma uma atitude.
Qual foi a decisão que ela tomou? 1º Samuel 1: 9-11

4 Atitude de Ana chama atenção de Eli. Eli fica observando Ana e chega a uma conclusão.
Qual foi a conclusão a que Eli chegou? 1º Samuel 1: 12 a 17

Ana roga a Deus pedindo um filho - II
5-Deus está sempre pronto para responder os pedidos feitos com fé. Ana foi ouvida? 1º
Samuel 1: 19 e 20

6-Ana está desfrutando do seu primeiro filho, ela está muito feliz com Deus. Qual atitude que
Ana tomou ao levar Samuel para o templo? 1 Samuel 1: 22- 28
Um sentimento de gratidão
7- Ana se tornou uma nova mulher, cheia de alegria, do seu coração sai doces palavra de
gratidão. Qual foi a maneira que Ana adorou a Deus? 1 Samuel 2: 1 – 11

8- Samuel começa a conhecer os problema que povo de Israel está atravessando. Quais eram
este problema? 1º Samuel 2:12 deuteronômio 13: 13

Começa o ministério de Samuel
9- Ana e Elcana subia todo ano para fazer o sacrifício anual, agora Ana acompanha seu marido
com prazer e alegria. Por qual motivo Ana subia feliz? 1º Samuel 2:18-20 Samuel teve mais
irmãos? 1º Samuel 2: 21

10- Eli já estava velho na medida que o tempo vai passando a situação fica mais difícil de
controlar. Qual foi o conselho que Eli deu a seus filhos? 1º Samuel 2: 22 a 26
A profecia contra a casa de Eli
11- Deus faz as coisas certo e fecha todas as porta para não haver reclamação, ele faz tudo
com justiça primeiro ele avisou Eli ante de tomar a decisão ele deu a oportunidade para eles
se arrepender mas eles não quiseram. Quem Deus mandou? 1 Samuel 2: 27 a 32

12-- O homem que Deus mandou ate Eli faz um relato de tudo que passou na casa de Eli, Deus
faz questão de mostrar os pecados de Eli, nada pode ser feito para salvar os filhos de Eli, Deus
determinou e tudo vai acontecer. Quem e este sacerdote fiel que Deus faz menção dele? 1º
Samuel 2:33-36

Reflexão sobre a lição da semana:
Deus ele e soberano disto ninguém têm duvida, cada vez que se aproximamos deste Deus
descobrimos a sua forma de trabalhar com cada pessoa e sua preocupação com a nação que
ele escolheu para ser o seu Deus. Deus sempre faz as coisas de forma que as pessoas vejam
quanto ele e poderoso, ele quer ver em nós o mesmo sentimento que Ana sentiu no momento
que ele estava ali fazendo aquela oração e o voto que ela fez. Uma vez feito o voto resta agora
esperar, e ai começa fazer o que o homem não pode fazer.

Lição 02
Os filisteus vencem batalha
Joia da revelação:
Lembra - te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração; pergunta a teu
pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava ás nações a
sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos
conforme o número dos filhos de Israel. Deuteronômio 32: 7- 8

Deus visita Samuel em sonho
1-Samuel servia ao senhor perante Eli. Samuel está crescendo no meio dos problemas, que Eli
esta atravessando. Quais eram os problemas que Eli estava enfrentando? 1º Samuel 3: 1

2- Ao final de mais um dia de trabalho, Eli esta bem cansado, ele entra em seu quarto para
descansar? Como aconteceu o primeiro contato com Deus? 1º Samuel 3: 2 a 9

Deus tem prazer em falar com seus servos
3- Samuel foi orientado por Eli para responder ao chamado de Deus. Qual foi a resposta de
Samuel ao chamado de Deus? 1º Samuel 3: 10

4-Pela segunda vez Deus chama Samuel. Qual o diálogo de Deus com Samuel? 1º Samuel 3:
11 a 14

Um Deus justo
5- Samuel ouviu tudo que Deus falou atentamente. Como Samuel ficou? 1º Samuel 3: 15

6- Eli sabendo que o momento era delicado, Deus já não estava falando mais com ele, agora
Deus chama Samuel fala tudo que ele vai fazer imagina como ficou Eli. Como ficou a vida de
Samuel depois deste encontro com Deus? 1º Samuel 3: 16 a 21

