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LIÇÃO 13 - A IGREJA CENTRADA EM DEUS
Ler 1Samuel 17
1. Davi – Um padrão legítimo para a Igreja
(Atos 15:13-17) Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse:
"Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para
os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu
nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está
escrito: ‘Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi.
Reedificarei as suas ruínas, e a restaurarei, para que o restante dos homens
busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu
nome, diz o Senhor, que faz estas coisas’ (NVI)
(Amós 9:11) “Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que
estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja
como era no passado, (NVI)
Tiago afirma que os acontecimentos na igreja naquela época eram um cumprimento da
profecia de Amós. Ele deduz que os eventos que ocorreram eram a restauração do
Tabernáculo de Davi. Assim, podemos concluir que a igreja é o tabernáculo de Davi,
que está sendo restaurado.
(Zacarias 12:8) Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de
forma que o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será
como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. (NVI)
"Naquele dia" é agora. A atual igreja é o cumprimento do que Zacarias profetizou. Até
mesmo o fraco será como Davi. Esta é uma profecia de acerto de maturidade. A igreja,
"a casa de Davi", deve ser como Deus - a igreja madura, perfeita na medida e estatura
de Cristo. Embora ainda não tenhamos atingido a maturidade/perfeição, o caminho para
a perfeição é colocada diante de nós na vida de Davi.
Deus credencia Davi com total obediência e nunca menciona seu adultério e assassinato,
por causa do estado do coração de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus.
(1 Reis 14:8) Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem
sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia
de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. (NVI)
(1Samuel 13:14) Mas agora seu reinado não permanecerá; o Senhor procurou
um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não
obedeceu ao mandamento do Senhor". (NVI)
Comentário de Roy Pillay - Deus estava cansado da desobediência de Saul sobre
instrução direta de Deus. Devemos abraçar uma cultura de comandos, decretos e
instruções do rei através de seus representantes na terra. Vemos que Deus revelou que o
representante em um homem chamado Davi. Vemos as duas naturezas na vida de Davi.
A natureza humana (carnal) e a natureza Divina.
Nós não defendemos que um homem só tem uma natureza. Vemos isso até mesmo na
vida de Jesus... Filho do homem (ser humano) e Filho de Deus (Divino).

Não podemos avançar o Reino de Deus com aqueles indivíduos que não seguem as
instruções da Palavra de Deus. O profeta Elias deu Naamã uma instrução. Naamã tinha
que simplesmente seguir as instruções. Lavar-se no Jordão sete vezes. Saul deixou de
seguir o mandamento de Deus... destruir os amalequitas e tudo o que ele tem ... não
sobrar nada. (1Samuel 15:03)
2. As características de Golias que o tornam um símbolo da carne
Ele era um filisteu. Filisteu significa chafurdar (afundar na lama) - indulgência carnal.
Ele estava presente em Judá (louvor) - Este é um inimigo no meio do louvor. A
carnalidade é um inimigo no meio do louvor na igreja.
Sua altura era de 6 côvados e um palmo. Sua cabeça lança pesava 600 siclos de ferro.
6 é o número do homem / natureza carnal / humanismo.
Ele estava coberto de bronze - um símbolo do julgamento. A carne se manifesta para
julgar os servos de Deus. Havia nenhum homem na casa de Saul, que pode lidar com
esse inimigo.
(1Samuel 17:10) E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel! Mandemme um homem para lutar sozinho comigo". (NVI)
Saul significa solicitado. Saul foi o resultado de uma solicitação humana, não um
chamado de Deus. A ordem de Saul (chamado pelo homem) não pode lidar com esse
inimigo - a carne. A casa de Saul teme esse inimigo.
(1Samuel 17:11) Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas
ficaram atônitos e apavorados. (NVI)
A que é carnal teme, por exemplo, a feitiçaria.
Esse é um inimigo de confronto.
(1Samuel 17:16) Durante quarenta dias o filisteu aproximava-se, de manhã e
de tarde, e tomava posição. (NVI)
Este é um inimigo que, eventualmente, é admirado, como tudo que é carnal.
(1Samuel 17:25) Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele
veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe
dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu
pai". (NVI)
Golias é um homem de guerra.
(1Samuel 17:33) Respondeu Saul: "Você não tem condições de lutar contra este
filisteu; você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade". (NVI)
(Gálatas 5:17) Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o
que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que
vocês não fazem o que desejam. (NVI)
Golias é um gigante - um inimigo maior do que si mesmo.

