O SEGREDO DE DAVI

Quebra-gelo: Por que Davi era um grande conquistador? Por que se tornou rei?
Texto: 1Sm 16.6-13
Introdução: Sabemos que Deus tinha um propósito na vida de Davi. A Bíblia diz que o
Senhor o escolheu no lugar de Saul (2Sm 6.21; 7.8). Ele era um homem segundo o coração de
Deus (At 13.22). Davi passou por várias lutas, resistiu muitas provas, mas foi um vencedor, por
que? Quais eram as características desse campeão? Qual era o seu segredo? Vejamos, Davi:
1) ALMEJAVA A PRESENÇA DO SENHOR – Salmo 63.1-8
Davi amava ao Senhor acima de todas as coisas (Sl 16.2). Nós gostamos de estar juntos com
quem amamos. Naquela época a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Davi,
assume o trono e, assim que pode, trouxe a arca da aliança para cidade de Davi. Porque o seu
maior desejo era estar na presença do Senhor (2Sm 6.12). Davi buscava ao Senhor (Sl 27.4).
Você ama ao Senhor? Você tem buscado a sua presença? (Pv 8.17)
2) TEMIA A DEUS E NÃO AOS HOMENS – Salmo 25.12-14
Se Davi atentasse ao que os homens lhe falavam, jamais seria um vencedor. Ele não temeu
as palavras de Eliabe, seu irmão (1Sm 17.26-30). Não temeu ao que o rei Saul pensava a seu
respeito (1Sm 17.31-33). Não temeu as ameaças de Golias, embora fosse um gigante matador
(1Sm 17.41-51). Davi era ousado e corajoso porque temia somente ao que o Deus Vivo
pensava a seu respeito (1Sm 17.36,37). Por temer ao Senhor, Davi honrava as autoridades
(1Sm 24.4-6;1Sm 26.6-11). Demonstrava amor pela Palavra e tinha o desejo de aprender mais
de Deus (Sl 86.11). Você tem temido ao Senhor? (Sl 34.9; Sl 111.10). O que Deus pensa de
você?
3) CONFIAVA INTEIRAMENTE NO SENHOR – Salmo 20.5-9
A confiança gera esperança. O nível de sua confiança para alguém determina a profundidade
de seu relacionamento para com essa pessoa. Quando você confia em Deus, você tem paz e
coragem. Frustração ou desânimo é um sintoma de dúvida, não de fé. Quanto mais você confia
em Deus, mais você vê o quão confiável Ele é. Davi era um homem de integridade, um
adorador, sabia esperar no Senhor e não se desanimava com as lutas do dia a dia (Sl 27.14).
Confiava inteiramente no Senhor (Sl 37.3-9). Como está a sua confiança no Senhor? (Sl 37.5).
Conclusão: Você quer ser um vencedor como Davi? Assim como Davi, o Senhor também te
escolheu para ser rei e sacerdote (1Pe 2.9; Ap 1.6). Mas, para ser bem-sucedido, você precisa
amar ao Senhor acima de todas as coisas, almejar Sua presença, temer e confiar inteiramente
no Senhor. Seja um campeão, seja como Davi.
Dicas para sua célula crescer: Não tema o fracasso! Líderes bem-sucedidos aprendem com
suas falhas tornando-se, em consequência muito mais fortes. Ocorreu isso com Davi.
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