
Buscando a Glória de Deus 
 

II Samuel 6.1-15 
 

Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em 
número de trinta mil.2 Depois levantou-se Davi, e partiu para 
Baal-Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem 
dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo Nome, 
o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os 

querubins.3 Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a 
levaram da casa de Abinadabe, que estava sobre o outeiro; e 

Uzá e Aiô, filhos de Abinadabe, guiavam o carro novo.4 
Foram, pois, levando-o da casa de Abinadabe, que estava 
sobre o outeiro, com a arca de Deus; e Aiô ia adiante da 
arca.5 E Davi, e toda a casa de Israel, tocavam perante o 
Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, 

como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e 
címbalos.6 Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá 

estendeu a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os 
bois tropeçaram.7 Então a ira do Senhor se acendeu contra 

Uzá, e Deus o feriu ali; e Uzá morreu ali junto à arca de 
Deus.8 E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura 

em Uzá; e passou-se a chamar àquele lugar, Pérez-Uzá, até o 
dia de hoje.9 Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e 

disse: Como virá a mim a glória do Senhor?10 E não quis 
levar a arca do Senhor para a cidade de Davi; mas fê-la 

entrar na casa de Obede-Edom, o gitita.11 E ficou a arca do 
Senhor três meses na casa de Obede-Edom, o gitita, e o 

Senhor o abençoou e a toda a sua casa.12 Então informaram 
a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obede-Edom, 
e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, 

Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de 
Obede-Edom para a cidade de Davi. 13 Quando os que 
levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, ele 

sacrificou um boi e um animal cevado. 14 E Davi dançava 
com todas as suas forças diante do Senhor; e estava Davi 
cingido dum éfode de linho.15 Assim Davi e toda a casa de 
Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao 

som de trombetas. 
 

Davi foi declarado como rei sobre Judá aos trinta anos de idade, 
sete anos mais tarde, com a morte de Saul,as demais tribos 
proclamaram a Davi como rei de Israel. Ele então reinou por mais 
trinta e três anos, quarenta anos ao todo. 
 
Ao saberem que Davi agora era rei sobre todo o Israel, os filisteus 
se levantaram contra ele para matá-lo. Porém, Deus derrotou os 
filisteus e confirmou Davi sobre o trono de Israel. Davi, então, 



decide trazer de volta a Arca de Deus, que fora tomada pelos 
filisteus quando Samuel era ainda um menino. 
 
Por que Davi fez questão de trazer de volta a Arca de Deus? 
 
Porque a Arca representava a presença de Deus entre o povo de 
Israel. A Arca também era chamada de “A Glória de Deus”. 
 
Desde que fora construída por Moisés, sempre que Israel 
caminhava no deserto, a Arca ia na frente carregada pelos 
sacerdotes.  
 
Quando Israel entrou em Canaã, sempre que ia para a guerra, a 
Arca de Deus ia diante do exército, sempre carregada pelos 
sacerdotes. 
 
Portanto Davi sabia que seu reinado só teria êxito se a Glória de 
Deus estivesse em sua casa, no meio do seu povo. 
 
Essa passagem da Bíblia nos trás lições preciosas, ao analisarmos 
o comportamento de algumas pessoas que tiveram a oportunidade 
de ver a glória de Deus: 
 
1 – Abinadabe (v.3) – Passou tanto tempo com a arca em sua 
casa, mas nunca desfrutou da Glória de Deus. 
 
Tem gente que é assim, não dá importância e nem reconhece a 
mão de Deus nas vitórias, nas conquistas, no crescimento, nas 
realizações. Não dá testemunho, não faz um culto em ação de 
graças, não reúne os amigos para celebrar ao Senhor. 
 
2 – Uzá (v.6) – O religioso que não soube lidar com a unção e 
morreu. 
 
Mesmo tendo passado tanto tempo com a Arca na casa de seu pai, 
não aprendeu nada sobre ela. Não aprendeu que só os sacerdotes 
consagrados para o transporte poderiam toca-la, outra pessoa 
morreria. 
 
Tem gente que não compreende esse princípio, que para Deus é 
muito sério: Precisamos de unção para fazer o que quer que seja 
para o Senhor. Ninguém deveria se meter a fazer a obra de Deus 
sem ser chamado, provado e aprovado por Ele.  
 
3 – Obede-Edom (v.10) – Em pouco tempo aprendeu a desfrutar 
da glória de Deus e prosperou sobremaneira. 
 



Nem judeu era, mas, com certeza, ao saber o que havia acontecido 
com Uzá, compreendeu que ali estava o poder de Deus, então 
tratou de reverenciá-lo como lhe era devido. 
 
Obede-Edom compreendeu que a glória de Deus estava em sua 
casa, então manteve seu coração grato por isso, por isso 
prosperou, Deus gradou-se de sua atitude.  
 
4 – Mical (v.16) – Esposa de Davi, não compreendeu a alegria de 
se adorar a Deus com extravagância.  
 
Julgou em seu coração, criticou para ferir e foi amaldiçoada.  
 
Muitos que não compreendem a alegria de alguém que, de repente 
está sofrendo com algum problema grave, e ao sentir a presença de 
Deus, chora, grita, fala em línguas, tornam-se tão críticos que 
acabam morrendo espiritualmente, se afogam no mar da 
incredulidade. 
 
5 – Davi (v.9) – Era um adorador. A adoração foi a chave de Davi 
para trazer de volta a Glória de Deus para Israel. 
João 4.23,24 - 23 Mas a hora vem, e agora é, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.24 
Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem 
em espírito e em verdade. 
 
Adoradores entram no nível de intimidade com Deus (Êx 33): 
 

a) Andam debaixo da nuvem – Dedicam tempo precioso para 
estar com Deus. Tempo de oração, de louvor, de meditação 
na Palavra. 

 
b) Ouvem o Senhor falar – Deus só vai falar com quem 

realmente se importa e valoriza o que Ele fala. 
 

c) Falam com Deus face a face – Não se escondem de Deus no 
dia da correção. Não temem pedir a Deus o que desejam de 
bom para sua família, sua igreja, seus amigos, sua nação. 
 

d) Conhecem os caminhos de Deus – Andam sempre nos 
princípios do Senhor, sendo brandos, ensináveis e movíveis. 
O Senhor diz: Vai! Eles vão. O Senhor diz: Dê! Eles doam. 
O Senhor diz: Faça! Eles fazem. 
 

e) Andam na presença de Deus – Tornam-se um com o Senhor. 
Para quê desejar a presença de Deus, se não for para deixar 
que Ele esteja na frente, no comando? 



 
f) Veem a Glória de Deus – A intimidade é tão grande que 

chega ao nível de um casamento. Assim como marido e 
mulher veem um ao outro despidos, sem segredos, assim 
também o Senhor se deixa ser visto pelos adoradores. 
 

g) Irradiam a Glória de Deus ( Êx 34.29,30) – São sal e são luz 
mesmo, em casa, na rua, no trabalho, na escola. São pessoas 
que atraem gente para o Reino pelo brilho da glória de Deus 
no rosto, nas palavras, nas atitudes. 

 
 
Conclusão:  
 
Você pode passar muitos anos, vivendo como um(a) religioso(a), 
dentro de uma igreja, vacilando entre uma vida de fé na Palavra de 
Deus ou uma vida de incredulidade e de pecado. 
 
Ou você pode viver uma vida gloriosa, de experiências com a 
presença de Deus. Sendo um(a) adorador(a), sendo alguém que 
busque a presença de Deus desesperadamente como Davi e O 
adore com alegria, com extravagância e sem reservas. 
 
  

 

 


