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“E, depois, pediram um rei, e Deus lhes deu, por quarenta anos, a 
Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim.22 E, quando este foi 

retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu 
testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, um homem 

segundo o meu coração, que executará 
toda a minha vontade”. 

(At 13.21,22) 
 
O testemunho de Deus sobre o rei Davi é algo muito forte, pois, o 
próprio Senhor declarou: ...Achei a Davi...um homem segundo o 
meu coração... 
 
A única vez que Deus usa o mesmo termo sobre alguém é a 
respeito de nosso Senhor Jesus Cristo: ...Este é o meu filho 
amado em quem me comprazo... 
 
Quantos de nós, não sentiríamos profunda alegria por saber que 
Deus tem esse mesmo testemunho a nosso respeito? 
 
Uma das grandes alegrias de um crente deveria ser esta: saber que 
Deus o escolheu para “...executar toda a Sua vontade”. 
 
O que será que Davi fez que os outros homens da Bíblia não 
fizeram? 
 
Por que a Bíblia destaca a pessoa de Davi dentre tanto nomes do 
Antigo Testamento? No meio de homens que alcançaram o 
testemunho de andar com Deus? 
 
Certamente não foi porque Davi não tivesse pecado. Ele pecou e 
muito. 
 
Também não foi somente por Davi ser um bom rei, outros também 
foram reis bons e justos. 
 
Quase tudo o que Davi fez humanamente, outros também fizeram. 
 
No entanto, Davi tinha algo que atraía Deus para perto dele, ao 
ponto de Deus chamá-lo de “...um homem segundo o Meu 
coração!” 
 
Será que você compreende a grandeza disso? De ser uma pessoa 
que atraia a presença de Deus? 
 
Significa que em todo lugar aonde você vá, ali Deus estará fechado 
com você! “Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu 
não serás atingido...” 
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Significa que todo plano que você executar prosperará, porque 
Deus estará com você! “...ninguém poderá te resistir durante 
todos os teus dias...não te deixarei nem te desampararei” 
 
Já ouvi algumas teses sobre o significado desse termo “um homem 
segundo o coração de Deus”. Eu mesmo tenho minha tese, porém, 
só o Senhor poderá nos revelar com clareza o que isso significa. 
Mas, eu penso que, o que realmente importa é que busquemos 
atingir esse nível de relacionamento com Deus. 
 
E para isso, eu creio que podemos aprender com o rei Davi lições 
preciosas para que também possamos chamar a atenção do 
Senhor, a fim de que Ele nos veja como alguém segundo e Seu 
coração. Para que sejamos vitoriosos, como foi o rei Davi! 
Davi conseguiu conciliar com perfeição, ao longo de toda sua vida, 
alguns paradoxos que a maioria de nós não tem conseguido 
conciliar. 
 
É isso que vamos compartilhar nesta mensagem. Os dois aspectos 
de uma única personalidade: 
 

As Duas Faces do Crente vencedor 
 
Para que chamemos a atenção de Deus, todos nós precisamos: 
 
01. SER GUERREIROS E ADORADORES 
 
Israel teve muitos libertadores valentes, começando pelos juízes e 
depois por muitos reis.  
 
Todos foram guerreiros valentes que lutaram ferozmente pela 
libertação do seu povo: Josué, Sansão, Gideão, Jefté, Barak, Saul, 
Jeú, etc...  
 
Porém, quantos conseguiram desenvolver esta característica tão 
peculiar de Davi: GUERREIRO E ADORADOR? 
 
Em geral, os grandes libertadores eram apenas guerreiros. Nenhum 
compôs salmos e poesias ao Senhor. 
 
Por outro lado tinha os levitas, porém, estes não pegavam em 
armas, eles somente desempenhavam os serviços de adoração no 
templo. 
 
Davi, porém, chama a atenção de Deus, porque durante o dia, 
como um general imbatível, empunhava a espada e matava os 
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inimigos, mas à noite, pegava sua harpa e com um coração 
sensível, cantava: “O Senhor é o meu pastor e nada me deixará 
faltar...” – “...Tudo o que há em mim, bendiga ao Seu santo 
nome...”. 
 
