
 
 

Segunda-feira: Um homem que confiava em Deus - 1 Samuel 16.7b 
“O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o 
coração”. ➔ Nascido em Belém, na Judéia, o filho mais moço de Jessé veio ao mundo 
para cumprir os planos de Deus para Israel. Deus o escolheu para ser rei por motivos muito 
especiais. Apesar de ser o menor de todos os irmãos e de ser o pastorzinho de ovelhas, 
Deus olhou para Davi de maneira diferente dos homens. Ele olhou o seu coração! Mas por 
que Davi era assim? Ele sabia que a mão de Deus estava em todas as áreas de sua vida e 
por isso confiava Nele! Você tem confiado em Deus como Davi? Segundo o dicionário, o 
coração é a nossa consciência, valor, voz secreta. O que anda pensando secretamente? É 
agradável ao Senhor? Se alguém pudesse ler seus pensamentos, teria vergonha disso? 
→Leia e comente (faça o mesmo com as promessas no seu caderno): 
O Coração que Agrada a Deus O Coração que Desagrada a Deus 
Salmos 37.31; 49.4 Provérbios 21.4; 16.5 
Que promessas há para esses? Mateus 5.8; 
Salmos 37.4 

Que promessas há para esses? Salmos 66.18 

➔ Para entender melhor: Jessé fez cada um de seus filhos passarem diante de Samuel para 
serem o possível rei de Israel e o homem mais importante daquela nação (1 Samuel 16.8-
10), mas a escolha é de Deus. A Bíblia diz: “contudo o SENHOR disse a Samuel: "Não 
julgue um homem pelo seu rosto ou sua altura, pois não é este o escolhido. Eu não tomo 
decisões como você. Os homens julgam pela aparência exterior, mas Eu examino os 
pensamentos e as intenções do homem”. Ele escolhe não pela aparência física, nem pela 
intelectualidade, mas pelo "coração". Deus examina a sua mente. E Ele, além de escolher 
quem Ele quer, para a Missão que Ele vai designar, capacita cada um, dando-lhe os 
necessários dons, como Lhe apraz, sempre para um fim proveitoso. O fim proveitoso é 
servi-Lo e obedecê-Lo. Talvez os outros não saibam quem você é, mas Deus sabe muito 
bem. Davi foi ungido rei secretamente. Deus conhecia o seu interior. Nunca se esqueça: o 
jeito que Deus vê é diferente! ➔ Reflita: Ninguém acreditava que aquele jovem pastor, 
‘sem muita importância’ seria algo grande. Mas os olhos do Senhor andam sobre a terra 
em busca dos que querem agradá-lo. E Davi era um deles, Deus sondou e se alegrou com o 
seu coração. Com certeza Deus se alegrava muito em ver que o coração dele confiava 
completamente no Seu poder! E Deus nos mostra como ele faz grandes coisas com o que 
não parece ser capaz. Ele enxerga muito além do que a nossa limitada capacidade humana 
pode ver!➔ Tome suas decisões: Pense em que áreas em que você tem usado máscaras e 
decida mudar seu ♥ e renová-lo com a Palavra de Deus, para cada uma das máscaras que 
você tem utilizado escreva uma referência bíblica que a combata. ➔ Para terminar leia  

1 Reis 8.39 e 1Crônicas 28.9 e tire a lição. Faça de coração e fique atento e sensível a voz 
do Espírito enquanto você passa mais tempo na Palavra.  