Israel começa sentir o peso da desobediência
7- Os filisteus se preparam para a batalha contra Israel, o povo chega ao campo de batalha só
que Israel foi surpreendido pelo inimigo. Quantos homens morrem nesta batalha? 1º Samuel
4: 1 e 2

8- A batalha foi travada e Israel sai derrotado desta peleja, com certeza eles esta se
perguntando porque eles perdei-o, o que aconteceu para cair tantos homens num só dia. Qual
sentimento que Israel esta sentindo? 1º Samuel 4: 3 e 4

O preço do pecado
9- Israel lembra do pacto e da Arca e resolve trazer a arca para o meio do arraial. Quando arca
chegou o que eles sentiram? 1º Samuel 4: 5 e 6

10- Quando os filisteu ouviram os gritos do povo de Israel ficaram com medo porque eles
sabiam que Israel tem um Deus muito poderoso e que não perde batalha, mas os filisteu não
se intimidaram, a batalha continua e Israel continua perdendo e desta vez arca foi tomada, só
que não parou por aqui os filho de Eli morrem Qual eram o maior medo dos filisteu 1 Samuel 4:
7 a 11

A morte do profeta Eli
11-Deus disse a Samuel que estava julgando a casa de Eli. como isto aconteceu?1º Samuel
4:18

12- Naquele dia não foi só a morte de Eli e seus filho. Quem mais morreu? 1º Samuel 4: 19 a
22
Reflexão sobre a lição da semana:
Deus está sempre agindo de forma como um pai com seu filho, um pai justo depois de muitos
erro ele deixa o filho andar e lutar com suas próprias forças e quando isto acontece nós
sofremos muito acabamos machucando as pessoas que está em nossa volta, no caso de
Israel eles choraram a perda de muito homens de guerra tudo por desobediência

Lição 03
Conclusão do justo Juízo
Joia da Revelação:
O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe para a
terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse; Nunca violarei o meu pacto
convosco. Juízes 2: 1
Um duro golpe
1-Deus ele da todas as oportunidades para homem se arrepender de qualquer ato cometido
seja qual for a inflação cometida, mas se o homem não quiser Deus então toma atitude: Qual
foi a noticia que fez Eli cair e morrer? 1 Samuel 4: 12 a 18

2-O estrago na casa de Eli foi muito grande, com certeza eles não esperava por tudo isto.
Quem mais morreu com estas noticias? 1º Samuel 4: 19 a 22

Arca na terra dos filisteus
3-Os filisteus levaram arca para suas terras, só que eles não imaginavam o que iria acontecer
ele por ter colocado as mãos na arca. Onde eles colocaram a arca? 1º Samuel 5: 2 a 5

4- Os Filisteus não esperavam esta reação de Deus. Deus começa fazer um estrago no meio
deles. O que Deus fez com eles? 1º Samuel 5: 9, 10

A arca fora das terras dos filisteus
5- Os filisteus experimentaram um pouco da ira de Deus.Com isto ele começa ficar perdidos
sem saber o que fazer. Qual foi o conselho que eles receberam? 1 Samuel 6: 1 a 5

6- Os sacerdote fizeram ele refletir um pouco e pensar no erro que eles cometeram. O que eles
mandaram fazer? 1 Samuel 6: 6 a 9

7- Os filisteus pensou que Deus deixaria ele impune, se enganaram sofreram muito ate decidir
mandar arca embora. Qual o nome da cidade aonde arca chegou? 1º Samuel 6: 12 a 14

8-Quando a arca foi restituída acontece algo interessante com algumas pessoas. Eles olharam
dentro da Arca. O que aconteceu com eles? 1º Samuel 6:19,20

Samuel convida ao povo ao arrependimento
9-depois de tantas derrotas Samuel chama o povo para fazer concerto com Deus. O que o
povo tinha em suas casas? Samuel 7: 3, 4

10- Samuel reúne o povo em Mispá, para ali oferecer sacrificar a Deus. O que eles
reconheceram ali? 1º Samuel 7: 5-6

Os filisteus e vencidos
11- Os filisteus quando ouviram falar que Israel estava reunidos em Mispá, convocaram seu
exercito para destruir israel. O que o povo sentiu naquele momento? 1º Samuel 7: 7, 8

12- Enquanto o povo estava apavorado Samuel continuou a fazer o sacrifício sem importar
com situação. O que aconteceu naquele instante? 1º Samuel 7: 9-17

Pérola de grande preço:
Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua Misericórdia e
da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.