A carne não pode ser conquistada através da força humana somente. A lei mosaica
expôs que era impossível guardar a lei por causa da fraqueza inerente do homem - a
carne.
Comentário de Roy Pillay - Golias representa o exterior. Israel temeu o que viu do lado
de fora. Somos uma empresa de Davi. Não somos intimidados pelo tamanho do nosso
adversário. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus que vive em nós. Ele é capaz de
superar as estruturas da carne. Sabemos como desmontar estruturas carnais.
3. Características de uma igreja centrada em Deus/governamental, como visto na
vida de Davi – A igreja davídica.
3.1 Revelação que precede a palavra.
(1Samuel 16:1) O Senhor disse a Samuel: "Até quando você irá se entristecer
por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e
vá a Belém; eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei". (NVI)
David vem de Belém. Belém significa casa de pão. David vem da casa de pão. O pão é
um símbolo de Jesus.
(João 6: 33-35) Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao
mundo". Disseram eles: "Senhor, dá-nos sempre desse pão! " Então Jesus
declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome;
aquele que crê em mim nunca terá sede. (NVI)
Jesus é a Palavra
(João 1:1) No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era
Deus. (NVI)
(João 1:14) Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a
sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
(NVI)
O pão é um símbolo da Palavra de Deus.
A igreja de Davi tem a Palavra de Deus.
(Mateus 4:4) Jesus respondeu: "Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus’". (NVI)
A Igreja de Davi tem palavra fresca - A PALAVRA DO PROCEDER DE DEUS.
3.2 Designada por Deus
(1Samuel 16:12-13) Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de
belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: "É este! Levantese e unja-o". Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença
de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de
Davi. E Samuel voltou para Ramá. (NVI)

Davi foi escolhido entre os seus irmãos. Ele foi ungido com um chifre cheio de
óleo. O carneiro teve que morrer para dar seu chifre. Esta unção custou uma
vida. Deus fez o chifre. Este é o padrão para Deus - nomeado a unção.
Comentário de Roy Pillay - Depois que o óleo foi aplicado, o Espírito do Senhor se
apoderou de Davi.
O óleo é um símbolo da unção.
A empresa de Davi é uma empresa ungida.
Você não recebe esta unção através de um acadêmico, o estudo institucionalizado. O
estudo é útil. Mas o Espírito de Deus se apoderou de Davi depois que o óleo foi
aplicado. A igreja precisa da unção; temos de funcionar como Seus servos ungidos de
sua presença.
(João 16:7) Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não
for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. (NVI)
Jesus teve que morrer para que Sua unção estivesse disponível.
Saul foi ungido com um frasco de óleo. Ele foi nomeado por Deus, mas a pedido do
homem. Sua unção tem um componente artificial. HOMEM FEITO PELO FRASCO.
(1Samuel 10:1) Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a
cabeça de Saul e o beijou, dizendo: "O Senhor o tem ungido como líder da
herança dele. (NVI)
3.3 Novo começo
(1Samuel 17:12-13) Davi era filho de um efrateu, de Belém de Judá, chamado
Jessé. Este tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais
velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho,
Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. (NVI)
Davi era o mais novo. E os três maiores seguiram Saul.
Davi era o oitavo filho. 8 é o símbolo do novo começo. A igreja de Davi é um novo
começo.
(Mateus 12:3-4) Ele respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e
seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, e
juntamente com os seus companheiros comeu os pães da Presença, o que não
lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. (NVI)
(2Samuel 14) Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com
todas as suas forças perante o Senhor, (NVI)
Davi, o rei também foi autorizado a atuar como um sacerdote diante de Deus, embora
essas funções terem sido separadas na Antiga Aliança.
ASSIM NA VIDA DE DAVI vemos um novo sistema operacional, um sistema
operacional REI /SACERDOTE. Este sistema não foi permitido na vida do rei Saul.
(1Samuel 13:12-13) pensei: ‘Agora, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não
busquei o Senhor’. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto". Disse
Samuel: "Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor

seu Deus lhe deu; se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre
o seu reinado sobre Israel. (NVI)
3.4 Pode expulsar o demônio da velha ordem
(1Samuel 16:23) E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de
Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava,
e o espírito maligno o deixava. (NVI)
A ordem de Davi é capaz de lançar o "espírito perturbador" fora da ordem de Saul.
Assim, é uma forma mais competente e eficaz do que a ordem de Saul.
3.5 Enviada
(1Samuel 17:17) Nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: "Pegue uma arroba
de grãos tostados e dez pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no
acampamento. (NVI)
Davi foi enviado pelo seu pai, Jessé, para seus irmãos. Ele era um enviado. A igreja de
Davi é uma igreja enviada. É apostólica por natureza. (Ver módulo sobre Povo
Apostólico)
3.6 Espírito servo
(1Samuel 17:17-18) Nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: "Pegue uma
arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no
acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles.
Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem.
(NVI)
(João 13:13-16) Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o
sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês
também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que
vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é
maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que
aquele que o enviou. (NVI)
3.7 Responsabilidade
(1Samuel 17:20) Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com
outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado.
Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército
estava saindo para suas posições de combate. (NVI)
Quando David foi enviado em uma missão, ele garantiu que as ovelhas estavam
seguros.
3.8 Relacionada
(1Samuel 17:22) Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos
suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus
irmãos. (NVI)

Davi correu para cumprimentar seus irmãos. Davi amava seus irmãos. Ele não opera
isoladamente. Ele procurou seus irmãos fora.
Comentário de Roy Pillay - Vivemos em um mundo que tem um espírito do
individualismo dominante. Todo homem quer trabalhar de forma isolada. Este não é o
padrão de Davi. Ele amava seus irmãos. O coração de Davi era completamente diferente
de seus irmãos.
Vemos que Davi ouve as ordens de seu pai Jessé. Ele está entusiasmado e
diligentemente obedece às instruções de seu pai.
3.9 Discernimento
Discerne o INIMIGO EXATAMENTE.
(1Samuel 17:26) Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: "O
que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem
é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? " (NVI)
Enquanto Saul e seu exército viu um gigante, Davi viu um filisteu incircunciso. Davi
tinha uma perspectiva divina da situação. Ele sabia que a aliança de Abraão, a
circuncisão, era um sinal da aliança com Abraão.
(Gênesis 12:3) Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o
amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados".
(NVI)
Pelos cálculos de David o filisteu já foi amaldiçoado.
A igreja davídica tem uma percepção acurada do inimigo.
Sansão se casou com o inimigo.
POVO DE DEUS discerne
(1Samuel 17:26) Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: "O
que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem
é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? " (NVI)
O exército de Saul estava paralisado de medo e ineficaz nesta batalha, mas Davi chamalhes "os exércitos do Deus vivo".
A IGREJA davídica é capaz de discernir O CORPO DE CRISTO.
Paulo chamou os santos Coríntios pecaminosos porque ele reconheceu a sua posição em
Cristo.
(1Coríntios 1:1-2) Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela
vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos
santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com
todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso: (NVI)
Discerne a BATALHA

