
 

 

PLANO DE LEITURA: DAVI  
  

Dia 1 
Leia 1 Samuel 16:1-13  

   

Talvez você possa usar a seguinte relação. 

Todos estão alinhados, aguardando ansiosamente o processo de seleção. Um jogo épico de queimada 

está prestes a começar, os capitães das equipes foram escolhidos e todos os outros estão de costas 

para a parede. Um nome é chamado enquanto o capitão do time aponta para ele. Eles comemoram e 

correm para o seu campo. Um a um, as pessoas são designadas a uma equipe. Você está esperando. 

E esperando. E esperando. Você está parecendo mais com um peso do que com um bom recurso. 

 

Restam duas pessoas. Você e uma garota chamada Eunice. Isso não parece bom. “Eu escolho a 

Eunice”, anuncia o capitão. Você é o último a ser escolhido. Na verdade nem isso, você sobrou. Um 

suspiro pesado vem de sua futura equipe à medida que você se junta a eles. 

   

Já passou por isso? Talvez você seja mais como um capitão de time. Eu não sei. Mas, todos nós uma 

vez ou outra tivemos esse sentimento de inutilidade – o sentimento de que não há nada realmente 

significante sobre você.  

   

A leitura dessa semana é sobre Davi. Davi era excelente como pastor de ovelhas. Suas músicas e 

letras seriam eventualmente cantadas e lidas através das gerações. Porém, quanto a servir como rei 

de um país, Davi foi o último homem a ser escolhido. 

   

No time de Deus, Ele procura por pessoas com grandes corações. Ele não está atrás de beleza, 

eficiência, popularidade ou inteligência. Ele procura por líderes fortes, humildes e com corações 

calorosos. Davi era esse tipo de cara.   

   

E você? Como é o seu coração? É compassivo, paciente e fiel – ou é zangado, egoísta, e não perdoa? 

“O homem olha a aparência externa, mas Deus olha o coração.” 

   

  

Perguntas:  

1.  Quais características você tem que o mundo consideraria que vale a pena ter? 

2. Agora, verifique o seu coração. Existem atitudes ou hábitos que não se pareçam com Jesus? 

Escreva essas coisas. 

3. Qual a atitude ou hábito que você poderia focar nessa semana para transformá-la em algo mais 

parecido com Jesus? 
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Dia 2   
Leia 1 Samuel 17:12-19  

   

É fácil para nós, cristãos, entusiasmarmo-nos em fazer grandes coisas para Deus. Vemos missionários 

ao redor do mundo impactando culturas inteiras para a causa de Cristo. Vemos líderes de culto e 

músicos usando seus dons para Deus apaixonadamente. Vamos para retiros com outros crentes que 

estão se concentrando em seu relacionamento com Deus, e fazemos "a promessa" da mudança a 

partir deste ponto em diante. Decidimos seguir Jesus - sem voltar atrás. Sem voltar atrás.  

   

Nesses momentos de excitação e celebração dessa decisão, podemos ser varridos no impulso de tudo 

isso. Então, a segunda-feira se inicia. Ou talvez chegue à quarta-feira. Você pode até chegar até o fim 

de semana. Em algum momento, porém, a excitação desaparece, as multidões vão para casa e 

voltamos ao normal. 

   

Ontem, lemos como Davi foi escolhido a dedo por Deus para ser o próximo rei de Israel. Você consegue 

imaginar a emoção desse momento? 

 

Mas, pelo que lemos nas Escrituras, David não foi imediatamente colocado em um palanquim e levado 

para o palácio. (Não se preocupe, eu também tive que procurar o significado dessa palavra.) Ele voltou 

a fazer o que sempre fez - cuidar de ovelhas. Ele ainda era o filhote da família. Ele ainda era o moço 

de recados. Seus irmãos mais velhos ainda pegavam no seu pé. 

   

No entanto, ele tinha um futuro e uma esperança.  

