
 

Louvor que liberta 

 “E quando o espírito mal se apoderava de Saul, Davi apanhava 

sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito 

maligno o deixava”. 

1 Sm 16:23 

Passou o tempo, e aconteceu que o rei Saul já não ouvia 
mais a voz de Deus, não o obedecia, e fazia muitas coisas que 
desagradavam a Deus. Por causa disso, o Espírito de Deus que 
estava com Saul, se retirou dele e ele começou a sofrer, pois um 
espírito mal começou a atormentá-lo. Os servos de Saul, vendo 
o que estava acontecendo, falaram para o rei mandar buscar um 
homem que soubesse tocar harpa e assim, quando o espírito mal 
viesse, o harpista começaria a tocar e o rei se sentiria melhor. 
 Um dos servos do rei disse que conhecia um homem, 
chamado Davi, que tocava muito bem, era forte, valente, falava 
bem, tinha boa aparência, e o Senhor estava com ele…. Deus 
estava com Davi, e Davi amava o Senhor e o louvava de todo 
seu coração.        
 Foi então que Davi veio morar na casa do rei Saul e toda 
vez que o espírito mal atormentava o rei Saul, Davi pegava sua 
harpa e tocava, e assim o espírito mal se retirava, e Saul se 
sentia aliviado. Davi era um servo do Deus altíssimo, aquele 
que está acima de tudo e de todos. Davi era uma pessoa que 
gostava de cantar, tocar sua harpa, compor músicas para Deus 
e também gostava de falar com Ele (orar). 

Você sabia que todas essas são formas de louvar a Deus? Ele 
se alegra muito quando o louvamos de todo nosso coração. Você 
se lembra? Toda vez que Davi tocava sua harpa, o espírito mal 
ia embora e o rei se sentia bem. 

 

 

 

 

 



Perguntas 
1.O que aconteceu com Saul?                                                                   

 

 

 2. O que os servos de Saul sugerem que ele faça para se sentir melhor?  

 

 

 

3.Davi tocava um instrumento para o rei Saul.  Qual o nome do 

instrumento? 

 

 

 

4. Quem tocou harpa para Saul?  

 

 

 

5. Por que você acha que Saul fez de Davi seu escudeiro? 

 

 

 

Verdadeiro (V) ou Falso (F) 

 

(  ) O Rei Saul sempre foi obediente ao Senhor  

(  ) Quando Davi tocava a Harpa o espírito mal se retirava de Saul 

(  ) Davi venceu Golias com a armadura de Saul 

(  ) A pedra que Davi atirou  feriu o gigante Golias na testa 



 

 



 


