
No domingo passado ministramos sobre o DNA dos que servem a 

Deus por amor. Destacamos as três características desse DNA: 

a) São fiéis nas pequenas tarefas. 
b) São fiéis sobre o que é dos outros. 
c) São obedientes e ágeis naquilo que fazem. 

 
Certamente todos os que servem a Deus dessa maneira serão 
abençoados e abençoadores pelos lugares por onde passarem, 
exatamente porque o Senhor é fiel e justo. Deus jamais deixará de 
cumprir cada promessa feita aos que o amam. 
 
Hoje, porém, quero compartilhar sobre: 
 

O cuidado de Deus com os que O Amam 

 
Há tantas coisas que podemos falar acerca do cuidado de Deus, 
porém, quero destacar três atitudes do Senhor em nosso favor.  
 
01 – O Senhor responde na hora da angústia quando só nEle 
confiamos 

 
Salmo 20.1-9 - O Senhor te ouça no dia da angústia; o nome do 
Deus de Jacó te proteja.2 Envie-te socorro do seu santuário, e 
te sustenha de Sião.3 Lembre-se de todas as tuas ofertas, e 
aceite os teus holocaustos.4 Conceda-te conforme o desejo do 
teu coração, e cumpra todo o teu desígnio.5 Nós nos 
alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus 
arvoraremos pendões; satisfaça o Senhor todas as tuas 
petições.6 Agora sei que o Senhor salva o seu ungido; ele lhe 
responderá lá do seu santo céu, com a força salvadora da sua 
destra.7 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós 
faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.8 Uns 
encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé.9 
Salva-nos, Senhor; ouça-nos o Rei quando clamarmos. 
 
Davi foi um guerreiro vitorioso e valente. As mulheres de Israel 
cantavam suas vitórias quando o exército voltava das batalhas, 
porém, Davi sempre atribuiu a Deus as suas conquistas, mesmo 
quando o exército de Israel passou a contar com milhares de carros 
e cavalos de guerra. 
 
A Bíblia diz que, numa dessas ocasiões, Davi despiu-se de suas 
vestes e dançou na presença de Deus. Ele estava dizendo com 
esse gesto que não era absolutamente nada e que, quem deveria 
ser celebrado era o Senhor dos Exércitos. 
 



Não há experiência mais revigorante do que a de sentirmos que o 
próprio Deus está nos consolando e nos confortando diante de um 
problema que nos tirou a paz. 
 
“...mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso 
Deus...” - Tudo que o Deus espera é que confiemos plenamente 
nEle e em Seu Filho Jesus Cristo. 
 
Aonde você tem depositado a sua confiança, diante dos problemas? 
 
Nunca podemos esquecer que os olhos do Senhor sempre estão 
sobre nós. Ele não deixará passar impune nenhuma injustiça, 
nenhuma calúnia. 
 
02 – O Senhor guerreia as nossas guerras enquanto cuidamos 
de Sua obra 
1 Sm 7.10-12 - Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os 
filisteus chegaram para pelejar contra Israel; mas o Senhor 
trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e 
os aterrou; de modo que foram derrotados diante dos filhos de 
Israel.11 Os homens de Israel, saindo de Mizpá, perseguiram os 
filisteus e os feriram até abaixo de Bete-Car.12 Então Samuel 
tomou uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e lhe chamou 
Ebenézer; e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. 

 

Samuel era o responsável por comandar a vida espiritual do 
povo de Israel. Era ele quem trazia uma palavra de conforto, 
ou de repreensão, ou de motivação e esperança, tanto ao rei 
quanto aos mais humildes. Sua maior preocupação diária era 
agradar a Deus servindo aos seus irmãos como profeta, 
como sacerdote e como juiz, além de cuidar de sua família. 

 

Quando estamos envolvidos na obra da Redenção, o nosso 
Senhor Jesus Cristo jamais nos abandona, jamais abandona 
nossa família, jamais deixa de cuidar de nossa fonte de 
sustento. 

 
Se você é alguém que está em dúvida em servir a Deus em sua 
obra por medo de não ter tempo para si mesmo, para sua família e 
seus negócios, quero te lembrar o que o próprio Jesus nos ensina 
em Mateus 6.26-33 -  Olhai para as aves do céu, que não 
semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 
celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? 
27 Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode 
acrescentar um côvado à sua estatura?28 E pelo que haveis de 
vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, 
como crescem; não trabalham nem fiam;29 contudo vos digo 



que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como 
um deles.30 Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que 
hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, 
homens de pouca fé?31 Portanto, não vos inquieteis, dizendo: 
Que havemos de comer? ou: Que havemos de beber? ou: Com 
que nos havemos de vestir?32 (Pois a todas estas coisas os 
gentios procuram.) Porque vosso Pai celestial sabe que 
precisais de tudo isso.33 Mas buscai primeiro o seu reino e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 

 

03 – O Senhor nos livra dos que intentam nos fazer o mal 
quando buscamos a Sua vontade 

1 Samuel 19.18-24 - Assim Davi fugiu e escapou; e indo 
ter com Samuel, em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul 
lhe fizera; foram, pois, ele e Samuel, e ficaram em Naiote. 
19 E foi dito a Saul: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá.20 
Então enviou Saul mensageiros para prenderem a Davi; 
quando eles viram a congregação de profetas profetizando, e 
Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os 
mensageiros de Saul, e também eles profetizaram.21 Avisado 
disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes 
profetizaram. Ainda terceira vez enviou Saul mensageiros, os 
quais também profetizaram.22 Então foi ele mesmo a Rama e, 
chegando ao poço grande que estava em Seco, perguntou: 
Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão 
em Naiote, em Ramá.23 Foi, pois, para Naiote, em Ramá; e o 
Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e 
profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá.24 E despindo as 
suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel; e esteve 
nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se 
diz: Está também Saul entre os profetas? 

 

Saul intentou em seu coração tirar a vida de Davi. Fez 
planos, costurou conchavos, preparou armadilhas, tudo isso 
por que era influenciado por demônios. 

 

Davi buscou o homem de Deus para refugiar-se de Saul por 
duas razões: 

1) Ele sabia que a nossa luta não é contra carne e 
sangue, mas contra o reino das trevas. 

2) Ele precisava ouvir a vontade de Deus para aquela 
situação, pois, somente a Palavra profética levantaria 
seu coração novamente. 

 



Na hora da confusão, o que vai restabelecer a ordem em 
nossa vida, em nosso coração é a vontade de Deus. 

 

Deus fez com que até os perseguidores de Davi 
profetizassem a Sua vontade sobre ele.  

 

Isso mostra-nos que quando obedecemos e agimos 
agilmente quanto à vontade de Deus, Ele nos coloca debaixo 
de Suas asas e nada, nem mesmo o que está oculto, poderá 
nos atingir. 

 

Conclusão: 

Te convido a colocar, agora, todas as tuas angústias, todas 
as tuas lutas, todos os teus temores e toda a tua ansiedade 
aos pés de Jesus. 

 

Também te convido a colocar agora, todo o teus coração nas 
mãos do nosso Senhor! 