 
Geralmente o que observamos na igreja hoje, é que há pessoas 
envolvidas na guerra, mas com dificuldade em derramar-se em 
adoração na presença do Senhor. 
 
Por outro lado vemos que há aqueles que amam adorar com mais 
extravagância, porém, não se envolvem na guerra como deveriam. 
 
Envolver-se na guerra fala-nos de lutar pela vida de outras pessoas: 
liderando célula, discipulando, evangelizando, levando para o 
Encontro, trabalhando na realização dos eventos da igreja, 
participando de multirão, etc. 
 
Adorar com extravagância nos fala de oração constante, de louvor, 
de clamor, de jejuns: Ter interesse em aprender novos louvores que 
cantamos nos cultos (comprando cd, baixando na internet) – 
interessar-se em comprar livros que auxiliem no entendimento da 
Bíblia - ter compromisso em vir aos cultos de oração nas 5as. feiras 
- durante as celebrações, soltar-se na presença do Espírito Santo - 
tirar períodos de jejum e oração para entender a Palavra e para 
ouvir do Espírito. 
 
A maioria dos irmãos dificilmente consegue conciliar essas duas 
características. Ou é “Marta” que gosta de fazer muitas coisas para 
Deus, ou é “Maria” que só quer ficar aos pés do Senhor o dia todo. 
 
Todo crente precisa ter a face de um guerreiro no trabalho, diante 
da família, na célula, diante dos homens, mas, também precisa ter a 
face de um adorador quando estiver na presença de Deus, no lugar 
da oração secreta e nos cultos com a igreja: Chorar, clamar, cantar 
com a força da alma perante o Senhor, orar em línguas estranhas. 
 
Um dos sinais de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo é que ela 
canta louvores constantemente, quando está sozinha, quando está 
alegre, quando está em provações, quando está trabalhando, 
quando está dirigindo, andando na rua, no ônibus, etc... 
 
Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? 
 
O que tem endurecido o teu coração? 
- Pecado? 
- Falta de perdão? 
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- Incredulidade? 
- Pouca oração? 
- Pouca leitura da Bíblia? 
- Decepção? 
- Enfermidade? 
 
Seja lá o que for, decida hoje que nada disso irá mais impedir você 
de adorar ao Senhor como Ele merece, com toda honra e toda a 
glória. 
 
Quanto tempo faz que você não guerrea por vidas preciosas para 
Deus? 
 
O que tem anulado a tua força, a tua coragem, a tua dedicação? 
 
Seja lá o que for, decida hoje mesmo ser um(a) guerreiro(a) que 
usará as armas de Deus para derrotar o inimigo e libertar as 
pessoas das trevas!  
 
02. SER FRACOS DIANTE DE DEUS E FORTES DIANTE DOS 
HOMENS 
 
A Bíblia diz que Davi era temido pelas guerras que guerreava. Seu 

nome era famoso entre os homens e seu exército era respeitado. 1 
Sm 18.12-16  12 E temia Saul a Davi, porque o SENHOR era com ele 

d  e se tinha retirado de Saul.13 Pelo que Saul o desviou de si e o 
pôs por chefe de mil; e saía e entrava diante do povo.14 E Davi se 
conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o SENHOR 
era com ele.15 Vendo, então, Saul que tão prudentemente se 
conduzia, tinha receio dele.16 Porém todo o Israel e Judá amavam 
Davi, porquanto saía e entrava diante deles. 
 
Davi começou bem a sua carreira de guerreiro: Matou Golias. Dai 
em diante, só o nome de davi já causava espanto. Fazia o coração 
de seus inimigos estremecerem. Tornou-se um líder forte, de 
intrepidez invejável. 
 
Diante de todo Israel Davi era amado e reverenciado como um 
homem de grande valor, mas, diante de todos os inimigos de Israel 
Davi era tido como um forte e poderoso guerreiro. 
 
No entanto, podemos ver a outra face de Davi diante de Deus, 
quando em oração ele diz: Sl 22 - Tu, porém, és Santo, o que 
habitas entre os louvores de Israel...  Mas eu sou verme,  e não 
homem,  opróbrio dos homens e desprezado do povo.  
 
