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INTRODUÇÃO 
 

“Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas 

ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome 

posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome”, diz o Senhor, que faz 

estas coisas. 

AMÓS 9:11-12 
 

 

 

 Existe até os dias atuais muita dificuldade da igreja no entendimento verdadeiro do que venha a ser o 

Tabernáculo de Davi, há muitos que nem sabem que o mesmo existe. 

 Este curso tem como objetivo oferecer um estudo profundo do significado profético do Tabernáculo 

de Davi no Antigo Testamento e sua importância na adoração dentro da Igreja moderna como um todo, e 

também na vida individual de cada cristão.  

 Estudaremos a vida de Davi e a unção de adoração que descansava sobre ele, a qual está disponível a 

todo cristão hoje, e o porquê de sua adoração o ter levado tão perto ao coração de Deus. 

 O objetivo é estudar em detalhes as profecias que declaram que o Tabernáculo de Davi seria 

estabelecido nos últimos dias e o que isso significa para os dias em que vivemos hoje.  

 Estudaremos como nós, como Igreja, somos um tipo de tabernáculo restaurada e que Cristo deseja ser 

adorado, deseja falar profeticamente e exercitar Sua autoridade através de nós, também veremos que a 

verdadeira adoração Davídica envolve cada faceta do nosso ser e cada área de nossa vida e como os 

podemos nos esforçar para expressa apaixonadamente essa adoração em tudo o que fazemos. 

 

 

Seja bem-vindo ao Curso: “Tabernáculo de Davi”! 

 

Tenha um bom estudo! 

 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


TABERNÁCULO DE DAVI 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

4 

O TABERNACULO DE DAVI 

 

 O Que é o Tabernáculo de Davi? 

1. Um lugar para REALMENTE se ver a Deus 

2. No Antigo Testamento, era o Santo Lugar 

3. Um lugar de sacrifício e expiação 

4. Um lugar simbólico do que Deus significava para Davi. 

5. Um lugar seguro para que Davi pudesse expressar o seu mais íntimo a Deus 

6. Um lugar de intimidade (adoração verdadeira) 

7. Refúgio e entendimento 

8. O lugar de habitação de Deus 

9. Fé como criança 

10. Busca do coração de Deus 

11. Devoção apaixonada por Deus 

12. Qualquer um pode entrar 

13. O Tabernáculo de Davi é um conceito que nós, como Igreja, estamos alcançando, mas 

AINDA não chegamos lá. 

 

 O Tabernáculo de Davi era uma representação física das obras de Deus e do Seu 

relacionamento COM o coração de Davi e DENTRO da vida de Davi.  

o Quando Deus está trabalhando em nossos corações, deve ficar claro e óbvio para que outros 

vejam… nós somos tabernáculos VIVOS. 

o As pessoas devem ver a CONSTRUÇÃO de Deus em nossas vidas. 

o Muitas vezes teremos que falar publicamente sobre o que Deus está fazendo, mesmo quando 

não estivermos num ambiente cristão. 

 

 De fato, o que era o Tabernáculo de Davi? 

1. Era um lugar de santidade, intimidade, adoração, sacrifício, expiação de pecado, refúgio 

(segurança). 
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2. Davi estabeleceu este lugar de adoração na nação de Israel durante seu reinado. 

1. Davi construiu o tabernáculo depois de ter sido coroado rei, mas não foi feito segundo 

a lei, mas sim segundo a revelação de Deus. 

2. O Tabernáculo de Davi foi como uma sombra da Adoração que seria estabelecida no 

Novo Testamento. 

3. Amós 9:11 – Deus levantará o Tabernáculo de Davi. 

1. Isto foi profético para a nação de Israel e é profético para a Igreja dos últimos dias. 

 

 Como posso representar externamente o Tabernáculo de Davi? 

o Sorriso, expressões faciais 

o Sendo um servo 

o Palavras 

o Sempre escolhendo a santidade 

o Tendo um estilo de vida de busca constante por Deus 

o NÃO MUDANDO somente porque estou no mundo! 

o O ambiente ao meu redor não deve mudar quem eu sou! 

 

 Por que é tão importante para nós estudarmos os conceitos do Antigo Testamento? 

1. Porque nos leva de volta a nossas “raízes” - temos a tendência de desprezarmos nossas raízes.  

É muito fácil nos desviarmos daquilo que cremos por não conhecermos nossas raízes, mas 

sem raízes, nunca iremos crescer; sem o Antigo Testamento não conseguiremos entender 

completamente o Novo Testamento. 

1. Um povo sem raízes é um povo facilmente persuadido. 

2. A maioria das pessoas do Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo habitando dentro 

delas.  Elas dependam dos sacerdotes.  Elas não tinham a presença do Espírito Santo. 

1. Existem três tipos de unção 

 Profeta 

 Sacerdote – pessoa normal 

 Rei 
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3. O Antigo Testamento constrói nossa fé e nos dá esperança. 

4. O Antigo Testamento é constituído de pessoas normais fazendo coisas extraordinárias para 

Deus sem a presença do Espírito Santo. 

5. O Antigo Testamento nos desafia a termos uma experiência própria com Deus. 

6. O Novo Testamento é um processo de discipulado (vida santa) e o Antigo Testamento nos 

ensina conceitos da adoração. 

7. O Antigo Testamento é uma sombra do que há no Novo Testamento. 

1. Deus é um Deus que ultrapassa gerações.  Ele vê a mim e a minhas gerações futuras. 

2. Quando Ele colocou Adão na terra, Ele já estava pensando em Jesus. 

8. A aliança antiga (Velho Testamento) está ressaltada na nova aliança (Novo Testamento).  Nós 

a respeitamos, aprendemos dela, e não a negamos. A lei revela o pecado – e não o cria. 

Exemplo: Regras do Seminário revelam o pecado – não esqueça a carteirinha – não seja 

rebelde à liderança. A lei é um desafio que revela o pecado dentro de nós. 

o Existem pessoas e coisas do Antigo Testamento que Deus usa para demonstrar o que Ele 

faria debaixo da Nova Aliança 

 Sombra: você é capaz de ver coisas que simbolizam o que está por cima, ou o que está 

por vir. 

o Esta sombra nos dá símbolos que nos servem como dicas do que está por vir. 

 Símbolo = objeto inadequado do que virá. 

 Deus tem falado profeticamente até hoje assim como Ele o fazia no Antigo 

Testamento. 

9. Deus nunca “começa de novo”.  Cada mover de Deus continua ‘construindo’ sobre o que já 

existe.  Nenhuma revelação é na verdade NOVA – somente é nova a nós. 

 

 Deus usou o rei Davi para demonstrar verdadeira e tipicamente o que Ele faria verdadeira e 

espiritualmente dentro da Igreja. 

1. O relacionamento que Deus tinha com Davi é o relacionamento que Deus quer ter com a 

Igreja nos dias de hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus. 
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2. Davi era um homem tão em sintonia com o coração de Deus que ele fazia coisas que não 

eram normais ou aceitáveis na adoração. Davi capturou a paixão de Deus e fez coisas das 

quais Deus se agradou. 

3. Quando nós estamos próximos ao coração de Deus, existe uma habilidade sobrenatural para 

se ir contra o que é normal. 

 Ausência da consciência própria 

 OBEDIÊNCIA produz uma habilidade sobrenatural para se fazer as coisas que Deus 

nos ordena fazer. 

 Cada geração tenta transformar o ‘mover’ de Deus em ‘O método de Deus’. Sempre 

tentamos engaiolar a Deus. 

 A natureza do pecado sempre busca substituir o relacionamento por rituais. 

 

 Deus não parou de usar símbolos quando o Antigo Testamento terminou. 

1. O que é o simbolismo e porque os símbolos são tão importantes? 

a. É uma representação física de algo espiritual 

 Existe uma ENORME diferença entre símbolos e ídolos. 

 As pessoas adoram ídolos, mas nós não adoramos símbolos.  Ex: mesa da santa ceia, 

a própria santa ceia. 

 Símbolos PODEM se tornar ídolos; assim como um mover de Deus pode se tornar 

ritual ou tradição. 

b. Deus pode se adaptar a PRINCÍPIOS santos dentro de uma cultura, para fazer com que o 

avivamento venha. 

 Nós temos a tendência de engaiolar a Deus, desde de o início dos tempos; contudo, 

nós não dizemos a Ele como Ele deve mover. Ele irá mover de maneiras diferentes 

em culturas diferentes. 

 Nós respeitamos e valorizamos como Deus se moveu no passado. 

2. Exemplo de Gideão 

 Ele fez um símbolo (um éfode), mas as pessoas começaram a fazer disto um ídolo. 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


TABERNÁCULO DE DAVI 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

8 

3. Símbolos do Novo Testamento 

 As Bodas do Cordeiro 

 A Noiva de Cristo 

 O Leão e o Cordeiro 

 Parábolas 

 Pedro andando sobre as águas 

 A Cruz 

 Vinho e Pão 

 O Espírito Santo como pomba 

 Línguas de fogo variadas (Espírito Santo) 

 Vento Impetuoso 

 Vestimentas de oração (Atos) colocadas sobre pessoas 

 Jesus usando o barro para curar um homem cego 

 Pessoas!  Nós somos a representação da unção de Deus aqui na terra. 

