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“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim, ainda que morra, viverá; 26 e todo o que vive e crê em mim 

não morrerá, eternamente. Crês isto? 27 Sim, Senhor, 
respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de 

Deus que devia vir ao mundo”. 
(João 11.25-27) 

 
Nesta semana, duas famílias de nossa igreja se depararam com a 
maior tragédia da humanidade: A morte! 
 
Quando nos deparamos com a nossa própria morte ou com a morte 
de alguém que amamos, passamos pela experiência mais trágica 
que envolve nossa existência, porque, tanto para quem permanece 
aqui, quanto para quem parte, a vida continua. 
 
Quem fica precisa conviver com a dor da perda e continuar 
sobrevivendo. Não há como fugir da saudade, das lembranças e 
dos sentimentos.  
 
Quem parte, parte para a eternidade. Dai a grande tragédia: Onde 
essa pessoa passará a eternidade? Depois da morte física, não há 
mais como mudar o rumo da eternidade. Não existe purgatório, nem 
reencarnação. Hb 9.27 - " E, assim como aos homens está 
ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo." 
  

Mas, o Senhor Jesus nos dá a garantia de que Ele é a ressurreição 
e a vida, então, para todo aquele que nEle crê, a morte deixa de ser 
uma tragédia e passa a ser um evento de vitória! 
 
Assim, se para todos os que seguimos a Jesus Cristo, crendo no 
Seu sacrifício e guardando a Sua Palavra, Ele já garantiu a vitória 
sobre a morte e sobre o inferno, nós precisamos nos preocupar é 
como vamos viver a vida que nos resta. 
 
Se vivermos a nossa vida envolvidos com o pecado, perderemos 
essa garantia, mesmo crendo no Senhor Jesus Ap 22.14,15 – 
“Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras [no 
sangue do Cordeiro], para que lhes assista o direito à árvore da 
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vida, e entrem na cidade pelas portas.15 Fora ficam os cães, u  
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo 
aquele que ama e pratica a mentira”. 
 
Por isso, temos que viver o propósito para o qual Cristo nos salvou. 
Temos que viver: 
 

Manifestando a Glória de Deus 
 

Por que o propósito principal dos salvos em Cristo é manifestar a 
glória de Deus? 
 
A resposta está no exemplo do Senhor Jesus. Por onde Ele andou 
nessa Terra, pessoas foram curadas, pessoas voltaram à vida, 
famílias foram restauradas na presença dEle. Ou seja, Sua vida foi 
uma bênção, porque Ele manifestava a glória de Deus! 
 
Quando eu e você fomos salvos por Cristo, também fomos 
chamados para ser uma bênção! Mas, isso se cumprirá somente se 
vivermos para manifestar a glória de Deus. 
 
01 – Manifeste a Glória de Deus diante do inimigo 
"Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com 
espada, e com lança, e com escudo; eu, porém, vou contra ti 
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de 
Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te 
entregará nas minhas mãos; ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os 
cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves 
dos céus e às bestas-feras da terra; e toda a terra saberá que 
há Deus em Israel." (1 Samuel 17:45,46).  
 
Golias precisava saber que havia um Deus em Israel. O diabo 
precisa saber que há um Deus no meio da Igreja! 
 
Golias, nessa história, representa o diabo, o inimigo de Deus e do 
Seu povo. Os brados de Golias é a própria voz do diabo querendo 
nos intimidar. 
 
Ele é forte, é inteligente, é um ser espiritual, imbatível aos olhos 
humanos. 
 
Mas, assim como Davi falou para Golias, temos que dizer para o 
diabo: “Venha e eu te mostrarei quem é o meu Deus!” - “Tu vens 
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com as tuas armas mortais, mas eu vou te vencer pelo nome do 
Senhor dos Exércitos!” 
 
Deus sempre tem convocado o Seu povo para neutralizar as forças 
do inferno, pela oração, pelo jejum, pela santidade e pela adoração! 
 
No Salmo 138, Davi diz ao Senhor “Na presença dos deuses, a ti, 
ó Deus, eu cantarei hinos de louvor”. 
 
