
No domingo passado falamos sobre cumprirmos o propósito de  
Deus para o qual existimos. 
 
Dissemos que para tanto, precisamos assumir a postura de  
Conquistadores e conquistarmos Canaã, como Israel deveria           
conquistar a terra prometida. 
 
A nossa postura de fracasso muda a partir de uma mudança de     
mentalidade, quando compreendemos quem somos em Cristo         
Jesus. 
 
Quando compreendemos o paradoxo de que ser prisioneiros de  

Cristo é o que nos trás verdadeira liberdade. 
 
No entanto, precisamos compreender que Deus nos prepara, nos  
treina, para sermos atuantes com plenos poderes do Seu reino, o  
Reino dos céus. Ele trabalha duro em nossa vida desenvolvendo     
qualidades que nortearão nossas vitórias e conquistas.  
 
Hoje, vamos aprender com o exemplo do rei Davi, um homem que  
exerceu a função de rei, de guerreiro, mas ao mesmo tempo, foi um
adorador, um verdadeiro sacerdote do Senhor. 
 

Três Qualidades forjadas por Deus  
em nossa Vida 

 
1 Sm 17.20-26 - Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de  

madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se 

e partiu, como Jessé lhe ordenara; e chegou ao acampamento 

quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha 

e, a gritos, chamavam à peleja. 

 21 Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira          

contra fileira. 22 Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do  

       guarda da bagagem, correu à batalha; e, chegando,             

perguntou a seus irmãos se estavam bem. 23 Estando Davi          

ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos    

filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate;  



e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O 

gigante Golias insultava os israelitas24 Todos os israelitas,        

vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e  

temiam grandemente, 25 e diziam uns aos outros: Vistes         

aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.  

A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe 

dará por mulher a filha,  

e à casa de seu pai isentará de impostos em Israel.  

26 Então, falou Davi aos homens que estavam  

consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este  

filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?  

Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os  

exércitos do Deus vivo? 

 
Cristo nos salvou, nos ungiu e tem nos colocado em uma posição  
privilegiada em Seu reino, em posição de santidade.  
 

Mas, o propósito do Senhor é que entremos com Ele na guerra 
espiritual contra o reino das trevas. Não é Sua intenção que  
fiquemos estáticos, como enfeites que só ardonam sua “coleção de 
salvos”, não! 
 
Essa guerra que devemos travar pelo Senhor é pelas almas das      
pessoas que, sem crerem em Jesus , terão o inferno como destino  
eterno. 
 
Como reis, temos que guerrear e como sacerdotes, servi-lo!  
 
Quando pensamos em quais deveriam ser as caracteristicas de um 
conquistador, é possível que venham logo à nossa mente: Coragem,
ousadia, força, habilidade, inteigência, etc... 
 
Nenhuma dessas respostas está incorreta, porém, há três  
qualidades indispensáveis a um conquistador e Deus vai usar as     
circunstâncias em nossa vida para nos treinar. 



São situações das quais não poderemos fugir. São etapas que não  
poderão ser queimadas e não cumpriremos o nosso propósito até    
que estejam desenvolvidas em nossa vida. 
 
 

01 – Um conquistador precisa ser curado de alma 
 
Ninguém deve ir à guerra se não estiver bem interiormente (estamos
falando de guerra pelos perdidos, pela Igreja, pelo Reino de Deus,  
pela família).  
 
Ao analisarmos a trajetória de Davi até derrotar Golias, descobrimos
que ele foi uma pessoa curada interiormente, pois teve uma atitude 
positiva diante de situações que desmotivariam a muita  
gente. Situações que abririam feridas na alma de muita gente: 
 
a) Foi esquecido por seu pai  
A sensação de ser esquecido é terrível para qualquer pessoa. Sua  
autoestima vai à zero. Muitos nessa hora fazem escândalo a fim de 
serem notados, chamam a atenção de modo negativo. 
 
Davi não. Ele foi ungido rei e voltou a cuidar do rebanho de seu pai. 
 
b) Foi criticado por seus irmãos 
Ser criticado de modo pejorativo é outra condição que paralisa as    
pessoas. Principalmente quando a crítica é injusta, como foi com    
Davi.  
 