 

 Deus escolheu e usou Davi para simbolizar eternamente algo que era muito importante para o 

coração de Deus. A Adoração! 

 Nós sabemos que Davi será lembrado eternamente porque está na bíblia 

 Deus está usando e tem usado a vida de Davi para tocar as gerações, no passado, presente e 

futuro. 

 Davi foi o único rei no Antigo Testamento que conseguiu se aproximar do cumprimento do 

mandado duplo de Deus para Seu povo. 

1. O que é este mandado duplo? Sacerdócio e Reinado 

a. Isto quase foi quase cumprido no Antigo Testamento, mas foi cumprido no Novo 

Testamento. 

b. Este conceito era o desejo de Deus até mesmo debaixo da Antiga Aliança. 

c. Deus deseja reinar em meio aos filhos de Israel, mas eles tinham medo, então Moisés teve 

que fazer isto por eles. 
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d. A nação de Israel não queria isso. As pessoas falaram aos anciãos, ‘suba por nós’.  

e. Da comunhão é que vem o relacionamento; do princípio da mordomia é que vem a 

responsabilidade. 

2. Deus dividiu o mandado. 

a. Havia reis (governo, estabelecimento de ordem). 

b. Havia sacerdotes (ministério) 

3. O sacerdócio é que estabelecia os valores espirituais da sociedade. 

 Eles estabeleceram o padrão por terem receberam o padrão do próprio Deus. 

4. O reinado (o ramo governamental da sociedade) reforçou este padrão. 

 Governo = traz ORDEM, dá luz a boa mordomia, estabelece proteção física, estabelece 

valores culturais para a sociedade. 

a. Estabelece ordem na sociedade 

b. Trouxe um espírito de mordomia 

c. Proteção 

d. Valores culturais 

e. Ordem 

 Quando nós eliminamos valores espirituais de nossa sociedade, eliminamos 

nossos valores culturais. 

 Valores espirituais são uma âncora para nossa sociedade. Ex: nos anos 30-50 era 

errado ter sexo fora do matrimônio, drogas, aborto, etc. Agora as pessoas 

defendem o oposto e nem mesmo sabem que estão erradas. A nação perdeu sua 

âncora. 

 Temos que restabelecer nossa âncora novamente. 

 Quando a lei é removida, perdemos a habilidade de estabelecer valores 

espirituais. 

 A lei espiritual é o que traz a lei espiritual 

 Se sua vida espiritual não afeta sua vida natural, você não está adorado 

verdadeiramente – você somente está tendo uma experiência emocional. 
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a. Quando nós adoramos, certamente somos transformados. 

 

 Dentro da igreja, temos a tendência de ir para um dos dois extremos: 

1. Tudo é lei 

 Somente governo (a lei) mata a paixão e destrói a vida. Produz somente o 

tradicionalismo, remove ‘espiritualmente’ limites saudáveis e nos leva ao erro. 

(Dependemos demais de nossas emoções). 

2. Tudo é a graça 

 Somente a graça presente traz desordem (cultas seitas). 

 

 O rei Davi foi privilegiado em poder REINAR e ADORAR. 

 Amós 9:11 – Restaurar a tenda caída para que a possamos habitar 

 Atos 15:16-17 – Deus irá restaurar o Tabernáculo de Davi – restaurar ordem às nações 

 O conceito de que Deus irá levantar e restaurar este princípio do Tabernáculo representa ambos 

elementos – mordomia e uma vida em ordem (representando o governo) e cheia de paixão com uma 

linha direta a sala do trono para ouvir do Deus Todo-Poderoso e ser íntimo de Jesus. 

 Deus dará poder a seu povo! 

 Ex: Pedro – quando ele colocou sua vida em ordem, sua sobra passava pelas pessoas e elas eram 

curadas! 

 Deus quer trazer seu governo em nossas vidas (domínio próprio e ordem), e nos transformar em 

líderes que causem impacto em nossa geração para Cristo. 

 2 razões para intimidade com Deus em adoração: 

o Para que nós aprofundemos nosso RELACIONAMENTO com Ele 

o Para revelação (mudança) 

 A obra prática de Deus e seu mandado em nossas vidas = revelação. 

 O verdadeiro avivamento sempre traz mudanças tanto dentro de nós quanto fora de nós. 

o Não conseguimos manter o reavivamento dentro de nós – precisamos leva-lo a outros. 

 Se a glória de Deus VERDADEIRAMENTE afeta você, ela vai fazer com que você tome 

responsabilidade em sua vida diária. 
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 “Limpeza da casa” precede uma manifestação da glória de Deus – e não vem e permanece em lugares 

sujos! 

 Nós temos que pensar além desta geração – nós somos tijolos para nossos filhos. 

o Tudo o que RECEBI pode ser usado para melhorar minha geração, e quando minha vida 

acabar eu devo passar algo ainda melhor para a vida de meus filhos. 

 

 Passagens do Antigo Testamento que se referem ao Tabernáculo de Davi: 

o II Samuel 6:17 

o Isaías 16:5 

o Amós 9:11-12 

 

 Passagens do Novo Testamento: 

o Atos 7:45-47 

o Atos 15:16-17 

 

 Como nós trazemos a Arca e como nós trazemos o sacrifício? 

1. Através da adoração 

2. Consagração 

3. Respeito aos mandamentos bíblicos dados por Deus 

 

 A Arca – o que ela é e o que ela representa? 

1. O lugar onde a presença de Deus habitava 

 Os sacerdotes não podiam nem mesmo olhar para a Arca porque a presença de 

Deus era tão forte. 

 A base / fundamento para a identidade de Israel estava implícita na arca. 

2. A presença de Deus 

3. O Santo Lugar 

4. Pureza 

5. Intimidade 
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6. Santidade 

7. Poder – por causa das coisas na Arca 

8. Lugar Secreto 

9. Nossa sensibilidade ao tratamento de Deus em nossa vida (as coisas que trazemos para o 

sacrifício) 

 

 A Identidade da nação de Israel estava implícita na Arca. 

1. A identidade e natureza da nossa nação foi mudada. Ao abandonarmos a Arca, a 

identidade muda. 

 Se não somos sensíveis, não podemos trazer sacrifício. 

 

2. Sacrifício no Antigo Testamento sempre estava onde a consumação do poder de Deus era 

manifesto. 

a. O lugar do sacrifício é o lugar onde o poder de Deus é manifesto. 

b. Quando estamos preparados, sensíveis, etc., é aí que Deus irá mostrar Seu poder. 

c. O fogo consome o que não é puro! 

d. A obediência dá valor ao nosso sacrifício. 

 Obedecer é melhor do que sacrificar. 

 Davi estava restaurando um estilo de vida de adoração em uma nação que havia perdido seu 

próprio estilo de vida. 

 Parte do nosso papel é restaurar um estilo de vida de adoração a uma nação que já o 

perdeu! E isso tem muito mais a ver com a igreja. 

 

 O Sacrifício: 

1. Nossa reação e sensibilidade ao Espírito Santo – nossa decisão em sacrificar. 

2. Morrer para si mesmo. 

3. O melhor, e nada menos. 

 As pessoas tinham que trazer coisas que lhes eram valiosas. 
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 Deus algumas vezes irá nos pedir para abrirmos mão de algo por algum tempo para 

nos limpar.  

4. Algumas vezes precisamos pedir ao Espírito Santo que nos sensibilize para algumas coisas 

para as quais já perdemos a sensibilidade com o passar do tempo. 

5. Precisamos estabelecer o padrão; não tenha medo de fazer isto! 

 Tudo bem se as outras pessoas virem que estamos tentando ser ‘normais’. Outras pessoas 

não são normais.  

 Davi tinha uma grande paixão em ver os padrões da adoração restabelecidos em um lugar 

onde a nação inteira pudesse ver 

6. Sacrifícios: tempo, decisões, discipulado, finanças, orgulho, comida, relacionamento, ‘meu’ 

destino e chamado, talentos e dons. 

7. Algumas vezes Deus nos pede para sacrificarmos algo durante uma estação 

8. Duas coisas que Davi fez: 

 Possuiu a terra 

 Restaurou a terra 

9. Nunca deixe de fazer algo por medo do desconhecido 

 Israel veio à terra prometida e possuiu a terra, mas não a restaurou... então, Deus 

ordenou que fosse a terra fosse restaurada a Davi e a sua geração. 

 Possuir não custa muito, mas RESTAURAR custa, 

 Deus está mais interessado em meu caráter do que no meu conforto. 

 Grandes chamados e visões requerem grande caráter. 

10. Quando Davi trouxe de volta a Arca até Jerusalém, os sacerdotes, andavam 6 passos e então 

faziam um sacrifício. Deus não está interessado em quão rápido vamos chegar onde devemos 

chegar. Ele está mais interessado nos sacrifícios que fazemos ao longo do caminho. 

