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O Rei Davi é um dos personagens 
mais imponentes e conhecidos da 
Palavra de Deus. A maioria das pes-
soas, evangélicas ou não, provavel-
mente já ouviram falar ao menos de 
uma de suas histórias. Hoje quere-
mos trazer algumas curiosidades so-
bre a vida desse grande homem de 
Deus, as quais podem acrescentar 
bastante ao seu conhecimento das 
Escrituras.

1. É chamado de “salmista”, pois 
Davi escreveu cerca de 73 dos 150 sal-
mos, ou seja, quase metade do livro 
de mesmo nome. Alguns salmos estão 
associados a momentos específicos da 
vida de Davi, como o adultério com Ba-
te-Seba; outros são cânticos ao caráter 
de Deus ou mostram as angústias de 
momentos de guerra e outras situações 
adversas.

2. Até hoje é muito admirado, sen-
do considerado o grande rei de Israel 
por boa parte dos judeus, que atri-
buem a Davi muitas das conquistas 
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territoriais e dos avanços alcançados 
até a nação de Israel se estabelecer 
como um povo forte, com exércitos 
vitoriosos. 

3. Muitas vezes é considerado a 
principal referência dentre os ances-
trais de Jesus, que veio para cumprir 
a promessa de que o reinado de Davi 
seria permanente. É possível encontrar 
mais de 50 referências a Davi no NT; 
além disso, Jesus é chamado de “Filho 
de Davi”. Em Apocalipse, João registra a 
fala de Jesus, dizendo: “Eu sou a raiz e a 
geração de Davi”.

4. Aos 17 anos, foi ungido rei de 
Israel por Samuel, mas só assumiu 
o reino com aproximadamente 30 
anos. Davi precisou ser forjado em 
muitos aspectos para se tornar rei, pois 
ele era apenas um jovem. O primeiro 
rei de Israel, Saul, foi escolhido por sua 
aparência ideal, mas foi necessário que 
Deus ungisse outro rei, alguém cujo 
caráter fosse forjado segundo o Seu 
coração.

Davi, o rei amado
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5. Ao assumir o reino, Davi foi pro-
clamado rei apenas em Hebrom, e 
Isbosete, filho de Saul, assumiu o res-
tante do reino. Apenas algum tempo 
depois da morte de Isbosete, Davi as-
sumiu o governo de todas as tribos de 
Israel. Ele reinou por 7 anos em Judá e 
por mais 33 em Jerusalém, como rei de 
toda a Israel (2Rs 2.11).

6. Por intermédio de Samuel, 
Deus disse a Saul que o havia rejei-
tado, por isso escolheria um novo 
rei, alguém segundo o Seu coração. 
Da mesma forma, em Atos dos Após-
tolos, podemos observar a expressão 
“segundo o meu coração” em referên-
cia a Davi (At 13.22).  

7. O rei Davi morreu aos 70 anos, 
sendo cuidado por uma concubina a 
quem não conheceu, mas que o es-
quentava (1 Reis 1.1-4). No leito, ele 
fez de Salomão seu sucessor ao trono 

e o aconselhou a andar nos caminhos 
de Deus e se vingar dos inimigos (1Rs 
2.1-9).

8. Davi não pôde construir o tem-
plo de Deus; ainda assim, ele reuniu 
a maioria do material necessário para 
que seu filho Salomão pudesse cons-
truí-lo.

9. A queda de Davi com Bate-Seba 
é considerada uma das histórias mais 
conhecidas da Bíblia. O filho que veio 
a partir do pecado de adultério acabou 
morrendo alguns dias após o seu nas-
cimento. Após a morte da criança, po-
rém, eles tiveram outro filho (Salomão), 
que sucedeu a Davi no trono (1Rs 1.17). 

10. Além de um ótimo rei, Davi foi 
pastor de ovelhas, soldado, guerrei-
ro, músico, poeta, compositor, autor 
e construtor de um império. Em seu 
reinado, Jerusalém foi firmada como a 
capital religiosa e política da nação. 


