
“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; mas os 
insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. 

Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino 
de tua mãe. Porque eles serão uma grinalda de graça para a tua 

cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os 
pecadores te quiserem seduzir, não consintas”. 

(Pv 1.7-10) 
 
Em Janeiro iniciamos a ministração sobre uma das áreas mais 
importantes de nossa vida, a área dos relacionamentos. 
 
Esta é uma área em que temos que pedir de Deus muita sabedoria. 
 
Existem tipos de relacionamentos que tem o potencial de impedir o 
cumprimento do propósito de Deus para sua vida, porque fazem 
com que sejam abortados sonhos que Deus tem para você. 
 
Também dissemos que, o ponto de entrada que Satanás tentará 

abrir em sua vida, será sempre através de uma pessoa que está 
bem perto de você, pois, da mesma forma, Deus também usará 
pessoas que estarão bem perto de você quando quiser abençoá-lo. 
 
Por isso, precisamos ter revelação nesse assunto, pois, os 
relacionamentos que você escolher cultivar, ao longo de sua vida, 
definirão que tipo de experiências você terá! 
 
Tomamos como exemplo, para ilustrar esse assunto, a vida do Rei 
Davi que, foi ungido rei ainda bem moço, no tempo certo foi 
empossado no trono, viveu produtivamente como rei e morreu como 
rei e servo de Deus, mesmo depois de ter fracassado duas vezes 
(Bete-Seba e o Censo). 
 
Entendo que Davi teve o propósito divino cumprido em sua vida.  
Entendo também, que grande parte desse sucesso deve-se ao fato 
de ele ter valorizado três tipos de relacionamentos ou amigos, ao 
longo de sua vida, os quais, todos nós que fomos constituídos reis e 
sacerdotes em Cristo Jesus, também devemos valorizar. 
 
O 1º está tipificado em JONATAS, são pessoas que nos ensinam a 
sonhar com o ministério, nos ensinam a entrar e a frequentar o 
palácio e como nos comportar na presença do Rei Jesus. 
 
São pessoas aliançadas conosco, que oram por nossa vida, que 
nos ajudam nas fraquezas e nas necessidades e nos ensinam a ser 
guerreiros vitoriosos. 
 
São pessoas que nos protegem quando caímos, porém, nos 
confrontam com amor, quando erramos. Porém, jamais descobrem 



a nossa “nudez” quando fracassamos. Pelo contrário, como fizeram 
os dois filhos de Noé, nos cobrem e nos ajudam a levantar para o 
Senhor. 
 
Porém, há um segundo tipo de amigo que um rei e sacerdote 
precisa ter e valorizar ao longo de sua vida: 
 
OS VALENTES DE DAVI  ( 2 Sm 23.8-12) 
 
São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bassebete, o 
taquemonita; era este principal dos três; foi ele que, com a 
lança, matou oitocentos de uma vez. 
9 Depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoí, um dos três 
valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus 
que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de 
Israel se retiravam. 
10 Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e 
ficar pegada à espada; e naquele dia o Senhor operou um 
grande livramento; e o povo voltou para junto de Eleazar, 
somente para tomar o despojo. 
11 Depois dele era Samá, filho de Agé, o hararita. Os filisteus 
se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de 
lentilhas; e o povo fugiu de diante dos filisteus. 
12 Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-
o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande 
livramento. 
 

Antes, precisamos entender quem eram esses homens. 
 
Josebe, Eleazar e Samá, eram os cabeças de um grupo de trinta 
homens valentes, cada um liderava um grupo de nove, que 
formavam a guarda de elite do exército de Davi. 
 
Josebe derrotou sozinho oitocentos soldados filisteus usando 
somente uma lança. 
 
Eleazar saiu-se vitorioso após ter lutado sozinho contra os filisteus, 
um dia inteiro, que sua espada ficou pregada à sua mão, por causa 
do sangue coagulado e das câimbras. 
 
Samá derrotou sozinho os filisteus, defendendo uma plantação de 
lentilhas. 
 
Esses três homens foram extraordinários, e se destacaram dos 
demais, porque fizeram o que ninguém tinha feito antes.  
 



Foram homens que entraram para a história, mesmo sendo 
contemporâneos do rei mais poderoso que Israel tivera, o Rei Davi, 
matador de gigantes. 
 
(2 Sm 23.13-17) 
13 Também três dos trinta cabeças desceram, no tempo da 
sega, e foram ter com Davi, à caverna de Adulão; e a tropa dos 
filisteus acampara no vale de Refaim. 
14 Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus 
estava em Belém. 
15 E Davi, com saudade, exclamou: Quem me dera beber da 
água da cisterna que está junto a porta de Belém! 
16 Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos 
filisteus, tiraram água da cisterna que está junto a porta de 
Belém, e a trouxeram a Davi; porém ele não quis bebê-la, mas 
derramou-a perante o Senhor; 
17 e disse: Longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça! Beberia eu 
o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De 
maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles três 
valentes. 
 
No entanto, nem sempre foram assim. A Bíblia diz que quando Davi 
fugiu de Saul e foi para o deserto, estando refugiado na Caverna de 
Adulão, um grupo de 400 homens endividados e amargurados de 
coração, foi ter com ele e ali pediram que os liderasse. 
 