 

 Amós 9:11-12 

1. Deus falou que Ele queria restaurar as coisas da forma que Davi as tinha 

2. Deus quer que nós: 
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a. Possuamos a terra 

b. Restaremos a terra 

 

 Isaías 16:5 – Possuindo a terra 

 

 “Pitching the tent” da Arca. 

1. II Crônicas 1:4 

2. I Crônicas 16:1 

3. II Samuel 6:17 

4. II Samuel 11:11 

Essas passagens se referem a casa que Davi construiu e a casa onde ele habitava, e de onde 

governava. 

 

 Palavras usadas para TABERNÁCULO no Antigo Testamento: 

1. OHEL – uma cobertura, lugar de habitação, uma casa ou tenda (que se refere ao Espírito 

Santo).  Havia duas camadas de pano e duas camadas de pele estendidas sobre a madeira. Era 

uma cobertura, lugar de habitação para homens, animais E Deus – uso secular e agrado. 

a. Existem mais de 150 referências no Antigo Testamento da palavra “Ohel” sendo um 

lugar sagrado. 

b. A Arca da Aliança foi colocada na tenda de Davi. (Não se referindo a sua casa) 

c. Davi colocou o centro da adoração no mesmos lugar onde o centro do governo 

estava. 

2. MISHKAN – estrutura ou molde de madeiro que cobria o “ohel” (refere-se a Palavra de Deus 

- fundamento) Literalmente: O lugar onde Deus reside ou habita. O ministério do Espírito 

Santo, que nos cobre pairando sobre nós. 

a. Não podemos estar tão focados no “ohel” que esqueçamos do “mishkan” (o 

fundamento). 

b. Quando nós construímos sobre este fundamento, o ‘pairar’ do Espírito Santo virá 

naturalmente. 
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c. A Palavra tem que estar em você antes que o Espírito possa fluir através de 

você. 

d. Se você semear a Palavra de Deus em sua vida, isso produzirá um mover de Deus 

em você. 

e. Você precisa ter a Palavra de Deus como sua estrutura e fundamento. 

3. SOOK-KAH – um pequeno tabernáculo, pequena câmara, pequena tenda, feita de ramos e 

folhas de árvores. 

 Refere-se às pequenas tendas usadas para a Festa dos Tabernáculos. 

 Instruções para a Festa dos Tabernáculos são encontradas em: 

Levítico 23:34 

Deuteronômio 16:13,17 

II Crônicas 8:13 

Esdras 3:4 

 Tendas de ramo: 

Levítico 23:42, 43 

Neemias 8:15, 17 

Zacarias 14:16-19 

 

 A Festa dos Tabernáculos 

1) A Festa dos Tabernáculos era um ajuntamento de uma semana para se trazer as primícias, 

sacrifícios, etc, e comunhão juntos. 

2) Todo o conceito de férias foi instituído pelo Senhor! 

3) “Feriado” na verdade significa um dia santo separado para um dia nacional de descanso”. 

4) Esta festa sempre acontecia no 15o dia do 7o mês de cada ano. 5 dias depois da festa da expiação 

i. A Festa da Expiação era um dia nacional de arrependimento 

ii. Estudiosos bíblicas creem que Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos. 
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 No calendário judeu, o sétimo mês era o mais sarado por causa das festas que aconteciam 

durante aquele mês. 

1. Neemias 8:15-17 – Neemias reinstituiu as festas 

a. Precisamos basear tudo que fazemos na Palavra de Deus, do contrário, tudo se tornará 

em rituais vãos. 

b. A Palavra de Deus valoriza muito nossas ações de adoração 

c. Nós podemos ficar presos em um período de tempo, ao invés de nos agarrarmos aos 

valores dos princípios da Palavra de Deus. 

d. Não deixe de observar os princípios da Palavra de Deus, perdendo-se nas 

manifestações. 

e. Está nos faltando algo do ‘dar à luz’ do Espírito Santo 

2. Zacarias 14:16-17 

a. Era uma festa de celebração 

b. Era uma festa de lembrança (recordação) 

i. Deus queria que eles se levantassem e mudassem o ambiente por uma semana. 

ii. Um ambiente diferente produz mudança do foco, e nos aproximamos mais de 

Deus e dos outros. 

iii. Deus queria que o foco deles estivesse na celebração e memória. 

iv. Ações de graça é na verdade uma festa dos tabernáculos. Os peregrinos deveriam 

trazer as primícias e estabelecer um tempo de celebração. 

 

 Quando Deus disse que Ele iria restaurar o tabernáculo – Ele disse que restauraria as tendas (a 

Festa dos Tabernáculos) 

1. Isaías 4:6 

2. No Novo Testamento, nós somos o lugar da habitação do Espírito Santo. Nós somos as 

pequenas tendas, tendas humanas! 

- Sempre mantenha sua tenda aberta ao Espírito Santo 

- Nós SOMOS o tabernáculo! Assim como o tabernáculo foi feito de peles, nós fomos feitos 

de peles; havia o santo dos santos; nossa alma é o santo dos santos! 
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 Satanás sempre tem uma imitação 

1. Tabernáculo de Moloque – sacrifício de crianças. 

2. Satanás sempre produz morte, roubo e destruição. Ele quer destruir o espírito de vida de Deus. 

3. Onde o Espírito de Deus paira, sempre a vida é reproduzida. 

4. Deus sempre produz VIDA! 

 

 Do Antigo Testamento veio o Novo Testamento 

Atos 15:16 (profético de Amós 9:11) 

- Tiago estava apontando para a obra da cruz 

- A restauração do tabernáculo somente poderia ser feita através do Calvário. 

- O Calvário é o ponto crucial de nossa história. 

- O Calvário é o ponto que muda o curso de nossa história. Ele começa e termina nossa história. 

- Por causa do Calvário, o Espírito Santo veio. 

 

 SKENE 

1. Habitação ou morada eterna dos redimidos. 

2. Também significa: tenda, câmara, tabernáculo ou morada. 

a. Na mentalidade judaica, a tenda guardava algo sagrado. 

 

 SKENOPEGIA 

1. Uma cabana ou moradia temporária 

2. Refere-se ao corpo físico como lugar de habitação do Espírito Santo. 

 

 Referência a festa judaica dos tabernáculos 

1. João 7:2 

 Os judeus tinham o verdadeiro incorporado (Jesus) que apontava para a festa dos 

tabernáculos, mas eles nem mesmo o reconhecera porque suas mentes estavam tão 

cauterizadas. 
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2. O que se segue refere-se a cabanas temporárias ou tabernáculos; Festa da colheita: 

 

 Êxodo 23:16 

 Êxodo 34:22 

 Levítico 23:34 

 Deuteronômio 16:13-16 

 Deuteronômio 31:10 

 II Crônicas 8:13 

 Esdras 3:4 

 Neemias 8:14-18 

 Lembrança de onde seus ancestrais habitaram. Moradia temporária, lar temporário. 

 

 

 SKEENOO 

1. Montar tenda; acampar ou ocupar. 

2. Um símbolo de comunhão e proteção. 

3. Habitar. 

 João 1:14 – A Palavra (o Verbo) se tornou carne e habitou entre nós. 

 A obra de Deus – a Palavra viva veio e teve comunhão conosco, e ainda o faz. 

 Apocalipse 7:15 – Aquele que se assenta no trono habitará (se assentará, terá comunhão, 

protegerá) a eles. 

 Apocalipse 12:12 

 Apocalipse 6:13 

 Apocalipse 21:3 - ...o tabernáculo de Deus (a comunhão, proteção) é para o homem. 

4. A plena manifestação do tabernáculo será nos céus. 

 

 SKEENOMA 

1. Um acampamento, o Templo (residência de Deus) o corpo como um tabernáculo para a alma. 

Câmara ou tenda, Templo – que Davi queria construir. 

2. “Lugar de Habitação” é um conceito comum aqui – lugar onde Deus encontrasse seu povo, lugar 

onde Deus pudesse residir. 

3. Refere-se a um lugar físico, lugar onde Deus encontra seu povo. 

 A Igreja, o auditório! 
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 Atos 7:46 – o tabernáculo de Deus 

 II Pedro 1:13-14 – Refere-se ao corpo como a casa da alma; Tabernáculo do homem. 

 

 Lado histórico de Atos 15 

1. A menção do conceito do tabernáculo de Davi aqui no Novo Testamento 

2. É um reconhecimento de Amós 9:11 

3. O livro de Atos aconteceu durante várias décadas, não aconteceu somente como uma coisa após a 

outra. 

 A igreja de Deus está constantemente em fase de transição – transição é um sinal de 

crescimento e vida. 

 Transição produz conflito: 

i. Conflito interno 

ii. Conflito espiritual 

iii. Conflito de relacionamento 

 Nós devemos sempre aumentar nosso conhecimento. 

 Você sempre pode engajar seu crescimento espiritual aumentando seu conhecimento. 

i. Se você permanecer no PASSADO você não será relevante para o PRESENTE. 

4. O livro de Atos foi escrito 50-51 DC. 

 Isto foi 50 anos depois de Jesus haver morrido e ressuscitado. 

5. 10 anos antes disso foi quando o Espírito Santo começou a ser derramado sobre os gentios. 