(1Samuel 17:28-30) Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando
com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: "Por que você veio
até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é
presunçoso e como seu coração é mau; você veio só para ver a batalha".E disse
Davi: "O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? " Ele então
se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe
como antes. (NVI)
Eliabe resistiu a Davi embora soubesse que Davi foi nomeado de Deus. Davi poderia ter
facilmente defender sua chamada e posição, no entanto, “Ele então se virou para outro
e perguntou a mesma coisa”.
A IGREJA davídica não se envolve em disputas com os irmãos.
(2Timóteo 2:24) Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável
para com todos, apto para ensinar, paciente. (NVI)
3.10 Experiente
(1 Samuel 17:34-36) Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo toma conta das
ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do
rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca.
Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matálo Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso; esse filisteu
incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. (NVI)
Davi não era um líder instante. Ele enfrentou o urso e o leão para defender o cordeiro.
Ele enfrentou rejeição e solidão. Imagine-se sendo excluído por seu pai quando Samuel
perguntou a Jessé para trazer seus filhos.
3.11 Força em Deus
(1Samuel 17:37) O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso
me livrará das mãos desse filisteu". Diante disso Saul disse a Davi: "Vá, e que o
Senhor esteja com você". (NVI)
Davi reconheceu que sua força estava em Deus - não na sua experiência.
Sansão reconheceu que sua força estava em seu cabelo.
3.12 Excelência
ELE FOI SOMENTE QUANDO ELE FOI ENVIADO
(1Samuel 17:37) O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso
me livrará das mãos desse filisteu". Diante disso Saul disse a Davi: "Vá, e que o
Senhor esteja com você". (NVI)
David entende protocolo e autoridade. Se arrisca contra Golias só depois de ser
autorizado por Saul.

3.13 Não usar armas alheias
(1Samuel 17:38-39) Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocoulhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua
espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E
disse a Saul: "Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado". Assim
tirou tudo aquilo, (NVI)
Davi descartou as armas de Saul. Ele enfrentou Golias com suas próprias armas.
3.14 Não mistura armas
(1Samuel 17:39) Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois
não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: "Não consigo andar com isto,
pois não estou acostumado". Assim tirou tudo aquilo, (NVI)
Davi anexado a sua espada a armadura de Saul, descobriu que ele não podia andar com
a armadura de Saul. Se você não pode andar, você não pode lutar. Caminhada é uma
designação metafórica de estilo de vida. Se o seu estilo de vida não é certo que você não
pode lutar. Você não pode lutar com a armadura de Saul e a espada de Davi.
(Lucas 5: 37-38) E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o
fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se
estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro
novas. (NVI)
3.15 É bonita
(1Samuel 17:42) Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo
e de boa aparência, e fez pouco caso dele. (NVI)
A igreja de Davi é uma igreja de bom aspecto. Sansão perdeu o cabelo e era cego.
3.16 Praticidade
(1Samuel 17:40) e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco
pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e, com sua
atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. (NVI)
Davi usou as armas da sua própria carreira para lançar contra Golias. Sua carreira foi o
seu púlpito. Golias viu o pau, não a funda.
3.17 Fé
Os seguintes elementos de fé são vistos em operação em Davi:
3.17.1 Risco
(1Samuel 17:40) e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco
pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e, com sua
atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. (NVI)
Davi foi para o vale para lutar contra um inimigo maior do que ele mesmo.
Sansão desceu para se casar com uma filistéia.

3.17.2 Em nome do Senhor
(1Samuel 17:45) E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada,
com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos
Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. (NVI)
Davi foi contra o filisteu, em nome do Senhor. Ele pronunciou sua crença.
(Provérbios 18:10) O nome do Senhor é uma torre forte; os justos correm para
ela e estão seguros. (NVI)
A Igreja de Davi atua em nome do Senhor.
(Filipenses 2:10-11) para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na
terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. (NVI)
(Atos 3:6) Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe
dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande". (NVI)
(Atos 3:16) Pela fé no nome de Jesus, o Nome curou este homem que vocês vêem
e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos
podem ver. (NVI)
O nome do Senhor não é uma arma carnal.
(2Coríntios 10:4) As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo
contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. (NVI)
David não usou a queixada de um jumento.
3.17.3 Este dia
(1Samuel 17:46) Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o
matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército
filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há
Deus em Israel. (NVI)
A fé é para hoje - o dia de hoje. A igreja de Davi atua no momento. Não há adiamento
da batalha.
(2Coríntios 6:2) Pois ele diz: "Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia
da salvação". Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da
salvação! (NVI)
(Hebreus 11:1) Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das
coisas que não vemos. (NVI)
3.17.4 Proclamação
(1Samuel 17:46) Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o
matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército
filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há
Deus em Israel. (NVI)