Terça-feira: Um homem que respeitava as escolhas de Deus – 1 Samuel 26.11a 
“O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido.” ➔ O rei Saul, por inveja, 
queria matar Davi, e o perseguiu com seu exército. Porém Davi o encontrou primeiro e 
Saul estava vulnerável. Eis a grande chance! Davi estava em vantagem sobre seu inimigo 
(1 Samuel 26). Todavia ele se lembrou de um detalhe: o homem vulnerável era o ungido do 
Senhor. O que você faria: (a) lembraria do versículo: aproveitando as oportunidades, pois 
os dias são maus e mataria Saul. (b) Matar não, mas daria uma surra com certeza! (c) Não 
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faria nada, pois sabe que aquele caso o Senhor julgaria. Decisão difícil, não é mesmo? Mas 
quem disse que vida de crente é fácil? Davi respeitou a escolha de Deus em sua vida. 
Mesmo sabendo que a vontade de Deus era que ele fosse rei, ele não se precipitou e nem 
alterou os meios que Deus quis usar para chegar a este fim. Perceba que é o oposto do que 
humanamente defendemos: os fins justificam os meios. Apesar de sermos imagem e 
semelhança dEle, Deus não pensa no futuro como o homem pensa, Ele pensa em 
profundidade. Não temos um Deus de show, superficial e imediatista. Pare e pense consigo 
mesmo: “até que ponto em minha vida eu respeitaria as escolhas de Deus? Seria o bastante 
para que Ele cumprisse os seus planos integralmente? Até onde eu estou disposto a viver os 
planos de Deus para mim? ➔ Reflita: Davi era o homem segundo o coração de Deus, 
gostava de agradar a Deus acima de tudo e por isso O OBEDECIA! Leia Hebreus 11.32-34 
e veja uma característica marcante de quem deseja agradar a Deus com sua vida! Em 
1Samuel 26.23a vemos como Davi acreditava na autenticidade do plano de Deus para sua 
vida. →Além disso, podemos tirar outros princípios dessa passagem, como: respeite sua 
liderança, ela foi instituída por Deus; a força de minhas mãos nem sempre resolverão as 
coisas melhor do que a força da mão de Deus; não é que não devemos lutar pela vontade de 
Deus em nossas vidas e esperar que faça tudo sozinho por nós, mas temos que ter sabedoria 
ao querer cumprir a sua vontade; a perseguição que sofremos hoje tem o propósito de nos 
preparar para as responsabilidades que assumiremos amanhã. → Como vimos na história 
de Davi, acredito que todos já tiveram um “Saul” em sua vida. Entendemos melhor o 
motivo pelo qual Davi não levantou sua mão contra Saul. Se sua autoridade não é um servo 
de DEUS, ou diz ser, mas não coopera com ações, mostre-se um exemplo. Seja o padrão 
que Deus quer que você seja, e aponte, com suas palavras e ações, as escolhas corretas. 
Seja diferente. O papel do cristão é ser diferente! ➔ Tome suas decisões: Olhe para você e 
não minta para si mesmo. Veja o que precisa mudar e mude. Seja um exemplo de cristão 
para quem quer que seja. Davi foi um personagem marcante por que procurava agradar a 
Deus com sua vida e você? ( ) Vou confiar em Deus quando me fizerem mal, não me 
vingarei.(  ) Vou ter mais respeito por meus líderes e não serei rebelde a autoridade deles. 
➔Faça com Deus a seguinte oração: Senhor, como é difícil esperar pelas respostas às 
orações acerca do meu futuro, ainda que eu saiba que me ouves e que teu tempo é diferente 
do meu. Dá-me paciência para esperar. Dá-me a paz de aceitar tua resposta, ainda que me 
negues o que te peço. Ajuda-me a nunca agir de acordo com o que EU penso, mas que me 
atenha a obedecer a TUA VONTADE, mesmo e principalmente quando ela difere muito do 
que espero e desejo. Reafirma Senhor, nesses momentos em especial, que TU SABES 
SEMPRE O QUE É MELHOR para teus filhos. Ajuda-me ainda a parecer-me mais 
contigo. Por favor, não deixe que me afaste de teus caminhos um momento sequer de 
minha vida. Amém.  