 8 anos antes disso foi quando o Espírito Santo foi manifestado aos judeus 

 O primeiro incidente do Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios foi o de Cornélio. 

6. A revelação de que os judeus e os gentios eram um só corpo com Cristo ainda não havia sido 

manifesta. 

a. Deus não escolhe revelar tudo de uma só vez. 

b. Esta revelação não era nova, ela somente não havia sido revelada. 

c. Hoje nós podemos ir ao nosso manual – a Bíblia – quando temos problemas, mas a igreja 

primitiva estava na verdade no processo de formar a Bíblia (o Novo Testamento). 
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d. A igreja primitiva do Novo Testamento era em primeiro lugar uma congregação messiânica 

convidando gentios. Na era de hoje – é completamente o inverso, nós gentios estamos 

tentando alcançar os judeus. 

e. Paulo foi primeiramente aos judeus e depois aos gentios, que responderam. Os judeus ficaram 

com ciúmes. Deus falou disto antes de acontecer: Rm. 10:19-21; Is. 65:1-2. 

f. Atos 15 – o conflito entre milhares de cristãos gentios e judeus. 

7. O problema é que os judeus e os gentios estavam brigando por causa da circuncisão. 

a. Este era um momento de muita transição no Corpo de Cristo. Eles estavam se afastando do 

conceito da lei cerimonial da liberdade em Cristo. 

b. Eles estavam tentando converter os gentios à religião judaica. 

c. Muitos na igreja primitiva estavam caindo no erro. 

d. O diabo nunca espera para atrapalhar o corpo de Cristo. 

8. Quando divisão entra no corpo de Cristo, 4 coisas acontecem: 

1. O crescimento demora a acontecer 

2. A unção é impedida 

a. Uma reino divido não subsiste 

3. Nosso testemunho invalidado 

4. Nosso foco fica em nós mesmos, e não fora de nós 

9. Nem uma geração havia se passado e eles já estavam lidando com a religiosidade. 

 Toda geração experimento um derramar do Espírito Santo e pouco tempo depois tenta fazer 

daquilo uma religião. 

 O espírito religioso tem feito mais estrago na igreja do que qualquer outro espírito, porque é 

muito sutil. 

10. Os judeus estavam baseando suas questões e argumentos em: 

a. A aliança Abraâmica – Gn. 17 

i. Deus cortou uma aliança com Abraão – uma aliança de relacionamento. Para simbolizar 

seu relacionamento com Deus, Abraão teve passou pelo ritual da circuncisão. 

b. A aliança Mosaica – Ex. 12 

i. Toda a instrução da lei começou 
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ii. Foi para manifestar o relacionamento de uma forma ainda maior 

iii. Na revelação da lei, eles tinham uma cobertura do Espírito Santo (uma nuvem durante o 

dia, fogo durante a noite) 

1. O espírito religioso sempre traz orgulho. Quando começamos a focar em métodos, 

começamos a nos exaltar em orgulho. “Nós temos a revelação de como isso deveria ser 

feito.” 

2. Deus resiste o orgulhoso. O espírito religioso nos torna orgulhosos de nossas boas 

obras. 

11.  4 coisas que os judeus queriam que os gentios tivessem para manter as leis cerimoniais: 

a. Moisés / Cristo 

b. Fé / Obras 

c. Lei / Graça 

d. Antiga / Nova Aliança 

 

 A questão foi finalmente resolvida – Pedro, Barnabé, Paulo e Tiago, o Grande 

o Pedro chamado os gentios – Atos 10 e 11 – visão limpo/imundo. 

 Quando ele retornou a Jerusalém, os outros o desafiaram. 

 Jesus os havia proibido de ir antes que ele morresse – Mt. 10:5. 

 Mas Ele os deu o grande mandamento quando ele ressurgiu do túmulo. 

 A cruz / o rasgar do véu – o ponto de mudança. 

 O povo se regozijou; eles reconheceram que Deus havia aberto um caminho.  

o Paulo e Barnabé 

 Chamados juntos para trabalharem entre os gentios – At. 13:14; 1-3. 

 Eles literalmente tinham sido enviados como missionários – vários anos se passaram. 

 Processo do tempo – retornar a Antioquia (igreja loca) 

 Em sua percepção – Deus viu o coração e não a carne. 

o Tiago – Pedro – João – pilares na igreja d Jerusalém Gl. 2:9 

 A igreja primitiva também não era perfeita! 

 Atos 15:15-18 
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 A chave aqui é que Deus tinha salvado, curado, cheio do Espírito, tudo sem o ato da 

circuncisão. 

 Tiago apelou para as escrituras proféticas do A.T. e seu cumprimento literal há seu 

tempo. 

 “Estes dias” refere-se ao tempo da ressurreição até – durante todo tempo e até 

AGORA! 

 Continuação do assunto dos judeus discutindo se os gentios deviam ou não ser circuncidados. 

 Lembre-se, eles não tinham o Novo Testamento para lhes dar direção. 

 A maioria das pessoas com as quais os judeus estavam lidando eram as pessoas que haviam estado 

diretamente com Jesus. 

 Jerusalém era o centro do governo para a igreja primitiva. 

 Não foi nenhuma coincidência que o centro de adoração de Davi tivesse sido em Jerusalém e o 

epicentro da adoração da igreja primitiva foi em Jerusalém. 

 Várias vezes a imitação do diabo está em operação antes de os propósitos de Deus serem 

cumpridos. EX: Canaã – era a terra prometida de Deus, mas antes havia lá gigantes, feitiçaria, 

atividade demoníaca, etc, acontecendo, mas já havia sido separado desde o início para os 

propósitos de Deus. 

 A revelação de Deus na terra é progressiva. 

 

 O Debate 

- Tiago, o Grande foi na verdade o irmão físico de Jesus. 

- Ele foi o apóstolo cabeça (principal) 

- Tiago foi quem decidiu que os gentios não precisavam ser circuncidados. 

 

 Os Requerimentos 

 Os cristãos judeus tiveram que ajustar suas mentalidades e sua teologia para abraçar os gentios. 

 Eles tiveram que ajustar a teologia de acordo com uma nova revelação do Espírito Santo. 

 Deus refina o que Ele coloca dentro de você. 

 Denominações se tornam irrelevantes quando se pára de se fazer ajustes. 
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 O maior inimigo do mover de Deus no presente é o mover de Deus no passado. 

 Algumas vezes aquilo que você mais precisa vem daquilo que você menos gosta. 

 Quando Deus começa a tratar com você – RENDA-SE! Se você não fizer isso, você terá chances 

de perder a próxima coisa que Deus tem para você. 
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A VIDA DO REI DAVI 

 

 A primeira vez que Davi foi mencionado fisicamente foi em Rute 4. 

 Muito significativo por duas razões: 

o Linhagem de Jesus – Ele retornará um dia para se assentar no trono do SEU PAI DAVI. 

o A bisavó de Davi não era judia – ela era gentia. 

 Talvez ela nem era mais viva quando ele nasceu. 

 Raabe, a prostituta também era da linhagem de Jesus e não era judia.  

 

 Os Israelitas 

o Estava nos planos de Deus que os Israelitas fossem estabelecidos como exemplos para a 

nação inteira, mas eles fracassaram. 

 Exemplo moral 

 Uma representação da lei (aliança) 

o Pelo fato de que Deus tinha uma aliança com Israel, Ele os amou o suficiente para leva-los a 

um lugar de julgamento quando eles fracassaram. 

 Sempre esteve no coração de Deus levá-los de volta ao lugar de maior potencial deles. 

 Isso é a proteção de Deus. 

o Deus concedeu permissão a estranhos e estrangeiros de se tornarem parte de uma fé judaica. 

 Até mesmo dentro da lei dada aos judeus, a porta ainda ficou aberta aos gentios. 

 Sábado (ano sabático): um sinal a outras nações que nosso Deus é um Deus de AMOR 

o O coração de Deus sempre está aberto se NÓS fizermos a escolha. 

o A vida é uma sequência de escolhas. 

 

 O Julgamento de Deus sobre os Israelitas. 
 Amós 9:11 está dentro de um contexto de julgamento e purificação. 

o O julgamento de Deus se dá nas seguintes áreas: 

1. No ambiente natural 

2. No ambiente econômico 

3. No ambiente espiritual 

4. No ambiente político 
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a. Do tabernáculo de Davi todas as coisas foram restauradas. 

 Algumas palavras proféticas nas Escrituras podem ter cumprimentos múltiplos. 

 Julgamento leva a restauração 

o O primeiro filho de Davi e Batseba morreu por causa do julgamento (misericórdia) de Deus, 

mas Deus permitiu que eles tivessem Salomão, que é da linha sanguínea de Jesus! Redenção! 

 

 A segunda vez que Davi é mencionado é I Samuel 16:13. 
1. Davi foi ungido rei. O Espírito do Senhor veio sobre ele e esteve sobre ele desde aquele dia. 

