
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 10 – O Livro de 2 Samuel 
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras. 

1. O Livro 

O livro de 2 Samuel é o “Livro do Reino de David.”  Começa com David a reinar em Judá imediatamente após a 

morte de Saul.  Acaba mesmo antes da morte de David, sendo “já velho e entrado em dias”. (1 Reis 1:1 e 2:10-

11). 

2. O Período 

O livro trata dos 40 anos em que David reinou.   

2 Samuel 5:4-5 _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

1 Reis 2:10-11 ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. O Autor 

O autor do livro é incerto, mas o mais provável é que foi escrito por Natan e Gad. (1 Crónicas 29:29-30). 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. A Estrutura 

 Os triunfos de David – capítulos 1-12 

 As dificuldades de David – capítulos 13-24 

 O livro divide-se em duas partes no meio do reino de 40 anos de David.  Há 12 capítulos em cada parte. 

5. A Mensagem Central 

 Triunfos tornam-se em dificuldades pelo pecado. 

6. Os Triunfos de David – capítulos 1-12 

Não estudaremos este livro capítulo por capítulo mas chamaremos a atenção aos factos e às verdades chaves.  

Veremos muitos destes outra vez nos livros de Reis e Crónicas.    

(1) DAVID EM HEBRON – capítulos 1-4 (período de guerra civil) 

David reinou em Hebron 7 anos e 6 meses, sómente sobre Judá porque as outras tribos não o aceitavam 

como o sucessor de Saul.  Israel (todas as outras tribos além de Judá) decidiram ter o seu próprio rei 

(capítulo 2:8-11). __________________________________________________________________________ 

Nota 3:1 _________________________________________________________________________________ 

(2) DAVID, REI DE TODO O ISRAEL, em Jerusalem – capítulos 5-11 (período de conquista) 

David é declarado rei de todo o Israel e transfere o governo para Jerúsalem.  Nota o reconhecimento de 

todas as tribos do direito de David para ser rei – 5:1-5: 

 “Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos” 

 “eras tu o que saías e entravas com Israel” 

 “O Senhor te disse: tu apascentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel.” 

Jerusalem, nessa altura, era chamada Jebus – 1 Crónicas 11:4 – nomeada pelos Jebuseus.   

Leia 2 Samuel 5:6-10. 

(3) O CONTRACTO DAVÍDICO – capítulos 7:8-16 

Esta é uma das grandes passagens da Bíblia.  O facto de que o Messias nascerá da linhagem de David seria 

confirmado pelos profetas noutras passagens como: 

Isaías 11:1 _______________________________________________________________________________ 

Jeremias 23:5 _____________________________________________________________________________ 



Ezequiel 37:25 ____________________________________________________________________________ 

De acordo com estas profecias, o anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria: Lucas 1:32-33. ___________ 

________________________________________________________________________________________ 

São várias as que devemos lembrar do Contrato Davídico – capítulo 7: 

 PRIMEIRO – v.13 – a confirmação divina do trono em Israel. 

 SEGUNDO – v.11-16 – a continuação do reino Davídico – 3 coisas afirmadas a David: 

  - “casa” ou posteridade – v. 11 e 13 

  - “trono” ou autoridade real – v. 13 

  - “reino” ou esfera de governo – v. 13 e v.16 

  Estas 3 coisas foram prometidas a David para sempre. 

 Salmo 89 é uma confirmação e exposição do Contrato Davídico.  Leia especialmente os versículos 3, 

 4,e 20-27. _________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 TERCEIRO – é incondicional porque a realização da promessa seria no Messias.  Actos 2:29-31  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 QUARTO – É uma profecia de Jesus Cristo. 

  A primeira profecia foi feita a Adão: Gênesis 3:15 ________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  A segunda a Abraão em Gênesis 22:18 ____________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  A terceira a Jacó em Gênesis 49:10 _______________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  Nota o desenvolvimento destas palavras da profecia: 

   A Adão a promessa de uma “raça” em geral. 

   A Abraão a promessa a uma nação dentro dessa raça.   

   A Jacó a promessa a uma tribo da nação da raça. 

   A David, a promessa a uma família da tribo da nação da raça – a família de David. 

(4) O REINO DE DAVID NO SEU MAIOR – capítulos 8-10.  Sempre vitorioso. 

(5) O GRANDE PECADO DE DAVID – capítulo 11 

O seu primeiro pecado – v 3-4 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

O primeiro pecado leva a um segundo pecado – v 15-17 ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(6) A CONFISSÃO DE DAVID – capítulo 12:13-18 e 23. ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Nascimento de Salomão – v 24 _______________________________________________________________ 

7. As Dificuldades de David – capítulos 13-24 

O resto do livro não conta uma história de triunfos mas de dificuldades.  A última vitória registrada é no final do 

capítulo 12, a conquista da cidade de Amon.  O resto do livro conta das dificuldades na família de David e na 

nação de Israel. 

Nota que os capítulos 15 a 18 falam de Absalão, o filho de David, e da sua rebelião.  De acordo com capítulo 

12:11-12, isto foi parte do fruto amargo do pecado de David.  A única maneira que Absalão conseguiria garantir 

o seu trono seria derrotar o seu pai na batalha.  Ele tentou, mas Joab, o capitão de David, não mostrou 

misericórdia e matou Absalão – 18:14.  Quando David ouviu a notícia, chorou dizendo estas palavras em 18:33 

____________________________________________________________________________________________ 



David foi restaurado ao trono de Jerúsalem.  Mais experiencias e retribuições da mão de Deus seguiram.  O livro 

acaba com David comprando o sítio do templo, o monte de Moriá.  Foi neste mesmo monte, centenas de anos 

antes, que Abraão ofereceu Isaque. 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 

 O que é a outra  possibilidade para o nome deste livro? ___________________________________________ 

 Qual é a mensagem central deste livro? ________________________________________________________ 

 Quanto tempo David reinou? ______________________ 

 Quanto tempo reinou em Hebron somente sobre Judá? ____________________ 

 O contrato Davídico é uma profécia?  Se sim, qual é a sua realização? _______________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  

 

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia os livros de 1 e 2 Reis – 7 capitulos por dia (ou capítulos principais: 1 Reis 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19 e 2 

Reis 2, 5, 11, 18, 20, 22 – que é 2 capítulos por dia). 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


