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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): 1º Samuel 16.6-13 

 

Por que Davi era um grande conquistador? Por que se tornou rei? Sabemos que Deus tinha um propósito na vida 

de Davi. A Bíblia diz que o Senhor o escolheu no lugar de Saul (2º Samuel 6.21;7.8). Ele era um homem segundo o 

coração de Deus (Atos 13.22). Davi passou por várias lutas, resistiu muitas provas, mas foi um vencedor, por quê? 

Quais eram as características desse campeão? Qual era o seu segredo? 

 

1. Davi ALMEJAVA a presença do Senhor (Salmo 63.1-8). Davi amava ao Senhor acima de todas as coisas 

(Salmo 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 (2º Samuel 6.12). Davi buscava ao Senhor (Salmo 27.4). 

 

2. Davi 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 (1º Samuel 17.26-30). Não temeu ao que 

o rei Saul pensava a seu respeito (1º Samuel 17.31-33). Não temeu as ameaças de Golias, embora fosse um gigante 

matador (1º Samuel 17.41-51). Davi era ousado e corajoso porque temia somente ao que o Deus Vivo pensava a 

seu respeito (1º Samuel 17.36,37). Por temer ao Senhor, Davi honrava as autoridades (1º Samuel 24.4-6;26.6-

11).Demonstrava amor pela Palavra e tinha o desejo de aprender mais de Deus (Salmo 86.11). 

 

3. Davi 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 (Salmo 27.14). Ele Confiava inteiramente no 

Senhor (Salmo 37.3-9). 

 

CONCLUSÃO: Você quer ser um vencedor como Davi? Então, você precisa amar ao Senhor acima de todas as 

coisas, almejar Sua presença, temer e confiar inteiramente no Senhor. 

 

 Para Reflexão: Você ama ao Senhor? Você tem buscado a sua presença? Você tem temido ao Senhor? O 

que Deus pensa de você? Como está a sua confiança no Senhor? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Busque mais e mais pela presença do Senhor, tema o Senhor em todos os seus caminhos e 

confie sempre no seu cuidado, proteção e amor. 

 Para Indicação: Livro “O Caminho do Guerreiro” (Erwin Macmanus – Editora Chara) – Adquira em nossa 

Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