2. Algo tinha que já estar em operação na vida de Davi para que ele pudesse ter sido escolhido por 

Deus. Nós sabemos disso porque Deus estava olhando para o coração de Davi. E também porque: 

 Ele era muito jovem 

 Ele era o menor na casa de seu pai 

o Deus pode ir além de nossas circunstâncias se nosso coração estiver voltado para Ele. 

 

 

 CORAÇÃO – I Samuel 13:14. 
1. Coração na linguagem hebraica é Lêbâb. 

a. O mais interior do coração 

b. O órgão ou parte mais interna de nosso ser 

c. Pensamento ou maneira de pensar 

d. No meio de uma mentalidade, ou entendimento 

e. Coragem 

2. Deus já estava vendo tudo isto acima na vida de Davi antes que ele fosse ungido. 

3. Davi já tinha desenvolvido seu coração em um coração para o Reino, e já tinha uma 

mentalidade de Reino. 
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O HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 

 

 Davi era um homem segundo: 

1. A maneira de pensar de Deus 

2. A mentalidade de Deus 

3. O entendimento de Deus 

4. A coragem de Deus 

5. O mais interior de Deus 

o Nunca é cedo demais na vida para se começar a desenvolver estes atributos. 

o Davi tinha feito algumas escolhas cedo em sua vida que eram chaves para o cumprimento das 

escolhas de sua vida e de seu destino. 

o Nós não temos menor ideia de como nossas escolhas nesta vida irão causar impacto nas 

gerações futuras. 

o Deus é capaz de colocar dentro de nós desejos e escolhas, desde bem cedo. 

o Algumas vezes a ‘inclinação’ natural que uma criança tem foi dada por Deus. 

 

 A unção de Davi: 

1. Quando Davi foi ungido, o óleo foi derramado sobre ele e a partir daquele momento, o Espírito 

Santo veio sobre ele. 

2. Quando Davi foi coroado rei, ele tinha 40 anos. 

3. Davi passou do Antigo Testamento para o Novo Testamento na dimensão do Espírito Santo. 

4. Ele teve a unção sobrenatural do Espírito Santo. 

5. Quando Davi foi ungido, foi isso que o manteve no trilho correto. 

 Nós devemos ser capazes de identificar um momento de mudança em nossas vidas, que marcou 

o chamado de Deus para nós. 

a. Falar sobre o meu mesmo – palavra profética quando era adolescente – sobre as duas 

estradas. 

 Quando você passar por momentos difíceis, lembre-se das palavras que foram faladas sobre sua 

vida. 

 Por trás destas palavras está o Espírito de Cristo. 

 O Espírito de Cristo é o espírito de profecia 

 Deus não MENTE! 

 Este momento é Alfa e Ômega. Jesus é aquele que começa a obra e a termina. 

6. Imediatamente após Davi ter sido ungido, ele voltou a apascentar ovelhas, mas não por muito tempo 

– logo após este momento veio Golias e foi isso que trouxe Davi à tona. 

7. A introdução de Davi à corte foi quando ele tocou harpa para o rei Saul. 

 

 A progressão da vida de Davi após ter sido ungido. 
 No Antigo Testamento, quando alguém vinha para te ungir, significava que algo grande estava 

para acontecer! 

1. De repente, Davi veio à tona. 
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 Saul era atormentado por um espírito maligno e “de repente” alguém se lembrou de que Davi 

sabia tocar harpa. 

 O tempo de Deus é CORRETO! 

2. O tipo de reputação que Davi tinha mesmo sendo jovem era: 

a. Alguém que sabia como tocar bem 

b. Um homem valente e forte 

c. Homem de guerra 

d. Prudente em palavras 

e. De gentil presença 

f. O Senhor estava com ele. 

 A reputação de Davi ia à frente dele. 

 O servo de Saul é quem viu estas qualidades em Davi. 

 Quando Saul encontrou Davi, Davi encontrou favor em seus olhos. 

 Davi então tocou a harpa para Saul. 

3. A segunda coisa que aconteceu a Davi é que ele foi chamado para a na corte do rei. 

 Inicialmente ele encontrou favor diante do rei. 

4. A terceira coisa é que ele se encontrou com Golias. 

 Em algum ponto, Davi foi para casa, após ter tocado diante de Saul. 

1. 3 dos filhos de Jessé foram para a guerra 

2. David se levantou cedo como Jessé o havia ordenado. 

 Davi foi consistentemente obediente a autoridade. 

 Quando você é obediente a autoridade estabelecida por Deus, isso traz o favor de Deus 

sobre sua vida. 

 Você passará por um momento onde você MINISTRARÁ A AUTORIDADE. 

 Nós olhamos para as falhas de outras pessoas e usamos ISTO como uma desculpa para 

nossa falta de fidelidade. 

i. Até mesmo se a pessoa em autoridade for má, AINDA assim nós TEMOS QUE NOS 

SUBMETER. 

 No meio da conversa com seus irmãos, Davi ouviu Golias desafiando a Deus. 

 A resposta de Davi foi: “Quem é este filisteu incircunciso que ousa desafiar o exército 

do Deus vivo? 

 Davi identificou a guerra espiritual que estava acontecendo. 

 Ele demonstrou duas coisas ao fazer isso: 

1. Ele tinha um relacionamento com Deus. 

a. Nós temos uma perspectiva correta da situação quando temos um 

relacionamento com Deus. 

2. Ele tinha um entendimento de quem Deus era para aquela nação. 

a. Esta já era a unção de rei repousando sobre ele e em funcionamento. 

b. O Espírito Santo repousava sobre Davi e ele imediatamente começou a 

identificar o lugar de Deus na nação. 

5. Os irmãos de Davi começaram a criticá-lo, mas realmente, eles estavam falado do que o coração 

deles estavam cheios. 
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 Algumas vezes quando você faz as coisas baseado em obediência, você será mal-entendido, 

mas não deixe que isto o faça desviar do seu propósito. Mantenha seu foco e continue sendo 

obediente. 

6. Davi ignorou seus irmãos e voltou para casa fazendo a mesma pergunta – que desafia o exército 

do Deus vivo. 

 Saul ouviu esta conversa e disse a ele par vir lutar contra Golias. 

7. Davi foi diante do rei porque o rei ainda era a autoridade sobre, e então pediu permissão para 

lutar contra Davi. 

 Quando Davi foi para a guerra, ele foi com algo que ele já havia provado. Ele não quis usar 

a armadura de Saul porque ele não a tinha provado, ele queria algo que sabia que iria 

funcionar. Se não, aquilo iria impedir sua visão. 

o Não tente se encaixar na visão de outra pessoa. 

o Em Deus, nós temos que provar as coisas por nós mesmos. Não podemos usar os 

princípios ou armadura de outros. 

 A batalha nunca termina – então, não coloque seu foco na guerra – coloque seu foco em 

Deus. 

o Davi se levantou e tomou autoridade da nação como representante dela. 

 Esta batalha determinaria o destino da nação. 

8. A declaração de Davi para Golias. 

a. Ele disse a Golias o que aconteceria. Ele confessou a vitória ANTES de realmente vê-la. 

(Ele o mataria, cortaria sua cabeça e daria como alimento aos pássaros do céu.) 

i. Nós precisamos confessar as coisas antes delas acontecerem. 

ii. Nós geralmente só confessamos coisas negativas. 

b. Ele disse a Golias o que aconteceria (que todos saberiam que a batalha é do Senhor e que 

Ele o entregaria nas mãos de Davi.) 

o Tudo isso fez com que Davi começasse a andar na sombra da sua unção como rei. 

9. Davi teve que tomar algumas decisões. 

a. Lutar contra as impossibilidades 

b. Permanecer com Deus 

c. Obter a vitória 

 Nós podemos escolhes ter comunhão com Deus onde estivermos porque nós somos o Tabernáculo 

 Deus deixa muitas coisas a nossa escolha, e nós devemos escolher responder a iniciativa de Deus. 

 Quando nós escolhemos esperar m Deus, a iniciativa é revelada. 

 Davi teve tamanha revelação do coração de Deus porque ele teve muito tempo para ‘esperar’. 

 Davi usou seu tempo de espera com muita sabedoria. 

 A maioria de nós tem medo de uma estação de espera porque nossa identidade está tão enraizada 

no que nós fazemos, que acabamos com medo de ficarmos sozinhos. 

 Davi construiu sua identidade em Deus. 

 Nós temos que buscar estações de espera com Deus. 

 Houve uma revelação do caráter de Deus fluindo na vida de Davi 

 As estações de espera são ordenadas por Deus e trazidas por Ele – não tenha medo delas! 

 Muitas vezes nós baseamos nossa identidade com base em coisas superficiais (professores, 

doutores, alunos, etc), mas realmente nossa identidade deveria ser a de um filho de Deus! 
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 Davi tirou de um poço profundo que já havia sido cavado muito tempo antes de acontecer a situação 

de Saul o perseguindo. 

 Quando você estiver em momentos de transição – cave um poço mais profundo. 
 

 

 Davi e Jônatas – I Samuel 17 
o Jônatas deu sua vestimenta (reino) a Davi. 

 Ele era o herdeiro do trono 

o Jônatas entregou sua identidade a Davi. 

o Jônatas é a ilustração do amor de Deus – ele não teve ciúmes da unção na vida de Davi. 