(Provérbios 18:21) A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que
gostam de usá-la comerão do seu fruto. (NVI)
(Marcos 11:23) Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: ‘Levantese e atire-se no mar’, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o
que diz, assim lhe será feito. (NVI)
3.18 Pro atividade
(1Samuel 17:48) Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este
correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. (NVI)
Davi correu para o filisteu. Ele não esperou que o filisteu chegasse até ele.
Batalha de Sansão com o inimigo era reativa.
Pro atividade é a natureza do reino de Deus. Ela envolve o confronto antes que o
problema venha até você. A igreja de Davi dá o primeiro passo. Esta é uma igreja
pioneira.
(Isaías 50:7) Porque o Senhor Soberano me ajuda, não serei constrangido. Por
isso eu me opus firmemente como pederneira, e sei que não serei envergonhado.
(NVI)
(Ezequiel 3:8-9) Mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles.
Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira.
Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma
nação rebelde". (NVI)
(Mateus 11:12) Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos céus é
tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. (NVI)
3.19 Ministério quíntuplo
(1Samuel 17:40) e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco
pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e, com sua
atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. (NVI)
(1Samuel 17:49) Retirando uma pedra de seu alforje ele a arremessou com a
atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele
caiu com o rosto no chão. (NVI)
A igreja de Davi tem cinco pedras para lidar com o filisteu. Este é um retrato do
ministério quíntuplo em uma igreja de governo. Estas pedras vêm da água - símbolo da
Palavra cheia do Espírito.
3.20 Impulsionada pelo propósito
(1Samuel 17:46) Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e
cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do
céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. (NVI)
A missão de Davi era demonstrar que Deus estava em Israel.
A igreja de Davi demonstra que Deus está na igreja.
Sansão, por outro lado representa uma igreja que perdeu o seu propósito.

3.21 Centrada em Deus
(1Samuel 17:45-47) Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada,
com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos
Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o
Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais
selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui
saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória; pois a
batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos". (NVI)
Os versos sublinhados indicam foco centrado em Deus de Davi. A igreja de Davi é
centrada em Cristo. Davi usa a pedra, o nome do Senhor e a espada.
3.22 Preenchimento de mentalidade
(1Samuel 17:50-51) Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma
pedra; sem espada na mão ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se
pôs de pé sobre ele; e desembainhando a espada do filisteu acabou de matá-lo,
cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro
estava morto, recuaram e fugiram. (NVI)
Davi não bateu simplesmente em Golias inconsciente, ele fez questão de sua morte - ele
terminou o trabalho. Proclamado verdade tornou-se verdade prática.
A igreja de Davi está preocupada com o término do trabalho.
(João 4:34) Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me
enviou, e concluir a sua obra. (NVI)
(2Timóteo 4:7) Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. (NVI)
3.23 Irreconhecível
(1Samuel 17:55-58) Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu,
perguntou a Abner, o comandante do exército: "Abner, quem é o pai daquele
rapaz? " Abner respondeu: "Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei". E o rei
ordenou-lhe: "Descubra quem é o pai dele". Logo que Davi voltou, depois de ter
matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de
Golias. E Saul lhe perguntou: "De quem você é filho, meu jovem?” Respondeu
Davi: "Sou filho de teu servo Jessé, de Belém". (NVI)
Saul não reconheceu Davi embora Davi fosse o seu músico pessoal. A razão para isso é
que Davi estava operando EM NOME DO SENHOR, e não o seu próprio nome. Ele
usou a arma de Golias para destruir Golias.
Ele operou como o filho de Deus. Uma casa de Saul não pode reconhecer o filho de
Deus.
Jesus usou a arma do diabo para derrotar o diabo.
(Hebreus 2:14) Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele
também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse
aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, (NVI)