Lição: 04
O povo pede um rei
Joia da Revelação
Ó Senhor Deus! Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão; porque
que deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus
poderosos feitos. Deuteronômio 3: 24
A dor da rejeição
1- Depois de tantos cuidado com o povo que ele escolheu e fez tantos milagre, expulsou
muito inimigo para este povo viver bem seguro. Agora sofre um duro golpe, e rejeitado por
este povo que ele tanto ama. Qual foi a reação de Deus? 1º Samuel 8: 7- 8

2- Samuel já estava velho cansado então ele passa há dividir as tarefa com seus dois filhos
para julgar o povo. Qual foi o motivo que levou Israel há pedir um rei? 1º Samuel 8: 1- 6

Um passo para uma grande mudança
3-Uma escolha errada pode trazer muitos problemas. O que poderia dar errado nesta escolha?
1º Samuel 8: 13, 14, 15

4- depois de um relato do que iria acontecer com eles ao estabelecer um rei para reinar sobre
eles. Qual foi atitude deles? 1º Samuel 8: 19

A chegada do rei de Israel
5- Deus mesmo sentindo a dor da rejeição, ele da um grande exemplo de respeito com o
homem que ele criara, a prova é a forma que ele fez para ajudar Israel com o novo rei. O que
Deus fez? 1º Samuel 9: 6 : 1 Samuel 9: 16, 17

6-Saul chega ate Samuel sem saber o que ia acontecer com ele ,um homem desconhecido
chega para ser rei, imagina a sua surpresa ter que passar por este processo. Mas qual tribo
pertencia Saul? 1º Samuel 9: 21, 22

O começo de uma nova história
7- A lista detalhada dos antepassados de Saul indica que ele pertencia a uma família ilustre.
Saul tinha outra característica, Qual era? 1º Samuel 9: 2

8-Antigamente para saber o que Deus queria com as pessoas precisava ir até o profeta. Como
chamava os profetas antigamente? 1º Samuel 9: 9

A Unção do rei de Israel
9-Samuel segue a orientação que Deus o determinou concernente a unção de Saul. Como isto
aconteceu? 1º Samuel 10: 1 a 8

10-A unção de Saul e acompanhada de alguns acontecimentos interessante por ser o primeiro
rei em Israel uma nova história seria escrita e vivida por este povo. O que um rei precisa para
ser bem sucedido? 1º Samuel 10: 9,10

O primeiro desafio de Saul
11-Samuel convoca o povo para vir até Mispa e relembra o povo o que Deus fez por eles. O que
Samuel deixou registrado no livro.? 1 Samuel 10: 24;25

12-Perante os olhos do povo como era visto Saul será que todos estavam confiantes que este
rei poderia livrar Israel de suas guerras. Quem colocou em duvida a capacidade de Saul? 1º
Samuel 10: 26-27

Perola de grande preço:
O Senhor o guardará, e o conservará em vida: será abençoado na terra; tu, Senhor, não o
entregarás à vontade dos seus inimigos. Salmo 41: 2

Lição 05
A primeira vitória de Saul
Joia da revelação:
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que
tropeçam e caem. Salmo 27: 2
1-Saul começa enfrentar os primeiro desafio do seu reinado, defender o povo das guerras.
Qual é o segredo da vitória? 1º Samuel 11: 6 e 11,12

2-Apos a vitória de Saul o povo pega confiança nele, e começa olhar para ele com esperança.
O que Samuel manda eles fazerem? 1º Samuel 11: 14,15

3- Samuel aproveita a oportunidade por esta velho e cansado já tinha julgado Israel por muito
tempo. O que ele fez? 1ºSamuel 12: 1,2

4- Samuel faz algo que os outros profetas não fez. 1º Samuel 12: 3-6

A guerra continua
5-Saul como rei vai seguindo vencendo os inimigos e dando à Israel algumas vitória. O povo
foi convocado para ir para qual cidade? 1º Samuel 13: 4

6-A situação de Israel não era muito boa, por causa do ódio que os filisteus tinham dele por
isto os filisteus fazia de tudo para derrotar israel. Quantos homens reuniram contra Israel: 1º
Samuel 13: 5-7

Saul é reprovado por Samuel
7-Saul esperou sete dias determinado por Samuel para oferecer o sacrifício, Só Samuel
poderia fazer o sacrifício. Qual foi atitude de Saul? 1º Samuel 13: 8- 14