 Você frequentemente tem que estar em posição de dar ‘suporte’ antes de poder estar 

em liderança. 

 Quando poder e privilégio vêm a você, e você tira VANTAGEM disso, isso só 

mostra que você AINDA NÃO ESTÁ PRONTO PARA ISSO! 

 Deus usa relacionamentos em nossas vidas quando a unção está sobre nós. 

 Se você estiver andando nos caminhos do Senhor, Ele pode unir seu coração com o 

coração de outra pessoa, e o dela com o seu, para cumprir propósitos em sua unção. 

o Davi e Jônatas estabeleceram uma aliança até a morte. 

 Construa relacionamentos de qualidades porque você não sabe se daqui a 10-15 anos 

os frutos deste relacionamento dará frutos. 

 

 Após a Batalha 
o Davi foi trazido permanentemente ao reino. 

o O herdeiro do trono (Jônatas) fez uma aliança com Davi. 

o Davi foi colocado em posição de autoridade e liderança (ele foi estabelecido como capitão 

do exército). 

 

 Comportamentos chaves na vida de Davi 

o Ele foi obediente a vida de Saul (o princípio da obediência) 

o Ele se comportou de maneira sábia e andou em sabedoria 

o Ele foi aceito à vista do povo e Deus lhe concedeu favor 

o Ele foi aceito e obteve favor com os servos de Saul 

 

 A causa: 

1. A causa principal do problema de Saul com Davi é porque ele viu nele as seguintes coisas: 

 O Senhor era com ele. 

 Ele viu a unção na vida de Davi. 

 Ele viu que ele não tinha mais sua unção 

2. Saul viu a unção que estava antes sobre ele, agora estava sobre Davi, e ficou com medo. 

 Saul rejeita a palavra do Senhor. 

o I Samuel 15:23,26,28 

 O profeta do Senhor disse a Saul 3 vezes que o reino havia sido tirado dele e dado a 

outra pessoa melhor do que ele. 
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 Quando Saul viu a Davi, as palavras do profeta voltaram a ele. 

 Não tem porquê lutar contra Deus e ser desobediente – isso não levará a lugar 

NENHUM 

3. Davi estava fazendo o que ele deveria fazer quando Saul o removeu. Ele disse a Davi que não o 

queria por perto dele mais, e o colocou responsável por apenas 1000 pessoas. 

 Davi não mudou seu comportamento em meio a adversidade. 

 NOSSO COMPORTAMENTOU NÃO DEVE MUDAR POR CAUSA DE NOSSAS 

CIRCUNSTÂNCIAS. 

 Davi foi sábio e obediente e o Senhor estava com ele. 

4. Saul teve medo de Davi por causa de sua constância. 

5. A promessa de Saul para quem quer que matasse Golias foi: 

i. Ele casaria com sua filha mais velha 

ii. Não pagaria imposto 

iii. Teria grande riqueza 

1. Saul propositalmente quebrou sua promessa a Davi não dando sua filha mais velha; ao 

contrário, ele queria lhe dar Mical, para que fosse uma pedra de tropeço para ele. 

6. Deus continuou dando a Saul graça e tempo para se arrepender, mas em nenhum momento Saul 

quis faze-lo. Ele estava tão cheio de rebelião que escolheu lutar contra Deus ao invés de 

escolher se arrepender diante de Deus. 

7. Saul foi literalmente inimigo de Davi, o que o fez inimigo de Deus. 

 Quando Deus está com você, tudo o que você fizer prosperará! 
 Na monarquia do Antigo Testamento, o filho mais velho era o herdeiro do trono, e a filha mais velha 

deveria se casar com alguém de potencial para realeza. 

 Davi foi o menino pastor de ovelhas que se tornou um rei. Cristo é o Bom Pastor e agora ele reina 

nos céus como o Rei. 

 

 4 detalhes que confirmam a situação de Saul perseguir a Davi 
1. Deus estava com Davi 

2. Mical amava Davi 

3. Saul teve mais e mais medo. Ele foi dominado pelo medo 

4. Ele se tornou inimigo permanente de Davi 

 

 Em situações de injustiça – não desvie seu foco em meio a injustiça. Geralmente acaba se 

resolvendo. Davi manteve seus olhos no Senhor e em suas tarefas. 

 

 Saul tentou conseguir a ajuda de outras pessoas para matar Davi. 
1. I Samuel 19:1-24 

i. Esta foi a primeira vez que Saul tentou conseguir outras pessoas para lhe ajudarem a 

matar Davi. 

ii. A INTENÇÃO MÁ DO CORAÇÃO DAS PESSOAS SEMPRE IRÁ VIR À 

TONA. 
2. Jônatas foi até a Davi para lhe dizer que Saul estava tentando matá-lo. 

i. Obediência parcial NÃO é obediência, é desobediência. 
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ii. Deus pode profetizar através de qualquer um – até mesmo um jumento! 

iii. Profecia não determina se estamos bem com Deus. 

o Romanos 9:17 – Faraó foi erguido por Deus – mas ele não ficou COM Deus. 

o Deus usa as adversidades de uma pessoa contra Ele como uma forma de fazer com que Seu 

Reino avance. 

o Embora Saul não estivesse seguindo a Deus, a unção ainda vinha sobre ele. 

o Quando as pessoas estão debaixo da unção de Deus não significa uma mudança permanente 

de coração. Grande parte disto tem a ver com nossa escolha de fazer esta mudança. 

o Só porque você está num momento intenso de ministração, sendo ministrado ou ministrando a 

outros, não significa que seu coração mudou. 

o Jônatas fez uma aliança com a descendência inteira de Davi. 

o Jônatas percebeu que o trono na verdade seria passado para a sua descendência. 

 

 Davi decidiu que ele precisava ir ou então permanecer para sempre. 
o Ele decidiu seguir um plano. 

 I Sm. 20:1 “O que eu tenho feito?” 

 Versículo 3. Ele está andando em sabedoria aqui. Lembre-se que Davi foi guiado pelo 

Espírito Santo. 

 Algumas vezes em nossas vidas nós temos que exercer sabedoria prática. 

o Jônatas quebra a lealdade à família – e se compromete verdadeiramente com Davi. 

 

 O plano: 
o Na festas da lua nova – a família jantava junta. 

 A observância religiosa de Saul – Deus não estava mais com ele. 

o Havia um lugar separado para Davi. 

 Davi não foi e Jônatas deveria discernir a reação de seu pai. 

 V. 12: Jônatas inicia uma aliança com Davi. Ele faz um compromisso com sua 

linhagem que é mais forte do que a lealdade à sua linhagem sanguínea. 

 

 Davi é exilado. 
o Ele vai para a cidade dos sacerdotes – antigamente ia para lá para o Tabernáculo de adoração 

e inquiria do Senhor. 

 Ele fala uma mentira. Este foi um erro e a mentira produziu resultados horríveis – e 

ele lamentou mais tarde. 

 V. 10 – ele se entregou ao medo. Esta é a primeira vez que o medo é mencionado na 

vida de Davi. 

 Ele foge para a terra de seus inimigos por causa do medo! Ele teve mentir / enganar 

novamente ao Rei de Gate. 

o Deus ainda estava com ele. Em nenhum momento a Bíblia diz que o Espírito de Deus deixou 

Davi. 

o Davi passou por uma estação de preparação, e depois por uma estação de promoção, e por fim 

uma estação de purificação. 
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o A maioria do nosso tempo de purificação não vem no tempo de preparação ou promoção – 

vem no tempo de perseguição. 

o Por que Deus nos purifica? 

1. Porque Deus sabe o que temos que enfrentar pela frente. 

2. Para manusearmos responsabilidades grandes temos que ser vasos purificados. 

 Ele se tornou inimigo do rei e também um inimigo do estado. Um problema pessoal e 

tornou um problema nacional. 

 

 I Samuel 22 
 Davi age em medo novamente – desta vez ele vai para a caverna de Adulão. 

i. Os da casa de seu pai vieram a ele ali (parentes distantes). 

ii. Os oprimidos vieram até ele – a unção de governo AINDA estava em operação 

iii. É por isso que as escrituras que os dons são irrevogáveis. 

1. As pessoas no mundo são ungidas em suas habilidades e elas PODEM FAZER. 

2. v. 3 – Rei de Moabe – Por que? Sua bisavó foi Rute! 

 V. 6-23 – Talvez as consequências da mentira de Davi? Nós nunca saberemos – os sacerdotes 

foram mortos. 

 Saul acusa seus servos de terem sido traidores – e o servo de Edom (que nunca havia sido leal a 

Deus) fala. 

 Saul chama os sacerdotes – v. 15 – Aimeleque declara sua inocência e Doegue mata a todos – 

com exceção de um – Abiatar. Ele foi o único deixado para que carregasse o sacerdócio – 

transferido por linhagem sanguínea naqueles dias. 