Porém, você nunca vê Davi falando isso para os seus inimigos. 
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Essa é uma das lições a aprendermos com Davi: Ser forte e ser 
fraco. 
 
Mas precisamos de sabedoria para sermos fortes na hora certa de e 
também sermos fracos quando for preciso. 
 
Geralmente o que vemos é pessoas que são fortes diante dos 
homens, mas não conseguem quebrantar-se diante de Deus. 
 
Ou ainda, pessoas que são fracas diante de Deus, mas também 
são fracas diante dos homens. 
 
Sabe de uma coisa que muito desagrada a Deus: Quando uma 
pessoa fica chorando diante dos homens, abrindo seus problemas 
para todo mundo, mas, nunca se quebranta, nunca se humilha 
diante de Deus. 
 
Quem vai resolver os seus problemas não é sua sogra, seu 
cunhado, seu pai, nem sua mãe. Quem vai resolver seus 
problemas é Deus! 
 
Então, diante das provações, das dificuldades, da falta de dinheiro, 
dos conflitos no casamento, tenha sempre uma palavra profética, 
fale com autoridade, com ousadia. Depois recolha-se ao seu lugar 
de oração e se derrame, chore, clame mesmo, se humilhe diante de 
Deus. Em seguida vá ao banheiro, lave o rosto e volte para a 
convivência com as pessoas e continue sendo um homem ou uma 
mulher de Deus. 
 
03. FALAR AO CORAÇÃO DOS HOMENS, MAS PERMITIR QUE 
DEUS FALE AO NOSSO CORAÇÃO 
 
1 Sm 22.1,2 - Então, Davi se retirou dali e se escapou para a 
caverna de Adulão; e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de 
seu pai e desceram ali para ele.2 E ajuntou-se a ele todo homem 
que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo 
homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles; e eram 
com ele uns quatrocentos homens. 
 
Imagine o árduo trabalho que Davi teve que realizar na vida desses 
homens, para recuperar a autoestima, a confiança própria, até que 
chegasse ao ponto de fazer deles capitães do seu exército. 
 
Você pode, às vezes, achar sua célula difícil, mas, olhando para a 
célula de Davi, que acontecia dentro de uma caverna, só tinha “ex”: 
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ex-empresário, ex-marido, ex-esposa, ex-cidadão de bem, e tantos 
outros “ex”. 
 
Davi teve que ministrar o coração dessas pessoas, muitas vezes na 
“reunião da célula”, outras vezes a sós. 
 
Na verdade, Davi precisou ter palavras de restauração e vida, que 
enchesse seus corações de esperança, para que voltassem a sentir 
o desejo de ser crentes vencedores. 
 
Ele conseguiu, pois, seu exército passou a ser temido por todos os 
reinos da terra, tanto que, durante o reinado de Davi, nenhuma vez 
Israel foi sitiado ou derrotado e mesmo depois, Salomão teve um 
reinado próspero e de paz por todos os seus dias. 
 
Aprenda isto: Tudo o que nós declararmos tem que ser declarado 
pela fé no poder de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Deus! 
(Mc 12.24 - E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não 
errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder 
de Deus?) 
 
A Bíblia é o nosso alicerce, é a nossa fonte de conhecimento 
espiritual. Além disso, existem livros ricos em experiências, em 
sabedoria, em estratégias de pessoas que andam com Deus, que 
passaram por provas e foram aprovadas. 
 
Na verdade, nós fomos chamados para falar ao coração das 
pessoas! Há muita gente endividada, falida, fracassada, precisando 
de uma palavra de ânimo, de fé e de vitória. 
 
A célula, o discipulado e o evangelismo são os momentos propícios 
para você levantar sua voz profeticamente e dizer: “Deus vai mudar 
a sua situação!” – “Deus vai dar vitória a você e à sua família!” – 
Mas fale sempre pela fé no nome de Jesus! 
 