   

Davi não voltou apenas para cuidar de ovelhas - ele trabalhou em sua existência mundana com uma 

esperança renovada. Ele aprimorou suas habilidades. Posso imaginá-lo de pé diante de suas ovelhas, 

praticando seus discursos majestosos e mandando em seus "súditos". 

   

Você foi chamado. Você foi presenteado. Você tem um propósito que é o do Reino. Você foi 

selecionado para servir a Deus de maneiras surpreendentes. Então, que coisas chatas e cotidianas 

você está fazendo neste momento que lhe servirão bem no futuro de Deus para você? Nunca esqueça 

o velho ditado: "Deus está sempre nos preparando para o que Ele nos preparou". Deus está sempre 

trabalhando em nós para nos moldar no tipo de pessoa que Ele pode usar para Seus propósitos.  

  

Perguntas:  

1. Que habilidades tem um pastor de ovelhas que também seriam úteis como governante de 

uma nação? 

2. Que coisas você é obrigado a fazer agora que você realmente odeia fazer? 

3. Quais habilidades você está aprendendo que poderiam servir ao propósito do reino?  
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Dia 3  
Leia 1 Samuel 17:32-37; 45-51  

  

Há certas categorias de experiências de vida que as pessoas têm raiva.  

  

Tomemos como exemplo a condução de um veículo. Se eu lhe pedisse para me dizer algo que o deixe 

com raiva enquanto dirige um carro, você poderia imediatamente listar coisas como pessoas que o 

cortam no trânsito ou pessoas que não dão seta. 

   

Que tal relacionamentos? O que o irrita em uma amizade? Mentiras te tiram do sério? E traição? Talvez 

seus amigos sejam entediantes e você seja mais do tipo aventureiro. 

   

Se eu lhe perguntasse sobre coisas que o enfurecem espiritualmente, o que te vem à mente? Se você 

é como a maioria das pessoas, talvez tenha que pensar sobre essa. Afinal, estar zangado e ser 

espiritual não parece se relacionar. Se você pensar em algo, talvez tenha mais a ver com regras 

religiosas do que com Deus. 

   

Davi estava furioso - completamente furioso! Golias estava esbravejando coisas horríveis sobre Deus 

e seu povo e isso deixava Davi furioso. Mas, era mais sobre como Golias falava contra seu Deus do 

que sobre ele zombando do povo de Deus. Davi não estava furioso porque Golias o ofendeu - ele 

estava furioso porque ofendia seu Deus. 

   

Davi amava tanto seu Deus que qualquer um que falasse contra ele teria que pagar. Seu amor por 

Deus era um amor protetor. A reputação de Deus estava em jogo. Davi estava disposto a lutar pela 

reputação de Deus.  

   

    

  

Perguntas:  

1. O que os seus amigos dizem ou fazem que diminui a reputação de Deus (intencionalmente ou 

não)? 

2. Como você tem defendido a honra de Deus junto às pessoas? Você acha que Deus precisa 

falar nesses momentos? Porque?  

     3. De que jeito você pode trazer honra pra Deus hoje que mostre às pessoas o quanto você O ama?  
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Dia 4  

Leia Salmos 51:1-6  

  

Você já quebrou alguma coisa e tentou encobri-la? Essa é mais uma pergunta retórica - TODOS nós 

já fizemos isso antes!    

 

Você vestiu o top da sua irmã e o manchou. Você o enfiou debaixo da cama dela, esperando que ela 

não sinta falta dele. Você arranhou a porta do carro dos seus pais, então colocou algo na garagem pra 

fazer parecer que caiu e bateu na porta sozinho (história verdadeira). 

   

Todo mundo comete erros. Ninguém quer admiti-los.   

   

Davi fez algumas escolhas preguiçosas. Ele foi negligente em seus deveres como rei. Foi naqueles 

momentos de fraqueza que a tentação veio e o atacou. Ele fez um mau julgamento e cedeu a suas 

paixões.  

   

Ao invés de admitir a ofensa, ele tentou escondê-la. Ele acrescentou injúria ao insulto. Ele mandou 

matar um homem com medo de que ele descobrisse que traía com sua esposa. 