 

 I Samuel 23 – Davi ainda está sob a unção de rei. 
 Ele governa o povo 

 Ele está defendendo uma cidade de Israel 

i. Ele salva a cidade e o povo acaba o traindo. 

ii. Ele busca a Deus AMBAS VEZES 

1. V 2, 4, 11 

 Esta é a chave para se permanecer firme. Constante busca e dependência do Senhor 

naquilo que Ele nos fala. 

 Davi foge para a cidade e Saul não o persegue mais. 

 Davi, pelo contrário, vai para o deserto de Zife. 

COISAS CHAVES ACONTECEM AQUI 

 I Samuel 23:16 – Jônatas vai até Davi para fortalece-lo e conforta-lo. 
 5 coisas que Jônatas disse a Davi: 

1. Não tenha medo – Jônatas foi um símbolo do Espírito Santo 

2. Ele o afirmou – Jônatas veio para renovar a aliança que eles já tinham, e não para fazer 

uma nova aliança 

3. Ele confirmou o seu chamado 

4. Ele disse que daria suporte a Davi 

5. Ele disse que todos sabiam do que estava acontecendo e que Davi não deveria ter medo de 

1 pessoa (Saul) 
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 Os zifeus contam IMEDIATAMENTE para Saul onde Davi estava, logo após Jônatas ter trazido 

encorajamento a ele. 
 Saul tenta parecer muito religioso e espiritual – v. 21-22 

i. É muito mais difícil de se lidar com um espírito religioso do que com um espírito iníquo, 

pois o espírito religioso é propositalmente enganador. 

ii. É mais difícil de se lidar com um coração endurecido do que uma simples ignorância. 

iii. O rei Saul foi muito religioso e não tinha o poder que Davi tinha. 

iv. O rei Saul perseguiu a Davi vez após vez, e em cada uma das vezes, Deus protegeu a 

Davi. 

v. Uma nação inteira estava perseguindo um homem, mas mesmo assim, Deus o estava 

protegendo durante todo o tempo. 

 Saul persegue-o e ele corre para o deserto de Maom. 

i. V. 26 – Deus sempre aparece NO TEMPO CORRETO 

ii. Deus usou os filisteus para levar Saul. 

1. Este foi um momento em que Davi escapou por pouco. 

2. Deus interviu sobrenaturalmente aqui. 

i. Período de tempo de 17-18 anos. 

 

 Capítulo 24 
o Saul persegue Davi até En-Gedi. 

o Davi vai para o mais interior da caverna. 

 

 O Teste 
1. O teste veio para que Davi matasse a Saul. 

a. Os homens que seguiam a Davi ainda não haviam sido purificados, e usaram a Palavra de Deus 

para tentar forçar Davi a fazer uma coisa que ele não deveria. 

b. Exemplo – Satanás e Jesus – antes de seu ministério público. 

c. O teste do caráter de Davi. 

i. Exaltação própria 

ii. A 

iii. Tempo, que não fosse o tempo de Deus 

2. Davi cortou uma porção das vestes de Saul. 

3. Davi imediatamente sentiu remorso após cortar a orla do manto de Saul por haver desrespeitado um 

líder nacional. 

a. Davi faz o que um bom líder faria nesta situação. 
i. Ele teve que conter seus servos. 

ii. Ele teve que se humilhar diante de Saul. 

iii. Ele teve que mostrar os motivos de seu coração a Saul. 

b. Arrependimento foi um outro marco na vida de Davi. 

c. Deus algumas vezes nos coloca em situações não para nos provocar a algo, mas para nos testar. 

4. Davi se arrependeu diante de seus homens porque ele reconhecia seu papel de líder e eles estavam 

olhando para ele como um exemplo. 

a. Boa liderança irá reparar uma situação errada. 
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5. Saul se arrepende – ele reconhece a retidão de Davi – suas ações é que produziram isto. Se Davi tivesse 

agido em seu tempo e força neste momento, isto não teria acontecido. 

a. V.20 – VERSÍCULO CHAVE – Saul deixa claro a Davi que ele um dia seria rei e o faz 

prometer que ele ao feriria a sua descendência. 

 Quando Davi confrontou a Saul, Saul poderia ter facilmente matado a Davi, mas quando as pessoas 

se aproximam de alguém que carrega uma unção como Davi carregava, Deus pode 

sobrenaturalmente contê-las. 

 Davi teve que abrir mão de sua própria força e escolher tomar parte de um poder maior. 

 Davi teve que se colocar em uma posição onde ele disse que teria que ser uma coisa de Deus e que 

ele não agiria em sua própria força. 

 Você tem ser mais comprometido com Deus do que com seu chamado. 

 

 

 TEMPO CORRETO É TUDO! 
o Se Davi houvesse matado Saul quando ele teve uma chance – ele não teria tido a lealdade da 

nação inteira – porque tempo é tudo! 

 

I Samuel 25 
o Este era o teste da vingança de Davi. 

o Nabal – v. 3 – descrição de seu caráter 

o Os homens de Davi o protegeram, e eles pedem comida (v.8) comida para um dia de festa. 

o Parte da lei era que se o vizinho não possuísse comida em um dia de festa, você deveria 

compartilhar com ele – estranhos e estrangeiros. 

o Nabal se recusa a ajudar. Ele também não trata os homens de Davi com respeito. 

 Davi decide se vingar (v. 13) 

 Aqui Davi está agindo como Saul – ele não pergunta ao Senhor e decide tomar 

vingança sobre alguém que cruzou seus propósitos. 

 LER V.21 

o V.14 – UM DOS SERVOS DE Nabal vai e conta a Abigal, e ela interrompe os homens de Davi 

(v.20) 

 Ela se prostra. 

 Ela leva a culpa. 

 Abigail abriu os olhos de Davi para a tolice do que ele está prestes a fazer. 

 Ela lhe traz presentes. 

 Ela pede perdão. 

o V. 26 – 29 – O discurso de Abigail faz com que Davi saiba que o povo está ciente do que está 

acontecendo entre ele e Saul. 

o V. 31 – Ela o deixa ciente que ele não terá consciência pesada nem sangue inocente derramado, 

quando assumir o trono. 

o V. 30 – Ela também reconhece que Deus está lutando por ele. 

 IMAGINE O QUE ESTÁ SE PASSANDO NA MENTE DA NAÇÃO INTEIRA – 

ELES ESTÃO OBSERVANDO O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA NAÇÃO – 

JUNTAMENTE COM O LÍDER! 
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o V.32-34 – Davi OUVE a Abigal – uma mulher. 

 Ela vai para casa, diz ao marido e ele morre. 

 Davi se casa com ela – e outra mulher (a influência talvez, da cultura dos Filisteus). 

 Saul tinha dado Mical em casamento a outro homem (v.44) – o maior dos insultos. 

 Isto mostra a todos que Davi deveria ser considerado um homem morto, pois 

uma mulher somente é livre para se casar novamente depois da morte de seu 

marido. 

 Ele oficialmente corta Davi da sua família. 

 2 Questões nas quais Deus estava testando Davi: 
o Derramar sangue sem causa. 

o Vingar-se a si mesmo. 

I Samuel 26 – Revisão do Teste da Revanche 

 Davi tinha tendências terminais 

 Só porque você passa em um teste uma vez em um certo nível, não significa que você não terá que 

enfrenta-lo de novo em um outro nível mais tarde. 

 Deus queria extrair permanentemente a tendência de revanche da vida de Davi. 

 O povo ‘leal’ de Zife (a Saul) vão a Davi e dizem que Saul está se escondendo. (v.1) 

o A nação aqui fica dividida. Algumas pessoas – Abigail tinha as coisas em na perspectiva correta 

(perspectiva de Deus) e sabe que Deus está lutando por Davi e outros querem que Saul permaneça 

no poder. 

o V. 6 – Sobrinho de Davi – Abisai – vai até a Davi e eles descem ao campo de Saul. 

o V. 9,10 – Davi declara que Deus irá tratar com ele. 

 Isto mostra que Davi teve que chegar a três coisas: 

1) A proteção de Deus sobre ele. 

2) O lugar de Deus para ele. 

a. Nossa paz precisa vir de Deus, e não de onde estamos. 

b. Talvez não seja o nosso conceito de situação ideal, mas talvez seja o de Deus. 

c. Não simplesmente tolere o lugar onde Deus te colocou no momento. Abrace-o. 

d. Deus lhe colocará em um lugar que não seja o lugar ideal, para ver seu nível de 

murmuração! 

e. Abrace o lugar que Deus tem para você. 

3) O plano de Deus para ele. 

 Deus estava testando Davi novamente quando ele veio sobre Saul. Deus teve que colocar Saul e 

todos os seus homens em um sono profundo. 

o Desta vez Davi passou no teste. 

 V. 10 – Davi finalmente entende o lugar que Deus tem para ele, e entra em um momento de 

descanso. 

1) Deis trataria com Saul. 

2) Você pode escolher o caminho mais alto e deixar que Deus tome controle completo ou você 

pode tentar fazer algo em seus próprias forças e ver que não funciona. 

 Davi vai e chama por Abner, o capitão do exército de Saul, para acordar. 

o V. 16 – ele não guardou o rei. 
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o V. 17 – Saul o chama de ‘filho’ - familiar, de novo? 

o V. 19 – ofereça um sacrifício, vá e ore, arrependa, mas não MATE. Siga a ordem Levítica. 