8-Por esta época, começava na palestina a idade do ferro. Ao que parecem, os filisteus
aprenderam dos hititas os segredos da fundição desse metal. O monopólio desse avanço
técnico colocava-os em vantagem frente aos israelitas, visto que estes ainda se encontravam
na idade do bronze. Qual problema Israel enfrentava naquele momento? 1º Samuel 13: 19 a 22

A vitória de Jônatas sobre os filisteus
9-Jônatas toma uma atitude junto com o seu escudeiro, Qual foi? 1º Samuel 14: 1

10-Qual foi o resultado desta decisão? 1º Samuel 14: 12

11-Deus manda Samuel até Saul para dizer que iria castigar Amaleque por ele se opor contra
Israel. Qual foi a ordem de Deus para Saul? 1º Samuel 15: 1-3

12-Saul saiu para a guerra prepara seus guerreiros e vai no meio da batalha Saul muda a
ordem que Deus deu a ele. O que Saul deixou de cumprir? 1º Samuel 15: 20-22. Qual foi o
preso que Saul pagou? 1º Samuel 15: 28 a 30

Perola de grande preço:
Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamento:
Provérbios 3: 1

Lição 06
A escolha do novo rei
Joia da revelação:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos! Salmo 128:1

1-Samuel agora tem uma nova missão encontrar um novo rei e ungir. Mas quem! 1º Samuel
16: 1-2

2- Qual foram os dois conselhos que Deus deu a Samuel? 1º Samuel 16: 4-7e 13

A vida do homem sem Deus
3-Saul viveu uma experiência com Deus espetacular experimentou muitas coisas boas na
presença de Deus as vitórias sua liderança o respeito conquistado e outras coisas que a bíblia
não menciona, mas tudo isto agora passa não ter sentido sem Deus. O que tirava a paz de
Saul? 1º Samuel 16: 14 e 15

4- Para este homem que tinha tudo e agora não tem nada, ainda resta uma saída?1º Samuel
16: 16-23

Vencer desafio sem Deus
5-Saul começa uma nova etapa em seu reinado tomar decisões sem a direção de Deus. Será
que Saul consegue vencer? 1º Samuel 17: 1-7

6-Saul esta diante do maior desafio de sua vida a quem pedir ajuda. Qual foi o desafio feito
pelo guerreiro? 1º Samuel 17: 8-11

O Medo toma conta do povo
7-Davi chega ao acampamento e encontra uma situação difícil. O que Davi ouviu do gigante

Golias? 1º Samuel 17: 22 e 13

8-Davi ao ver aquela situação, O que ele fez? 1º Samuel 17: 24 a 30

Davi se dispôs a lutar com o gigante
9-O que Davi disse a Saul? 1º Samuel 17: 31 a 36

10-Diante da decisão de Davi, O que Saul fez? Samuel 17: 37 a 40

Davi encontra com o gigante
11- Quando o gigante viu Davi, O que ele fez? 1º Samuel 17: 41 a 44

12- Qual foi a resposta de Davi? 1º Samuel 17: 45 a 47

Perola de grande apreso:
Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o
glorificarei.

Lição 07
Um amigo de verdade
Joia da revelação:
Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham
paz com ele. Provérbios 16: 7
O valor de uma amizade
1-Jônatas tem Davi como um grande a amigo. Além disso o que mais Jônatas sente por
Davi?1º Samuel 18: 1-4

2- Davi começa ganhar espaço diante das batalha, ao sair para a batalha sempre volta
vitorioso. Qual foi a musica que as mulheres fizeram para Davi e Saul? 1º Samuel 18: 6-8

Saul mais uma vez tenta colocar um fim na vida de Davi
6-O costume daquela época homem tinha que dar um dote para o pai da noiva, só que Davi
não tinha como pagar este dote. Qual foi a saída que Saul encontro? 1º Samuel 18:25

7-Na mente de Saul ele esta mandando Davi para a morte, mas para sua surpresa. Olha o que
aconteceu 1º Samuel 18: 27. O que Saul percebe? 1º Samuel 18: 28 a 30

Aumenta o ciúme de Saul
8-A preocupação de Saul e tanta que ele tenta colocar sua casa contra Davi. Mas quem entrou
em defesa de Davi? 1º Samuel 19: 1-5

9-Jônatas convence seu pai de intentar contra a vida de Davi. Saul jurou, mas a pergunta é
até quando ele sustentaria este juramento? 1º Samuel 19: 6-7

