


O 2º Livro de Samuel 
continua a narração do 

primeiro. O núcleo do livro 
é a figura de DAVI, cuja 

história começa no 1º livro 
de Samuel capítulo 16. 

O 2º livro traz também, as 
lutas dos pretendentes para 

suceder  Davi no trono de 
Jerusalém. 

 

O livro continua a 
avaliação do sentido 

e da função  
da autoridade. 

 
. 



Quando foram escritos o 1º e 2º 
livros de Samuel formavam um 
só livro. Foi dividido bem depois. 
Samuel sai de cena após a 
sagração de Davi como Rei 

O nome DAVI, em hebraico, 
significa “querido” ou 
“amado”. Foi um rei popular e 
o homem do Antigo 
Testamento, que mais vezes é 
mencionado na Bíblia. Caçula, 
ele foi o oitavo filho de Jessé, 
um habitante de Belém. O seu 
pai parece ter sido um homem 
de situação modesta.  

Na narrativa bíblica, ele é descrito inicialmente como tocador de harpa na corte 
de Saul e ganha notoriedade ao matar, em combate, o gigante guerreiro filisteu 
Golias, ganhando o direito de se casar com a filha do rei Saul, além da isenção 
de impostos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jess%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Judeia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saul_(rei)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golias


Samuel, instruído por Deus 
vai secretamente até a casa 
de Jessé para ungir um 
novo rei para Israel. Apesar 
de David ser o mais novo 
de seus sete irmãos foi ele 
o escolhido por Deus para 
ser ungido.  
A bíblia relata que nessa 
época um "mau espírito" 
atormentava Saul, e seus 
servos buscaram alguém 
que soubesse tocar lira 
para que Saul se 
acalmasse.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_(B%C3%ADblia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saul_(rei)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saul_(rei)


Davi enfrenta Golias e o mata ! 
 
O que significa isso? 
 
Golias era filisteu, portanto, inimigo 
de Israel. Os filisteus enviam Golias 
para lutar com um israelita. 
O pequeno destrói o grande , isto é, 
Davi tinha 16 anos e Golias era um 
general do exército filisteu. Davi era 
pequeno perto de Golias, pequeno 
em tudo. 
 
Para Javé as coisas são assim: é dos 
pequenos que vem a força; é dos 
pequenos da sociedade que vem a 
vitória. A história toda do Povo de 
Deus, é isso: Os hebreus um povo 
pequeno, vence gigantes sociais. 
 



Davi é apresentado 
como rei ideal, que 
obedece a Deus e 
serve seu povo. 
Graças a sua 
habilidade política, 
ele consegue, aos 
poucos, conquistar a 
simpatia das tribos. 
 

Foi aclamado rei, primeiramente, por Judá, sua tribo. 
E depois também pelas tribos do norte. 



Após ter conseguido reunir 
todo o povo hebreu, Davi 
conquista Jerusalém e faz 
dela o centro do poder e 
da religião de Israel. 
 
O ponto mais alto de sua  
história é a profecia de 
Natã (2ºSm 7), onde o 
profeta anuncia que o 
trono de Jerusalém 
sempre será ocupado por 
um messias, isto é, um rei 
ungido da família de Davi. 



Foi por causa deste 
texto do 7º capítulo, 
que se criou a “idéia 
messiânica”,isto é, o 
povo sempre será 
governado por um 
descendente de 
Davi. 
 
 

Logo após a morte de Davi, já velho, o trono é ocupado 
por Salomão, seu filho mais novo. 



Davi passou para a história 

como o modelo de 

autoridade política justa. 

Por isso, mesmo com o fim 

da realeza, os judeus 

permaneceram confiantes 

no ideal messiânico e 

ficaram à espera do 

Messias que iria reunir o 

povo, defendendo-o dos 

inimigos, e organizando-o 

numa  sociedade justa e 

fraterna.   



A Davi são atribuídos diversos 
salmos da Bíblia.  Alega-se, 
contudo, que se trate de uma 
falsa assinatura. Muitos salmos 
são historicamente datados 
após a morte de Davi. 
 
O que é certo é que Davi deve 
ter rezado muitos dos Salmos 
da Bíblia.  
Alguns devem ter sido feito por 
ele, pois tinha uma alma 
poética, por exemplo o Sl.50 
provavelmente ele o fez após 
reconhecer seu pecado. 
 
Havia um costume de colocar o 
nome como autor de um 
salmo para homenagear uma 
pessoa importante ou um 
amigo. 



Quando os Evangelhos dizem que Jesus é descendente de Davi , e 
Mateus fala assim logo no início, na genealogia de Jesus, os 

Evangelhos querem mostrar que Jesus é  
o messias esperado: era descendente de Davi e foi ungido por 

Deus. Messias em grego é Cristo. 
 

.   

Ele veio para 
reunir todos os 
homens e levá-
los à uma vida 

plena, na justiça 
e fraternidade 

do Reino de 
Deus 



Atenção:  
Toda vez que se fala no 
messias esperado, significa 
que o rei esperado será  
descendente de Davi. Jesus 
é descendente de Davi, 
segundo Mateus, mas o seu 
reino era diferente. 
 
Temos que ter presente que 
o povo judeu esperava um 
rei que os libertasse do jugo 
dos poderosos, e não um 
profeta, e não o Filho de 
Deus. Por isso, muitos, 
inclusive os apóstolos, 
achavam que ele iria tomar 
o poder da mãos dos 
Romanos. 
 



Após a Ressurreição, os 
apóstolos e companheiros, 
precisaram ter uma fé grande 
e profunda para seguir 
adiante e pregar o Reino de 
Deus. Por isso, a maravilha de 
Pentecostes, em que o 
Espírito Santo vem para 
reforçar esta fé. 
Tudo parecia um fracasso 
depois da morte de Jesus, mas 
ele mesmo havia prometido o 
Espírito Santo que 
completaria sua missão. Isso 
aconteceu após a 
Ressurreição, em Pentecostes. 



Foi Salomão que edificou o Templo com todos os requintes e 
riquezas possíveis, pois o seu reinado foi muito rico. 

É tido como o Rei “sábio” por ser inteligente e ter um grande 
equilíbrio nas soluções dos problemas de seu reino.  

 

http://4.bp.blogspot.com/_MxtVebbVJlU/TBZgFOg3FfI/AAAAAAAADNM/I6ZFrq_9Os4/s1600/HS+41+-+Salom%C3%A3o+4,+sua+s%C3%A1bia+senten%C3%A7a.JPG


1 – Vocês conheciam a história de Davi?  
De Samuel? 
 
2 - O que mexeu com você neste nosso encontro 
de hoje? 
 
3 – Esta história tem alguma coisa a ver com a 
nossa realidade? 
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