Porém, para falar ao coração das pessoas, Davi precisou receber 
de algum lugar. Ele teve que ouvir de Deus. 1 Sm 23.9-13 - 
Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, 
disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode.10 E disse Davi: Ó 
SENHOR, Deus de Israel, teu servo decerto tem ouvido que Saul 
procura vir a Queila, para destruir a cidade por causa de 
mim.11 Entregar-me-ão os cidadãos de Queila na sua mão? 
Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah! SENHOR, Deus 
de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o SENHOR: 
Descerá.12 Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de 
Queila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse 
o SENHOR: Entregariam.13 Então, se levantou Davi com os seus 
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homens, uns seiscentos, e saíram de Queila e foram-se aonde 
puderam; e, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de 
Queila, cessou de sair contra ele. 
 
Davi só pôde decidir sair da cidade, dar todas as explicações e 
coordenadas aos seus 600 homens, após consultar o Senhor. 
 
Você só poderá apontar a direção para a vida de alguém, depois de 
ter a resposta de Deus, após consulta-lo pela Palavra, em oração e 
muitas vezes com jejuns. 
 
Aqui há um outro princípio: Se você deseja falar ao coração das 
pessoas, você precisa aprender a ouvir de Deus! 
 
Ex: A construção do galpão da igreja e a visita da Sedema. 
 
Saber ouvir para poder falar é uma arte. O que vemos, 
geralmente, são pessoas que gostam muito de falar, mas não 
gostam de parar pra ouvir. 
 
Às vezes precisamos ouvir e calar, até que Deus nos aponte a 
direção. Outras vezes precisamos deixar que nossa voz seja um 
instrumento nas mãos de Deus para ministrar outras pessoas. 
 
No entanto, quando estiver sozinho, volte-se para Deus e deixe Ele 
falar ao seu coração. Sintonize na mesma frequência do Espírito e 
receba algo dos céus! 
 
04. AFRONTAR OS INIMIGOS, MAS HONRAR A DEUS E A 
QUEM DEVE SER HONRADO 
 
Precisamos ter maturidade para distinguir os nossos inimigos.  
 
Contra o inimigo use a espada, seja valente e implacável. Mas, com 
os nossos irmãos aprenda a usar a toalha para enxugar os pés. 
 
Davi nos ensinou princípios de honra à autoridade quando teve a 
oportunidade de matar Saul – 1 Sm 24.5-7 - 5 Sucedeu, porém, que, 
depois, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de 
Saul;6 e disse aos seus homens: O SENHOR me guarde de que eu 
faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do SENHOR, estendendo eu 
a minha mão contra ele, pois é o ungido do SENHOR. 7 E, com estas 
palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se 
levantassem contra Saul; e Saul se levantou da caverna e 
prosseguiu o seu caminho. 
 
Em outra ocasião: 
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1 Sm 26.7-9 -  Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis 
que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a 
sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira; e Abner e o 
povo estavam deitados ao redor dele.8 Então, disse Abisai a Davi: 
Deus te entregou, hoje, nas mãos a teu inimigo; deixa-mo, pois, 
agora, encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei 
segunda vez.9 E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças; 
porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do SENHOR e 
ficou inocente? 
 
Davi tinha conhecimento em seu coração de que honrando ou 
sendo honrado, uma mudança será produzida no mundo espirutal. 
 
Aprenda a honrar e coisas tremendas vão acontecer em sua vida, 
portas vão se abrir diante de você, porque nós recebemos a unção 
que honramos! 
 
O ato de honrar a Deus e a quem de direito, nos coloca em uma 
outra dimensão. 
 
É por isso que pessoas menos capazes que outras, muitas vezes 
são promovidas, porque honram seus superiores e colegas de 
trabalho.  
 
Por outro lado, pessoas que são muito capazes, muitas vezes não 
ascendem, porque desonram com atitudes e chamam as que 
honram de “puxa-saco”. Mas, “quem não aprender a carregar a 
mala de alguém, terá que aprender a puxar carroça”. 
 
1 Pe 2.17 - Honrai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai 
o rei. O rei aqui, é uma figura de autoridade em nossa vida. 
 