   

Isto nos parece exagerado. Mas, na realidade, nós cometemos a mesma ofensa tantas vezes em 

nossas vidas. Desde os primeiros dias no Jardim, temos tentado encobrir nossos pecados. Temos nos 

escondido de Deus, esperando que Ele de alguma forma não tenha visto o que fizemos ou o que 

pensamos. Nós nos convencemos de que se ninguém descobre, então está tudo bem. 

   

Precisamos ser lembrados de que Deus vê TUDO. Ele sabe TUDO sobre nós - o que pensamos, o 

que desejamos, o que fazemos e o que não fazemos. 

   

Aqui está a Boa Nova em tudo isso - Deus sabe, mas ainda nos perdoa. Ele quer que nos 

arrependamos para que Ele possa nos limpar. Nunca experimentaremos a verdadeira paz de Deus 

sem Sua mão curadora sobre as partes quebradas de nossas vidas. 

  

  

Perguntas: 

1. Que coisas na sua vida você tende a esconder de Deus? (Pensamentos, atitudes, inatividade, 

etc.) 

2. O que nós tememos que acontecerá se Deus descobrir essas coisas? 

3. Pense em uma coisa que você tende a esconder de Deus e diga a Ele sobre isso 

detalhadamente. Procure o perdão Dele nesta coisa.   
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Dia 5   

Leia Salmos 51:7-17  

  

Todo mundo adora um bom projeto de “faça você mesmo”. Ok, talvez nem todos. Mas a popularidade 

do Pinterest provou que adoramos pegar algo velho e torná-lo novo novamente. Há páginas no 

Pinterest cheias de móveis restaurados, paredes de madeira reformadas, e arte feita de itens aleatórios 

- até mesmo lixo! E para aqueles mais inclinados para a mecânica, não há nada mais inspirador do 

que um carro velho que foi totalmente restaurado. 

   

Adoramos finais felizes. Algo que foi restaurado nos lembra que não existe algo que não tenha 

conserto. Justo quando você pensava que algo estava pronto para a pilha de lixo - Boom! Agora você 

tem o carro mais legal do quarteirão, virando a cabeça a cada curva e fazendo inveja nos seus amigos. 

   

O pecado de Davi foi bastante intenso. Não que Deus avalie o pecado, mas a extensão do pecado de 

Davi, juntamente com o encobrimento e o próprio cargo público que ele ocupava, teve consequências 

de longo prazo para ele e para o país. Se você jogasse as escolhas escandalosas de Davi para o 

século XXI, ele estaria acabado. 

   

Estou tão grato por Deus não nos tratar como merecemos! David orou (com confiança, devo 

acrescentar) para que Deus o restabelecesse - tanto em sua posição de filho de Deus quanto em sua 

posição de líder.  Ele pediu a Deus que devolvesse a alegria ao seu relacionamento com Ele. Ele 

também pediu a Ele para colocá-lo de volta em um lugar onde ele "ensinaria aos pecadores seus 

caminhos" (v. 13). 

   

As consequências de seus pecados permaneceram com ele ao longo de sua vida. Mas, Davi encontrou 

a restauração em seu relacionamento com Deus. Ele continuou a servir, liderar e cumprir seu chamado 

como rei. 

   

Deus nada mais deseja do que restaurar Seu povo. Um seguidor de Deus totalmente restaurado tem 

um testemunho tão tremendo de salvação! É isso que Cristo veio oferecer - a restauração. Ele morreu 

e voltou à vida para que você pudesse experimentar uma nova vida. 

   

Você é o projeto especial de restauração de Deus. Ele quer mostrá-lo a um mundo que precisa de 

restauração ele mesmo. 

  

Perguntas:  

1. Pense sobre o que Deus restaurou em você. O quão você é diferente hoje como resultado do 

trabalho de Deus na sua vida? 
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2. De quem você tem desistido? Que passos você poderia dar pra trazer restauração para um 

relacionamento quebrado? 

3. Faça um plano para se conectar com essa pessoa, seja num encontro, numa ligação ou numa 

mensagem. 