Quando a Igreja do Senhor Jesus ergue a vóz em oração, em 
clamor e em louvor, os ouvidos do diabo doem, porque isso 
manifesta a glória de Deus e a Glória, e a Honra e o Louvor 
pertecem só a Ele - "Então, ouvi que toda criatura que há no céu 
e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que 
neles há,  estava dizendo:  Àquele que está sentado no trono e 
ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio 
 pelos séculos dos séculos." (Ap 5.13) 
 
Você precisa mostrar para o diabo que a glória de Deus está em 
sua vida! 
 
 
02 – Manifeste a Glória de Deus diante do Mundo 
 
“...e toda a terra saberá que há Deus em Israel." (1 Sm 17:46). 
 
" Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho 
uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? 
Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz 
eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e 
Salvador não há além de mim." (Isaías 45:21) 
 
Davi queria que Golias soubesse quem era o Deus de Israel, mas, 
ele queria mostrar às outras nações também, tanto às de perto 
quanto às de longe. 
 
Naquele tempo, os povos achavam que existiam muitos deuses. 
Cada povo fazia deuses para si.  
 
Da mesma forma hoje, o mundo pensa que o importante é ter uma 
religião. Que tudo é igual. Tanto faz a quem você adore, desde que 
seja um deus ou uma deusa.  
 
Há quem ache que tanto faz crer em Jesus Cristo, Maomé, Buda ou 
Ajan Kardeck. 
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Mas, assim como Davi mostrou às nações de sua época que o 
Deus de Israel era diferente, nós também devemos mostrar ao 
mundo que o nosso Deus é diferente de todos os outros. Que Ele é 
O único e verdadeiro Deus. 
 
Deus quer que os homens saibam que só Ele é Deus e único 
Salvador. E isso Ele deseja mostrar manifestando a Sua glória 
através de nossa vida!  
Quando alguém é liberto de um vício, curado de uma enfermidade, 
quando famílias são restauradas, o mundo reconhece que algo 
sobrenatural está acontecendo. É a glória de Deus presente! 
 
 
03 – Manifeste a Glória de Deus diante da Igreja 
 
"Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com 
espada, nem com lança; porque do Senhor é a guerra, e ele vos 
entregará nas nossas mãos. " (1 Sm 17:47) 
 
Quando Davi partiu para cima de Golias, uma multidão de soldados 
Israelitas ficou assistindo nas “arquibancadas”. Eles não foram 
juntos com Davi porque não criam na vitória daquele menino. Mas 
depois que viram o milagre, partiram para cima também!  
 
Do mesmo modo, hoje, há uma multidão, que faz parte do povo de 
Deus, mas que está só assistindo a luta de uns poucos, mas não 
crê na vitória. Essa multidão precisa ver a glória de Deus para 
entrar na luta também! 
 
Quando Davi matou Golias, três coisas aconteceram em Israel: 
 

a) A afronta de Israel foi removida 
 

b) Surgiram outros matadores de gigantes "De novo, fizeram os 
filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus 
homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi mui 
fatigado.  Isbi-Benobe descendia dos gigantes; o peso do 
bronze de sua lança era de trezentos siclos, e estava 
cingido de uma armadura nova; este intentou matar a 
Davi.  Porém Abisai,  filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o 
filisteu e o matou; então, os homens de Davi lhe juraram, 
dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que 
não apagues a lâmpada de Israel. " (2 Sm 21:15-17) 
 

c) Uma parte do exército de Israel passou a usar a funda como 
arma de guerra " São estes os que vieram a Davi, a 
Ziclague,  quando fugitivo de Saul, filho de Quis; e eram 
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dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma 
o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda 
em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas 
com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de 
Benjamim: " (1 Crônicas 12:1,2) 

 
A atitude de Davi afetou o futuro de toda a nação de Israel. Mas 
isso aconteceu, porque o alvo de Davi não era só matar o gigante, 
mas, mostrar para o diabo, para o mundo e para Israel quem era o 
seu Deus. 
 
Conclusão: Hoje há milhões de pessoas que precisam ser 
alcanças e conhecer o Deus único e verdadeiro, através da Sua 
glória sendo manifestada na vida do Seu povo. 
 
Nos dias de Saul, Deus encontrou Davi. E hoje? Que estejamos 
todos dispostos a sermos encontrados por Deus! 
 
Viva sua vida para a glória de Deus! 