Davi semeou honra durante toda sua vida, por isso foi muito 
honrado também: 
 
(1º) Davi honrou seu pai tomando conta das ovelhas e fazendo tudo 
o que lhe pedia 
 
Há uma promessa na Bíblia para aqueles que honram pai e mãe 
“...ser próspero e ter vida longa e em paz...” 
 
Significa que há uma maldição para os que desonram pai e mãe: 
Faltará prosperidade, longevidade e paz. 
 
Assim, todo o sucesso no universo está ligado à honra e todo 
fracasso está ligado à desonra. 
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Quando falamos de honrar os pais, falamos também de pais 
espirituais, daqueles que nos ensinaram o caminho da fé, que 
vieram antes de nós. Você tem honrado essas pessoas?  
(2º) Davi honrou o rei Saul, que era autoridade sobre sua vida, 
mesmo sendo perseguido por ele  
 
Antes de chegar ao trono, Davi foi quebrantado e treinado por Deus, 
através de uma das mais duras provas: Ser liderado por um homem 
louco e endemoninhado, mas que antes, havia sido legitimamente 
ungido por Deus. 
 
O que devemos fazer quando alguém atira uma lança contra nós? 
 
Davi não as atirava de volta. Nem tampouco fabricava “lanças 
santas” para atirar no rei. Davi simplesmente desviava-se e Deus 
nunca permitiu que ele fosse atingido. 
 
Três coisas Davi aprendeu a fazer para nunca ser atingido 
 

1) Ele jamais aprendeu a arte de atirar lanças de volta. (1 Sm 
26.10,11 - Disse mais Davi: Vive o SENHOR, que o SENHOR o 
ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a 
batalha e perecerá.11 O SENHOR me guarde de que eu estenda 
a mão contra o ungido do SENHOR; ... 

2) Ele ficava longe de todos que eram mestres em atirar lanças. 
3) Ele mantinha a sua boca bem fechada. 

 
Quando Davi ainda não tinha o trono se negou a matar Saul. 
Quando ele já tinha o trono, recusou-se a matar Absalão. Ambos 
morreram por si só, sem que Davi os tocasse. 
 
Você pode ser o(a) maior matador(a) de gigantes, mas, se desonrar 
seus líderes espirituais não terá utilidade para Deus. Está 
desqualificado(a)! 
 
(3º) Davi honrou a Deus Lhe dando ofertas por toda vitória 
alcançada 
2 Sm 24.24,25 - ...por certo preço te comprarei, porque não 
oferecerei ao SENHOR, meu Deus, holocaustos que me não custem 
nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por cinqüenta siclos de 
prata.25 E edificou ali Davi ao SENHOR um altar e ofereceu 
holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o SENHOR se aplacou para 
com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. 
 
Todas as vezes que Davi obtinha vitória ele fazia um sacrifício ou 
uma oferta ao Senhor. 
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É possível que Salomão tenha aprendido com Davi, seu pai, o que 
escreveu em Provérbios 3.9,10 - Honra ao SENHOR com os teus 
bens e com as primícias de toda a tua renda; 10 e se encherão os 
teus celeiros abundantemente, e trasbordarão de mosto os teus 
lagares. 
 
Vou lhe ensinar algo que provavelmente você já sabe, mas é 
fundamental que nunca se esqueça: 
 

(1) Os dízimos que devolvemos falam de nossa obediência e 
fidelidade a Deus. 

(2) As ofertas que entregamos falam da nossa gratidão. 
(3) Mas a honra, não é expressa com uma oferta casual, e sim 

quando damos algo de valor com o objetivo de abençoar a 
obra de Deus ou alguma pessoa a quem queremos expressar 
reconhecimento. 

 
Você tem honrado a Deus por suas vitórias obtidas no trabalho e na 
família?  
 
Conclusão:  
 
Para ser alguém segundo o coração de Deus, precisamos do 
Espírito de Cristo em nossa vida, para agirmos com sabedoria e 
equilíbrio: 

- Seja firme, use a espada contra o inimigo, o diabo; 
- Não fira os irmãos, use a bacia com água e a toalha; 
- Sempre exponha suas fraquezas e humilhe-se diante de 

Deus. 
 