Muitos tentam se explicar, outros se desesperam a buscar seus  
direitos, a provar a verdade. 
 
Precisamos entender que as críticas sempre existirão ao longo da  
vida, mas, temos que aprender a lidar com cada uma delas. 
 
c) Foi desacreditado pelo seu líder 
O rei Saul não acreditou em Davi e tentou demovê-lo do propósito  
para o qual estava ali (1 Sm 17.33). 
 
Muitas pessoas não acreditarão em você também!  
Mas, o que realmente importa é se você crê ou não nas promessas  
de Deus para sua vida. 
 
d) Foi desprezado e humilhado pelo inimigo 



Golias zombou de Davi, o desprezou e o diminuiu com palavras  
perante todos. 
 
Se Davi tivesse uma alma enferma ou ferida, na hora em que Golias
o humilhou publicamente, entraria num processo de depressão, se  
isolaria de tudo e de todos. 
 
Se você quer obter conquistas para a glória de Deus, você  
precisa ter a alma curada, precisa preparar-se para lidar com quem 
não irá com sua cara, com quem não vai aceitar sua liderança, com 
quem não vai acreditar em sua unção. 
 
Davi não permitiu que ninguém o tirasse do alvo proposto em seu  
coração: Honrar o nome do Senhor dos Exércitos! 
 
 
02 – Um conquistador é alguém à prova de pressão (1 Sm 17.32) 
Vencedores são forjados no fogo da pressão, para que, ao  
alcançarmos a posição que Deus tem para nós, suportemos as  
guerras sem voltar atrás. 
 
a) A pressão da agressividade – Golias saia para desafiar Israel  
com gritos e insultos a Deus (17.32) 
 
b) A pressão da reputação do inimigo – Era o guerreiro e o campeão
 dos filisteus, além de ser um gigante (17.23) 
 
c) A pressão dos problemas diários – Por quarenta dias Golias  
chegou, todas as manhãs, para desafiar Israel (17.16) 
 
d) A pressão das pessoas que nos abandonam – Davi ficou sozinho 
na hora do confronto. 
 
e) Pressão de ter que enfrentar algo que nunca enfrentamos na vida
 – Davi já tinha enfrentado um leão e um urso, mas nunca um  
gigante. 
 
Há pessoas que enfrentam as pressões de diversas maneiras: 
 
Se isolam de todos e de tudo, outras passam a comprar  
compulsoriamente, outras buscam a pornografia, outras ficam  
plantadas na frente da televisão dia e noite, há quem se torne  
violenta e agressiva nas palavras, outras passam a comer além do  



necessário... 
 
Mas, tudo isso são válvulas de escape que nos levam para fora da  
batalha em que entramos por Cristo, nos fazem crentes derrotados, 
frustrados e sem poder de ação no reino. 
 
Todavia, aqueles que suportam as pressões orando, vivendo a Pala
vra e mantendo-se em santidade, tornam-se colunas na  
Igreja do Senhor (Ap 3.12) 
 
 
03. Um conquistador vai à guerra de olho na recompensa  
(1 Sm 17.25-27) 
 
Três coisas Davi receberia do rei: 
Riquezas, a mão da princesa e o perdão dos impostos a casa de     
seu pai até o fim da vida. Tudo o que um homem deseja! 
 
Alguns pensam que é errado trabalhar pela recompensa, mas o  
próprio Jesus trabalhou pela recompensa de tornar-se o Rei dos  
reis e Senhor dos senhores. De receber o nome que está acima de  
todo nome. De ser aquele que possui a chave do inferno e da morte
. 
 

Há uma recompensa para hoje e haverá recompensa naquele          

grande dia!  

Portanto, levante-se como guerreiro e atue como rei e sacerdote de 

Deus! Ap 22.1-5  Então, me mostrou o rio da água da vida,         

brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. 

2 No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a    

árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de   

mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. 3 

Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de  

Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, 4 contemplarão 

a sua face, e na sua fronte está o nome dele. 5 Então, já não       

haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz 

do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão     

pelos       séculos dos séculos. 

 
Conclusão: Tome posição hoje e decida ser treinado por Deus e  



deixe Ele curar sua alma, deixe Ele te fazer vencer em meio as       
pressões e deseje receber dEle cada uma das recompensas do       
reino de Deus.   