Saul quebra o juramento

10-Davi vai para a guerra, e feriu muitos dos filisteus e voltou vitorioso. Isto causa revolta em
quem? 1º Samuel 19: 8

11-Saul esta desprotegido não tem a proteção. Então o que acontece com ele? 1º Samuel 19:
9 a 11

Pérola de grande preço:
Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos; mas o Senhor pesa os espíritos:
Provérbios 16: 2

Lição 08
Samuel aparece novamente
Joia da revelação:
Ó Deus, tu és o meu Deus; ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti; a minha
carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63: 1
1-Davi consegue sair a tempo da chegada dos homens de Saul com ajuda de sua esposa
Mical. Ele foi para aonde? 1 Samuel 19: 18

2-Saul sabendo aonde Davi estava fica mais ansioso ainda, por que o espírito que estava
sobre Saul tinha sede de vingança. Então o que ele faz? 1º Samuel 19: 22 a 24

Davi sai cidade com uma pergunta em sua cabeça
3-Davi sai e vai ao encontro do amigo Jônatas sem entender o que esta acontecendo. Qual foi
a pergunta que Davi faz para Jônatas?1º Samuel 20: 1- 2

4-Davi esta preocupado e angustiado ele quer saber o motivo desta perseguição. O que ele
pede para seu amigo? 1º Samuel 20: 7-8

Jônatas faz aliança com Davi
5-Jônatas defende Davi de Saul com toda a sua força. Porque Jônatas defende seu amigo? 1º
Samuel 20: 12 e 13

6-Davi tinha na casa de Saul um lugar especial ao ponto dele sentir falta dele, estava
chegando o dia da lua nova aonde todos assentava há mesa para comer. Será que Davi vai
participar? 1º Samuel 20: 25 a 28

O espírito maligno toma conta de Saul

7-Jônatas tenta mais uma vez mas seu pai esta determinado matar Davi. Jônatas esta
entendendo o que Saul o que esta fazendo? 1º Samuel 21: 30 a 32

8-Agora Saul tem três perda Davi, Jônatas e sua coroa de rei. Ate quando Saul vai aquentar?
1º Samuel 21: 33 e 34

Davi passa ser perseguido pelo exercito de Saul
9-Davi sempre teve um lar, embora tivesse que passar alguns dias fora de casa por causa das
ovelhas mas sempre voltava para seu lar. Como esta a cabeça de Davi? 1º Samuel 21: 35 a 40

10-Jônatas despede de Davi com muita tristeza. O que ficou desta amizade?1º Samuel 21: 41
a 43

Davi sai em busca de refugio
11-Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque, ao chegar na casa e recebido com muito espanto
um ar de medo. O que Aimeleque perguntou a Davi? E qual foi sua resposta? 1º Samuel 21: 1-2

12-Davi esta com fome ele pedi para o sacerdote tudo o que ele tem ali para comer. Qual tipo
de pão o sacerdote tinha? 1º Samuel 21: 5-7

Perola de grande preço:
Não fosse o Senhor, que esteve ao nosso lado; Israel que o diga. Salmo 124: 1

Lição 09
Lutas de Davi
Joia da revelação:
Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão;
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Davi vai parar no meio dos inimigos
1-Ao chegar à cidade de Gate, eles se lembram de Davi. O que mais lembram? 1º Samuel 21:
10 a 12

2-Davi foi levado na presença do rei de Gate, esta preste esta diante do inimigo correndo risco
de ser morto. Qual foi a saída que ele encontrou? 1º Samuel: 21: 13 a 15

Davi escapa da morte e esconde em Adulão
3-Davi sai da presença do rei vendo as mãos de Deus sobre sua vida livrando ele da morte,
logo procura um lugar para esconder. Aonde Davi se escondeu? O que aconteceu La dentro?
1º Samuel 22: 1-2

4-Davi tinha uma preocupação a mais com os seus pais ele tinha que encontrar um lugar
seguro para deixá-los. Qual e o nome da cidade que eles ficaram? 1º Samuel 22: 3-4

Saul continua fazendo mal
5-Saul esta com sede de vingança, ele chega ate os sacerdotes e começa perguntar se Davi
passou ali se ele o ajudou. O que Saul fez com eles? 1º Samuel 22: 18

6-Saul tem por inimigo todo aquele que ajudar Davi, por este motivo a ira contra os
Sacerdotes. Um sobre viveu qual era o nome dele?1º Samuel 22: 20 a 23