Quarta-feira: Um homem que decepcionou o Senhor – 2 Samuel 12:9a 
“Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova?”. ➔ Davi 
estava indo tão bem, havia crescido e aprendido com os sofrimentos. Achou que estava 
forte, que estava em pé sem correr o risco de cair e relaxou. Esqueceu-se de que estava em 
guerra, tirou férias, perdeu o foco e caiu com Bate-Seba, a mulher de Urias (Leia 2 
Sm.11.1-5). Aquele que está em pé, cuidado para que não caia é o que a Bíblia diz (1 
Coríntios 10.12). Leia as frases e responda as perguntas: 1) Quando as coisas vão bem, é 
mais fácil perder o foco! O que fez Davi perder o foco? 2) O Senhor revela o pecado 
escondido. Qual foi a consequência imediata? (2 Samuel 11.5) 3) Evitando a zona de 
tentação, evitamos o pecado. O que Davi fazia antes de ver Bate-Seba? Ele consultou a 
Deus em algum momento? 1) Escreva o que significa: VER; COBIÇAR; TOMAR POSSE; 
ESCONDER. Lembre-se: Se você for ler Gênesis, verá que Adão e Eva fizeram o mesmo. 
É assim que acontece conosco. O inimigo ainda usa as mesmas artimanhas. Davi fez o 
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mesmo, viu, cobiçou, tomou posse e escondeu, ou tentou esconder. ➔Será que você está 
em um desses passos, subindo uma escada até a sua queda? Pergunte agora para Deus em 
uma oração rápida (Pausa para oração). Escreva o que Deus lhe respondeu (O Senhor 
responde a seus filhos, que possuem o seu Espírito – O que você pode fazer para mudar 
essa situação? ➔ Reflita: “Um homem que decepcionou o Senhor”, como são fortes essas 
palavras não? Não existe pior sensação do que ser decepcionado. É horrível! Ainda mais 
quando é uma pessoa em quem se confia. Deus tem grande alegria em nós, para Ele, somos 
a obra prima da criação.  Como se um inventor tivesse usado grande parte de sua 
criatividade, tempo e energia em uma invenção, e então ela o decepciona, não cumprindo a 
missão pela qual foi criada. Deus nos criou para um propósito, Ele sabe que somos falhos e 
que temos a tendência ao pecado, mas não podemos nos esconder por trás disto, afinal, a 
Bíblia nos diz que não há tentação que Deus não dê um escape (1 Coríntios 10:13). Os 
planos de Deus para as nossas vidas são muitos, Ele planeja nos presentear com coisas que 
jamais pensamos, grandes são as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas as deixamos 
de ganhar por pequenos deslizes, por tão pouco perdemos a oportunidade de entrar em 
Canaã assim como Moisés. Davi começou o seu deslize aos poucos, ao achar que já tinha 
feito muito pelo Senhor, achou que merecia um descanso e ficou em seu palácio durante a 
guerra contra os amonitas, as nossas melhores obras são como farrapos imundos ao Senhor, 
não podemos nos achar no direito de receber uma folga ou de pensarmos que já fizemos 
muito. (Isaías 64:6) Davi viu o pecado, sabia que era errado e ainda assim foi lá e o 
cometeu. E o pior, ele ainda continuou planejando como enganar a todos acerca de seu 
erro, porém não podemos enganar a DEUS. Ele sabe de tudo que acontece em nossas vidas. 
Não queira decepcionar a Deus, Ele é um Deus de amor, mas também de justiça, Davi foi 
perdoado, mas as consequências do seu pecado foram muitas. Perdão é diferente de não 
sofrer as consequências. Então, qual a lição? ➔ Tome suas decisões: Não precisamos 
aprender com a nossa própria experiência, podemos aprender e muito com a experiência de 
outros. Estamos devidamente avisados! Vigiar continuamente é responsabilidade nossa. 
Não podemos nos esquivar dizendo que a tentação foi mais forte do que poderíamos 
suportar. Deus é fiel, nunca se esqueça disso. Decida mudar aquilo que Deus está falando 
ao seu coração.   

