Capítulo 9
Obediência Ungida
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 35
Objetivo: Compreender as principais diferenças entre a vida
de Saul e a de Davi.

“O Senhor, contudo, disse a Samuel: ‘Não considere sua
aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor
não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o
Senhor vê o coração” (I Samuel 16:7).
A desobediência de Saul fez com que o Senhor o lançasse fora de Sua
presença e retirasse o Espírito Santo dele. Quando isso aconteceu, a vida
de Saul se tornou um exemplo vivo do que costumamos chamar de uma
“pessoa sem personalidade própria”.
A vida de Davi foi exatamente o oposto da vida de Saul. A característica
principal de Davi era a obediência – ele era um homem segundo o
coração de Deus, pronto para cumprir plenamente a vontade de Deus.
Quando Saul perdeu toda a sua personalidade porque tinha se separado de
Deus, Deus deu tudo a Davi, porque para Davi o mais importante era
obedecer a Deus, enquanto que para Saul não era.
Davi era pastor de ovelhas, músico, guerreiro, líder e amigo. Mas acima
de tudo, ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus.
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Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? Deus se importa com a nossa aparência da mesma
maneira que se importa com a pureza do nosso coração.
2. Verdadeiro ou falso? Davi se tornou rei logo depois de ter sido ungido
por Samuel.
3. Verdadeiro ou falso? Deus passou anos preparando Davi para ser rei.
4. Quais as características abaixo que melhor descrevem Davi? (Assinale
todas as alternativas que se aplicarem)
a. Temente a Deus.
b. Fraco
c. Músico
d. Obediente
e. Forte e Valente.
f. De boa aparência.
g. De dupla personalidade.
h. Medroso
i. Heróico
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5. Quais as características abaixo que melhor descrevem Saul? (Assinale
todas as alternativas que se aplicarem)
a. Temente a Deus.
b. Paranóico
c. Fiel
d. Forte
e. Fraco
f. Invejoso
g. Desobediente
h. Músico
i. Militante
6. Por que Davi enfrentou Golias?
a. Ele se achou mais forte do que Golias.
b. Ele achou que Golias ia se entregar.
c. Ele queria ser promovido.
d. Ele ficou indignado porque Deus e o Seu povo estavam sendo
ridicularizados.
7. Como os homens de Davi se sentiam em relação a ele?
a. Eles lhe eram leais.
b. Eles tinham ressentimentos contra ele.
c. Eles gostavam mais de Saul do que dele.
d. Eles tinham medo dele.
8. Como é descrito o relacionamento de Davi com Jônatas?
a. Como imoral.
b. Competitivo
c. Como uma bonita amizade.
d. Como o relacionamento de pai e filho.
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9. Por que Davi se tornou fugitivo de Saul?
a. Jônatas pediu a seu pai para matar Davi.
b. Davi pecou contra Saul e teve que fugir.
c. Saul queria que Davi fosse rei, mas Davi não queria.
d. Saul tinha um ciúme doentio de Davi porque Deus o tinha
escolhido para ser rei.
10. O que Davi escreveu quando era fugitivo?
a. O Livro de Rute.
b. Sua biografia.
c. Vários Salmos.
d. Cartas para aqueles que apoiavam Saul.
11. O que Deus usou para preparar Davi como rei? (Assinale todas as
alternativas que se aplicarem)
a. Ele era o caçula de oito irmãos.
b. Ele sentia-se entediado com o trabalho de pastorear ovelhas.
c. Ele foi chamado para liderar o exército que lutaria com um
gigante.
d. Ele conseguiu um emprego no castelo do rei como músico.
12. O que Deus prometeu a Davi?
a. Fazer dele rei de toda a Ásia.
b. Estabelecer uma dinastia eterna para ele.
c. Deixar Davi construir um templo para Deus.
d. Eliminar totalmente sua descendência.
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Quando Deus olha para o seu coração, o que Ele vê?
Existem áreas que você não entrega a Deus? Quais os
“gigantes” — circunstâncias impossíveis que testam sua fé
— você está enfrentando? De que maneira você pode
dedicar mais do seu coração a Ele?

Peça a Deus que lhe dê um coração como o de Davi.
Agradeça a Ele por querer que você O conheça e O ame
mais.
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