Davi segue guerreando contra os inimigos

7-Davi com seus quatrocentos homens que esta com ele estão prontos para guerra as noticias
espalha e chega ate Davi o que os filisteus estava fazem com a cidade de Queila. O que Davi
fez ao saber esta noticia? 1º Samuel 23: 4

8-Saul continua em busca de Davi, chega a noticia que Davi esta na cidade de Queila. Qual era
a preocupação de Davi? 1º Samuel 23: 10 a 14

O encontro de Davi com Jônatas
9-Coma noticia de que Saul viria buscá-lo a qualquer custo Davi mais uma vez fogem para o
deserto. Quais as palavra Jônatas para seu amigo? 1º Samuel 23: 15 a 18

10-Saul mais uma vez perde Davi só que ele não desiste de perseguir Davi. O que Deus fez em
favor de Davi? 1º Samuel 23: 25 a 28

Davi tem a oportunidade de se vingar contra Saul
11-Saul defende sua cidade das mãos dos filisteus, mas esta pesando em Davi como matar
ele então chega uma nova informação do paradeiro de Davi. O que os homens de Davi se
lembraram? 1º Samuel 24: 4 a7

12-Saul entra na caverna sem saber que ele poderia morrer, ele só ver sua vingança não tem a
preocupação em perguntar o que Deus acha. O que Davi em sua mão? 1º Samuel 24: 10 a 22

Perola de grande preço:
O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra; não o entrega á discrição dos
seus inimigos. Salmo 41: 2

Lição 10
A luta de Davi continua
Joia da revelação:
Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas têm feito, ó Deus; quem é
semelhante a ti? Salmo 71:19
Davi vai para o deserto de Parã
01-A morte de Samuel traz à Israel muita tristeza, Samuel sempre teve muito cuidado com as
coisas de Deus por isto o povo sentiu a perda deste profeta. Aonde Samuel foi sepultado? 1º
Samuel 25: 1

02-Davi pede ajuda a Nabal eles estavam com fome ao saber que Nabal estava tosquiando as
ovelhas, envia dez mancebos ate ele. Qual foi a resposta de Nabal? 1º Samuel 25: 10 a 12

A reação de Davi
03-Os mancebos voltam ate Davi e fala tudo que Nabal disse a eles. Como Davi recebeu a
noticia? 1º Samuel 25: 13

04-Davi sobe com os homens para colocar um fim na vida de Nabal. Quem livrou Nabal da
morte? 1º Samuel 25:18-22

Outra vez Saul nas mãos de Davi
05-Saul sai com seu exercito em busca de Davi. Será que ele consegue desta fez? 1º Samuel
26: 2-3

06-Davi sabendo que Saul esta por perto mando espia para saber aonde Saul esta acampado.
O que Davi pegou de Saul? 1º Samuel 26: 8 a 12

O homem sem Deus busca socorro em qualquer coisa

07-Saul sempre combateu a feitiçaria por Deus proibir esta pratica. Quem Saul manda busca?
1 Samuel 28: 7

08- As pessoas que usava a pratica da feitiçaria tinha medo de Saul. O que ela fez para o rei
Saul? 1º Samuel 28 13 a 16

As conquista de Davi
09-Deus continua dando a Davi a condição de vencer as batalhas. Quem foi levado cativo? 1º
Samuel 30: 2-4

10-Davi quando viu a cidade queimada e as mulheres sendo levado cativo ele chora e se
angustia. O que Davi perguntou a Deus? 1º Samuel 30: 8-17-18

Davi estabelece uma lei, a lei da divisão.
11- Tudo que Davi pegou dos amalequitas foi dividido. Como foi esta divisão? 1º Samuel 30:
23-24

12-Saul entra em batalha com os filisteus e Israel esta perdendo a batalha muitos soldado cai.
O que acontece com Saul? 1º Samuel 31: 1-5

Perola de grande apreço:
A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos
homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Salmo 57: 4

Lição 11
Davi no seu reinado
Joia da revelação:
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam
espiando. Salmo 27: 11
A tristeza de Davi pela morte de Saul
01-Davi recebe a noticia da morte de Saul e Jônatas, e fica muito triste com a morte dos dois.
Diante desta situação o que Davi fez? 2º Samuel 01: 11-12

02-Davi pergunta ao mancebo donde ele e, ele disse sou amalequita, por ele não ter temido
matar um ungido do Senhor. O que Davi fez com ele?
2º Samuel 01:13-15