Quinta-feira: Um homem que se arrependeu – Salmos 51.1 
“Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas 
transgressões.” ➔Você viu na meditação de ontem: Davi cobiçou, adulterou, enganou e mandou 
matar. Tudo isso por causa de um momento em que baixou a guarda num dia qualquer em que ele 
resolveu tirar férias de Deus. As consequências do pecado não se aliviam para ninguém, nem 
mesmo para um homem chamado ‘segundo o coração de Deus’. Davi, assim como eu e você, era 
falho, capaz dos maiores absurdos e pecados. Deus ficou muito triste com Davi (2 Samuel 
11:27b), mas o perdoou (2 Samuel 12:13). E por quê? O que aconteceu entre um versículo e o 
outro? Que característica fazia de Davi uma pessoa especial? A resposta para todas estas 
perguntas está em uma só palavra: ARREPENDIMENTO. Essa é a grande diferença entre Davi e 
outros personagens bíblicos que caíram em pecado. ➔ Reflita: Depois de pecar, Davi quis fingir 
que nada havia acontecido, mentia para si mesmo, fugia de Deus. Mas, quando foi confrontado, 
percebeu o quanto tinha desagradado ao Senhor. Davi estava cego por causa do pecado e Deus 
teve que enviar Natã para puxar a orelha do rei. Adão se escondeu e botou a culpa em Eva, Saul 
tentou dar um jeitinho porque não queria ficar malvisto pelos seus soldados, mas Davi não se 
esquivou. Assumiu a culpa e pediu perdão sinceramente. Mas afinal, qual é mesmo a importância 
do arrependimento? Leia Salmos 32:3-4; Mateus 3:1-2; Lucas 13:1-9; 2 Pedro 3:9 e responda no 
caderno. → Como VOCÊ pode se arrepender com sinceridade de coração? O verdadeiro 
arrependimento passa necessariamente por 5 fases, ou os 5C’s do arrependimento: 
1) Convicção (do pecado) 2) Consciência 3) Contrição 4) Confissão e 5) Conversão.  
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➔ Tome suas decisões: Talvez durante essa semana o Espírito Santo esteja “apitando” no 
seu coração coisas que você precisa confessar e mudar. Sugerimos que termine a meditação 
ouvindo a música Sonda-me da Aline Barros. Essa música fala de uma gradação do 
processo de Santificação de Deus nas nossas vidas: Sonda-me → Quebranta-me → 
Transforma-me → Enche-me → Usa-me. Primeiro o Espírito Santo de Deus vem e sonda o 
nosso coração nos mostrando se há algo que desagrada ao Senhor. Quando somos 
confrontados pela Luz do Senhor (Espírito Santo + Palavra), como em uma imagem 
refletida no espelho, enxergamos todas as trevas que ainda há em nós, ficamos 
constrangidos a querermos mudar. Uma vez decidido e obedecendo ao Senhor somos 
transformados e ficamos cheios do Espírito de Deus (toda vez que vencemos a tentação nos 
enchemos do Espírito Santo), o que faz com que possamos ser usados por Ele. Depois ore 
ao Senhor confessando os seus pecados e reafirmando seu desejo de agradá-lo em tudo. 
 

Sexta-Feira: Um homem segundo o coração de Deus – Atos 13:22 
“Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração; ele fará tudo o que for 
da minha vontade”. ➔ Davi foi um homem que, entre outros pecados, adulterou e mandou 
matar, mas também perdoou e cumpriu o que prometeu. Deus havia escolhido para reinar 
em Israel um homem que lhe agradava. A expressão “segundo o meu coração” significava 
um homem que se enquadrasse nos requisitos de Deus para o exercício da função real. 
Deus sabia que Davi era este homem, pois conhecia o seu coração, sua disposição e sua 
personalidade. Nós buscamos a Deus, mas Deus está a nossa procura também, a procura de 
pessoas que o agradem. Davi foi um dos que Deus encontrou, e, ao exemplo de Davi, 
devemos ser pessoas segundo o coração de Deus! ➔ Compare o versículo de hoje com 
Jeremias 5:3a e responda: que tipo de pessoas Deus está procurando? O que você entende 
por: ser segundo o coração de Deus? Leia as referências e depois escreva no caderno as 
repostas: Provérbios 4.23 e 21.2. ➔ Reflita: Você foi escolhido por Deus para fazer sua 
vontade! Essa é uma das principais características que Deus quer encontrar em você! Que 
você tenha um coração inclinado perante Ele e pronto para obedecê-lo. Assim como Paulo 
você foi chamado para conhecer a vontade de Cristo e praticá-la. (Atos 22:14). Muitas 
vezes pensamos ser impossível ter um coração segundo o de Deus, mas Ele nos criou à sua 
imagem. Lembre-se disso! Não precisamos ser perfeitos! Davi era um homem comum, com 
pecados como nós, mas a diferença estava na intenção do seu coração. A história de Davi 
foi escrita como exemplo para nós. ➔ Continue o quadro abaixo com as decisões que Deus 
tocar em seu coração conforme o exemplo dado. Mudanças dolorosas são necessárias, mas 
há recompensas! Complete a lista abaixo com aquilo que Deus tem tocado o seu coração 
durante a semana. 
 

 
➔ Ore para que Deus lhe ajude a ser como Ele é, peça disciplina para cumprir suas 
decisões, não tenha pressa de sair da presença de Deus, tenha uma conversa de qualidade 
com aquele que você considera ser seu melhor amigo. Até semana que vem! 
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