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Pequeno grupo: DAVI  
   

ATUALIZANDO 
Esta seção foi projetada para que cada pessoa possa compartilhar suas experiências das práticas das últimas 

semanas. Este deve ser um momento encorajador e não um momento para envergonhar alguém por não ter 

feito sua tarefa - simplesmente deixe algumas pessoas compartilharem como foi seu projeto. Certifique-se de 

encorajar o grupo a falar sobre suas lutas, oposições e derrotas, assim como sobre seus sucessos. 

   

AQUECIMENTO    
Faça revezamentos para compartilhar experiências pessoais de um momento em que você teve um fracasso 

épico e engraçado (Este pode ser um momento embaraçoso, um acidente, ou um projeto na escola que deu 

horrivelmente errado). 

 

LEITURA 

• 1 Samuel 17  

• Salmos 51  

   

Davi era o mais novo de oito irmãos. Você pode imaginar como era louca a mesa de jantar deles! Ele também 

era um músico de sucesso e um menino pastor que se tornou muito bom em defender suas ovelhas de animais 

selvagens - pense em leões e ursos. Eu sei, certo? 

   

Quando Samuel, o profeta de Deus, veio ungir o novo rei de Israel da família de Davi, seu pai, Jesse, mostrou-

lhe todos os meninos exceto Davi - ele era, afinal, o mais jovem e o menos propenso a ser rei. Samuel sabia 

que nenhum dos meninos à sua frente era o certo para ser rei. Quando Samuel perguntou sobre qualquer outro 

filho, Jesse mandou chamar Davi. Samuel viu Davi e soube imediatamente - este é o menino que Deus queria 

como o próximo rei de Israel. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei, e sua vida nunca mais seria a mesma. 

   

Depois desse momento, Davi voltou a cuidar das ovelhas e a escrever canções. Mesmo com este apelo imenso 

em sua vida, Davi teria que passar por muitos anos de treinamento doloroso antes de se tornar realmente rei. 

   

David aparece novamente nas escrituras quando ele vai à frente de batalha para entregar comida para seus 

irmãos soldados. Golias, um enorme soldado filisteu de nove metros de altura, vinha zombando do exército de 

Deus e zombando de Deus. Uma onda de raiva santa brotou dentro de Davi, e ele não podia suportar isso.  Ele 

declarou que se ninguém mais enfrentasse este filisteu, ele lutaria contra Golias para honrar a Deus. 

Obviamente, a coragem deste jovem rapaz chocou a todos - até mesmo seus irmãos zombaram dele e de sua 

coragem. Mas, o rei Saul estava disposto a dar uma chance a Davi. Ele ofereceu seu próprio equipamento 

militar para enfrentar Golias, mas Davi recusou. 

   

Você consegue imaginar o medo e a excitação misturados com o santo descontentamento que corria pelas 

veias de David? 

   

Davi superou suas dúvidas, temores e as expectativas do povo de Israel e caminhou para a linha de batalha 

armado com o que foi treinado como pastor - uma funda, algumas pedras lisas e a confiança de que Deus lhe 

daria a vitória sobre Golias. Golias convencido riu dele e zombou dele até que Davi carregou a linha de batalha 

e plantou uma pedra na cabeça de Golias - mandando-o para o chão morto. Ele superou dúvidas, medos e 

expectativas dos outros e usou o que ele era bom para honrar a Deus. 
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Mas, até mesmo os fiéis matadores de gigantes têm momentos de fraqueza e lapsos de julgamento. 

  

David passou por uma época obscura em sua vida - quando deveria ter estado com suas tropas lutando em 

batalha, ele escolheu ficar no conforto de sua casa. Em sua varanda, David viu uma bela garota e fez a má 

escolha de ir atrás dela. Para encobrir seu pecado, ele enviou o marido dela, um de seus melhores homens, 

para o calor da batalha onde ele é morto - às ordens de Davi. 

   

O rei Davi - o homem escolhido por Deus para liderar Israel, o homem que derrotou o gigantesco Golias pela 

honra de Deus, um homem a quem Deus chamou de "um homem segundo meu próprio coração" - abandonou 

seu amor por Deus em busca de um relacionamento luxurioso e egoísta que o levou ao assassinato. Davi 

tropeçou quando tirou seus olhos da honra de Deus e se voltou para honrar a si mesmo e os prazeres 

temporários que ele queria. 

   

Todos nós temos algo em comum, não temos? Muitas vezes perdemos o foco em Deus na busca de prazeres 

temporários e atitudes infiéis. 

   

A boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos realinhar a Ele. 1 João 1:9 nos diz: "Se confessarmos 

nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça".  Ele está 

pronto e disposto a dar segundas oportunidades - mesmo a caras como Davi que cometeram adultério e 

assassinato. 

   

O Salmo 51 é a confissão de David diante de Deus. Ele pede um coração limpo e um espírito renovado - um 

que se concentre em honrar e servir a Deus. Esta mesma promessa está lá para nós! Deus quer que cada um 

de nós busque o coração Dele, assim como Davi.  A pergunta é - você está disposto a confessar seus pecados 

e ser restaurado no relacionamento correto com Deus? 

   

FALE MAIS  
1. Davi perdeu o foco em Deus quando viu a bela garota (Bate-seba) - quais são as áreas que o distraem 

em seu foco em Deus? 

2. Como Davi pode cometer adultério e assassinato e ainda assim ser chamado de "um homem segundo 

o coração de Deus"? 

3. Leia novamente o Salmo 51. Escolha algumas palavras e frases que caracterizam um coração disposto 

a confessar a Deus e pronto para voltar a ter um relacionamento correto com Ele. 

    

COLOCANDO EM PRÁTICA  

Esta semana, reserve um tempo para pensar e escrever coisas que tendem a ser uma distração espiritual para 

você. Escreva sua própria oração como o Salmo 51 entre você e Deus. 

   

  

ORAÇÃO  
Rezem uns pelos outros, concentrando-se nessas distrações espirituais. Peça a Deus que revele essas áreas 

fracas e dê a você a força para controlá-las. 
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REÚNA-SE  

Antes de todos partirem, certifique-se de confirmar o dia e a hora da reunião das próximas semanas - e confirme 

aqueles que puderem comparecer.   