Portanto, eram pessoas que ainda não tinham encontrado o 
propósito de suas vidas em Deus. Eram pessoas perdidas, com 
pouca perspectiva de vida, baixa autoestima, emocionalmente 
enfermas e que deviam muito, sem ter com que pagar. 
 
Eram pessoas que ninguém as queria por perto, ninguém lhes daria 
emprego ou lhes confiaria grandes responsabilidades. 
 
Foi com homens assim que Davi formou o exército, que durante o 
seu reinado, foi o mais temido de toda a terra e também o mais 
admirado, por causa desses três homens Josebe, Eleazar e Samá. 
 
Por que esses homens tão valentes e extraordinários se 
submetiam a Davi como seu líder? 
 
(a) Davi estendeu-lhes a mão quando ninguém mais o fez. 
(b) Davi gastou tempo com eles ensinando-lhes quem eram em 
Deus. 
(c) Davi os treinou e os fez guerreiros. Ensinou-lhes a usarem as 
armas de guerra. 
(d) Davi era aliançado com cada um deles. 



(c) Davi, a exemplo de Jonatas, os ensinou a entrar no palácio e a 
se portarem na presença do Rei. 
 
No entanto, o mais importante de tudo, era que esses homens 
reconheciam a unção de Deus na vida de Davi. 2 Sm 21.15-17  

De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E 
desceu Davi, e com ele os seus servos; e tanto pelejara contra 
os filisteus, que Davi se cansou. 16 E Isbi-Benobe, que era dos 
filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de trezentos, siclos 
de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. 
17 Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu; e, ferindo ao 
filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, 
dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não 
apagues a lâmpada de Israel. 
 
Além de Valentes eles possuíam outra grande qualidade: eles eram 
leais a Davi! 
 
Todo crente que quer viver como rei e sacerdote em Cristo 
deve investir sua vida na vida de pessoas que um dia serão seus 
valentes. 
 
Ninguém consegue levar um ministério espiritual adiante se não 
houver pessoas que lhe sejam leais e que reconheçam a unção de 
Deus em sua vida. 
 
Hoje, quando eu olho para os líderes de nossa igreja vejo esses 
valentes de Davi. Desde os pastores até os auxiliares, também os 
músicos e cantores e todos os dizimistas e ofertantes. São pessoas 
em quem temos investido muito de nossa vida. 
 
Você também precisa investir sua vida em pessoas! Forme seus 
valentes! Faça discípulos! Sua vida tomará outro rumo, será uma 
vida com propósito. 
 
Há cinco qualidades na vida de pessoas valentes e leais: 
 
(1) Sonham com o reino – Mesmo sendo os mais valorosos 
guerreiros, nenhum deles era o comandante do exército de Davi, 
mas, Joabe. 
 
Isso nos fala de ter o coração inteiramente voltado para servir o 
Senhor, a Igreja, o Reino de Deus. Ajudar as pessoas e buscar que 
a glória de Deus seja manifesta deve ser o nosso alvo. 
 
(2) Enfrentam seus medos – Com toda certeza começaram a 
guerrear com muito medo, porém, venceram seus medos. Por isso 
fizeram história. 



 
Quais são seus medos em relação a ser um Pastor? Um 
supervisor? A liderar uma célula? A discipular um novo convertido? 
A ser um dizimista e ofertante fiel? A ser um músico ou cantor 
dedicado ao Senhor?  A ser um crente que viva em santidade? 
 
(3) São pessoas cheias de paixão – “Ele brandiu a sua lança...” 
(23.8). Essa expressão nos diz que Josebe estava animado para 
enfrentar aquele exército. Era um homem entusiasmado com a 
possibilidade de servir ao seu rei!  
 
Mas tudo o que ele tinha era uma lança – Valente é aquele que 
começa uma célula ou uma obra com poucas pessoas e diz: “Deus 
está aqui e vai operar milagres entre nós”. 
 
(4) Aceitam desafios – Os três valentes de Davi fizeram coisas que 

eles mesmos nunca tinham realizado antes. 
 
Acorde de madrugada para orar pela igreja; faça jejum pela cura de 
irmãos, pela libertação, pela prosperidade; dê aquela oferta que 
você nunca deu antes. 
 
Faça algo que marque a sua vida e a vida de seus irmãos! 
 
(5) Não param enquanto a missão não for cumprida – Esses três 
homens não sossegaram enquanto não trouxeram água de Belém 
para Davi. 
 
Não desista daquilo que Deus tem colocado em suas mãos para 
você fazer! Ele certamente tem lhe dado talento e recursos para 
isso!  
 
Não deixe que o pecado e que relacionamentos errados tirem seu 
entusiasmo, sua visão do reino e sua alegria em ser santo! 
 
 
Conclusão: Embora esses homens dessem a vida por Davi, ele 

nunca tirou proveito disso Longe de mim, ó Senhor, que eu tal 
faça! Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco 
das suas vidas? 
 
Mantenha-se humilde e nunca se empolgue com a honra que 
receber, pois, toda a honra e toda a glória devem ser dadas 
somente a Deus e isso Ele não as divide com ninguém! 
 
Ore abrindo mãos de relacionamentos errados! 
 



Peça sabedoria de Deus para escolher os relacionamentos do 
presente e do futuro!  