Davi e constituído rei de todo Israel
03-Toda tribo veio ate Davi para dizer da aceitação do seu reinado. Com quantos anos Davi
começou a reinar? 2º Samuel 05: 4-5

04-As pessoas que vai ate Davi para aclamar ao rei, eles revelam mesmo Saul ainda reinando
era Davi que sobre saia. O que eles se lembram? 2º Samuel 05: 2-3

Um novo começo
05-Davi partiu com seus homens para a batalha para novas conquista os inimigos são forte.
Contra quem Davi foi lutar? 2º Samuel 05:6-9

06-Davi vai-se fortalecendo o inimigo vai recuando com medo. Quem é o responsável pelo
sucesso de Davi?2º Samuel 5: 10

Um homem vitorioso

07-O rei Davi não tem descanso sempre em batalha para defender dos seus inimigos. Qual era
o costume de Davi ante de sair para a batalha? 2º Samuel 05: 18-19

08-Deus da á Davi uma estratégia para ele vencer os filisteus, e junto um sinal. Qual foi o
sinal? 1º Samuel 05: 23-5

Davi traz a arca
09-Davi faz tudo conforme a orientação Deus e coloca os homens em prontidão. Qual foi a
maneira que Davi engrandeceu a Deus? 2º Samuel 06: 4-5

10-Todas as coisas que e de Deus temos que ter muito cuidado, ao conduzir a arca tinha as
pessoas separada para levar. Poderia outra pessoa tocar na arca? 1º Samuel 06: 7

A importância do temor de Deus
11-Com o acontecido todos tiveram temor principalmente Davi que esta na condição de Rei. O
que Davi faz com a arca? 2º Samuel 06: 9-10

12- Davi não quis levar a arca, então ela ficou em Obede-Edom por três meses. Que aconteceu
naquele lugar com a presença da arca? 2º Samuel 06: 11-12

Perola de grande preço:
Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para
comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Salmo 27: 2

Lição 12
As obras do rei Davi
Joia da revelação:
Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37: 5
Davi deseja edificar um templo a Deus
01-Surge um desejo no coração do rei Davi de construir um lugar especial para colocar a arca,
este desejo surge em um momento aonde Deus da a ele um descanso dos inimigos. Davi esta
conversando com quem? 2º Samuel 07: 1-3

02-Deus ouvi a conversa de Davi e profeta Natã, naquela mesma noite Deus visita Natã. O que
Deus manda perguntar a Davi? 2º Samuel 07: 4-8

O discurso de Deus
03-Deus reafirma aceitação do governo do rei Davi, mas construir uma casa para Deus. O
profeta Natã volta ate o rei Davi. Qual era a noticia para o rei? 2º Samuel 07: 10-17

04-Davi recebe a noticia e fica sem ação ele pensava que Deus iria aprovar de imediato. Qual
foi areação de Davi? 2º Samuel 07: 18-22

Davi continua defender o seu reino
05-Davi sai para a batalha os filisteus, mais uma vitória do rei Davi. Quem Davi derrotou? 2º
Samuel 08: 1-2

06-Davi vai construindo um governo forte. Quem era responsável pelas vitorias de Davi? 2º
Samuel 08: 13-14

Um rei de coração bom

07- Davi faz uma pergunta para seus súdito, se existe alguns algum da família de Jônatas. Sim
ou não? 2º Samuel 09: 1-2

08-Davi vai ao encontro de Mefibosete um homem que estava esquecido até Davi achá-lo.
Qual atitude de Davi? 2º Samuel 09: 7-10

Davi derrota mais duas nações
09-Davi usava de benevolência com os que o haviam ajudado em momentos difíceis. Quem foi
ajudado por Davi? 2º Samuel 10: 1-4

10- A formação para a batalha está feita vença o melhor. Qual foi a estratégia feita pelos
guerreiros? 2º Samuel 10: 9-15e18

Existe alguém perfeito
11-Davi estava em sua residência já não havia mais necessidade de o rei sair em guerra ele se
levantou de manhã e caminhava pelo terraço de casa. Quem ele viu? 2º Samuel 11: 1-5

12-Davi comete adultério com Bete-Seba ele ficou grávida dele o que fazer agora. Qual foi
estratégia de Davi? 2º Samuel 11: 7-8 e14 e15

Perola de grande preço:
Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmo 6: 1