 A resposta de Saul: 

o Ele não tinha pecado. 

o Ele não tinha sido um tolo. 

o Diz a Davi que Deus valoriza sua vida. 

o Saul mais uma vez o chama de ‘meu filho’ – faça grandes coisas e prevaleça. 

 

I Samuel 27 – Qual é ESTE teste?? – Seu próprio raciocínio. 

 Davi decide que ele não está seguro em Israel e volta para a terra dos filisteus. 

o Nós não temos nenhum indício de Davi consultando a Deus quanto a esta decisão. 

o Ele raciocina em sua própria mente. 

o O profeta tinha o recomendado que voltasse para Judá quando ele deixou o país antes. 

 Davi retorna ao rei de Gate – Aquis (v.3) 

o Saul não vai mais atrás de Davi. 

 Nós nunca saberemos o que teria acontecido se ele tivesse ficado em Israel; mais tarde esta decisão 

precipitou uma crise para Davi. 

 V. 8 – Eles gastaram anos eliminando os inimigos. Davi ainda está tentando se livras dos inimigos 

de Israel. 

o Ele voltou para o mandamento original que Deus tinha dado aos Israelitas e que eles nunca 

cumpriram. 

o Davi ainda agindo como um rei deveria. Ele ainda está trabalhando com uma unção de rei aqui 

– defendendo sua nação – aqueles que o Senhor tinha originalmente dito aos Israelitas que 

expulsassem. 

 Mesmo que você esteja em uma estação de seca, o chamado e os dons que te deu não se 

foram – eles são seus, e você ainda pode usa-los! 

 V. 8-9 – Deus ainda testou Davi, mas Davi mentiu. Davi mentiria ao rei – e não teria deixado 

ninguém vivo para trazer as notícias ao rei daquilo que ele tinha feito. 

 V. 12 – Aquis crê (erroneamente) que Davi está a seu favor. Aquis começa a pensar que Davi está 

a seu lado. 

 Aquis diz a Davi que eles estão entrando em guerra contra Israel e que Davi vai ser seu guarda-

costas por toda a vida. 

 Como poderia Davi guerrear contra a nação da qual ele seria rei??? 

 Este é uma estação de confusão na vida de Davi. 

I Samuel 28 

 V. 1-2 – O engano de Davi quase acaba lhe dando muitos problemas – Aquis quer ir à guerra com 

Israel, e Davi tem que concordar – Aquis acredita que Davi irá servi-lo para sempre. 

o Jesus nunca operou em engano. 

o Deus é paciente, mas não devemos aproveitar disso!! 

1) Saul antes tinha luz em sua vida e agora ele está em densas trevas. 

 As trevas mais poderosas são as trevas que veem de onde antes havia luz. 

2) Neste ponto, Saul está completamente em trevas e está espiritualmente vazio. 
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3) Samuel tinha morrido e Saul e não tinha como se tornar a mais ninguém. 

4) Saul tenta inquirir do Senhor, mas o Senhor não o reponde. 

 Chega um momento em que Deus faz uma linha divisória. 

5) Saul tentou consultar o Senhor sem se arrepender (e isso não é possível), e então ele consulta 

uma bruxa em desespero. 

 A Visita a Uma Bruxa 

o Saul chega a ponto de sua vida em que ele consulta uma feiticeira. 

 Samuel tinha morrido, e Saul tinha matado todos os sacerdotes, e Deus havia parado de 

falar com ele, então, ele estava completamente desesperado. 

 O tempo todo que Deus estava testando a Davi, Deus estava tentando falar com Saul. 

o Saul se disfarça (engano) para que a feiticeira não desconfiasse que era ele. 

o A feiticeira estava com medo que ela fosse descoberta e que Saul a matasse. 

o O Saul disfarçado a prometeu, ‘jurando pelo Senhor’, que ela não seria morta. 

 Sua religiosidade começa a vir à tona. 

o A feiticeira faz subir a Samuel (I Samuel 28:14). 

 A teologia não fecha questão que se é Samuel ou um demônio. As Escrituras dizem que 

é ele. Deus pode intervir nestas situações para fazer qualquer coisa que Ele quiser. 

DEUS PODE ESCOLHER USAR QUALQUER COISA QUE ELE QUISER!!! 

 V. 15 – Samuel trata com Saul. 

 Samuel repreende Saul por pedir ajuda pois ele agora havia se tornado inimigo 

de Deus. 

 Saul diz ‘Deus se afastou, há guerra, e eu não consigo uma resposta.’ 

 V. 16-18 – A resposta de Samuel – confirmação de que Davi será rei. 

o V. 19 – Samuel diz a Saul que no próximo dia Saul e seus filhos serão 

entregues nas mãos dos filisteus. 

o V. 20 – Saul fica com medo. 

 Note o número de vezes em que Saul tem MEDO nestes últimos 

capítulos. Sua vida tinha sido dirigida pelo medo porque Deus 

havia se afastado dele. 

 A feiticeira o convence a comer, então ele faz isto e se vai. 

I Samuel 29 – A Intervenção Divina de Deus e Sua Misericórdia Infalível 

 Não use a intervenção de Deus como uma desculpa para o erro. 

o Exemplo: ‘Davi caiu em adultério e Deus o perdoou, então eu posso fazer isto também.’ 

 Os filisteus se unem para guerrear a Davi tem que ir juntamente com eles. Eles estão em Afeca – 

onde a Arca da Aliança foi capturada 75 anos mais cedo com Eli e seus filhos. 

 O senhores dos filisteus –líderes das 5 cidades principais. 

o V.3 – O sucesso do engano de Davi – Aquis é convencido de que Davi tem sido leal a ele todo 

este tempo – 3 anos. 

o Os senhores filisteus ficam mais cautelosos e têm medo que ele tente ganhar o favor de Saul 

(v.4). 

o Eles se lembram do que ele fez – eles se lembram da canção (v.5) 
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 O rei explicou tudo a Davi e disse que ele precisava sair daquele lugar. 

o V. 6 – ‘Como vive o Senhor’ eles reconheceram o deus um do outro – mas isto não significa 

que eles abraçaram a fé deles. 

 Lembre-se de que estamos falando do elemento ‘tempo’ aqui – Davi acende ao trono de Judá com 

a idade de 30 anos. Este processo começou quando ele tinha 17! 3 anos em Gate – muito tempo de 

deserto! Muito tempo de purificação! 

 Nós podemos ter corações voltados para Deus, mas existe um fator chamado TEMPO que é MUITO 

importante para o Senhor. Não tente passar na frente disto. Seu caráter talvez não esteja pronto. 

I Samuel 30 – O Teste da Confiança No Tempo de Perda Pessoal 

 Deus interviu usando um ímpio para proteger Davi de destruir seu futuro. 

o Eles não deixaram que Davi fosse guerrear com eles e o liberaram para ir para casa. 

 Deus realmente usa o rei para enviar Davi de volta por duas razões: 

o Como Davi pode ser rei de uma nação contra a qual ele lutou? 

 Teria quebrado a confiança do povo. 

 Ele teria lutado contra a justiça – se unindo a uma nação pagã. Deus não se alegra com isso. 

o Os amalequitas tinham invadido Ziclague (onde ele viveu) e ele tinha levado todo mundo cativo 

e queimado a cidade. 

 Davi tinha que colher as consequências de seu engano. 

 A natureza humana é culpada quando nós entramos em uma crise. 

 Culpa raramente resolve um problema. 

 V. 6 – Aqui vemos Davi buscando ao Senhor novamente antes de tomar uma grande decisão – ele 

está começando a voltar para o trilho. Davi escolheu se fortalecer no Senhor e ele voltou no ponto 

certo. 

o Os homens dele ainda não tinham aprendido a se voltar para o Senhor – eles o culparam. 

 A crise de Davi era que ele estava enfrentando possível apedrejamento e toda sua linhagem 

havia sido levada cativa. 

 Afetado pela cultura? 

 Deus usará nosso momento de crise como um ponto de força quando nós nos voltarmos a 

Deus. 

 Você tem que fazer duas coisas em meio à crise: 

 Reafirmar sua confiança no Senhor. 

 Encorajar-se no Senhor. 

 Deus diz para que Davi fosse o conquistasse – e ele faz isto. 

o Neste momento (v.10) eles deixam 200 homens para trás, que estavam tomados pelo cansaço. 

o V. 11 – ‘Davi tira um intervalo’; Davi encontra um menino egípcio ao lado da estrada que 

havia sido abandonada e ele levou Davi e seus homens ao povo que havia queimado Ziclague. 

o Davi e seu povo mataram pessoas por 24 horas. Davi ataca e defende-os com somente 400 

homens e somente 400 dos homens deles escapam e recuperam tudo o que era seu, incluindo 

suas 2 esposas. Nada que era dele havia sido ferido. 

 Sua unção como rei – proteger e defender – está em funcionamento NOVAMENTE! 

o A proteção Divina estava sobre o seu povo. 
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o É um princípio espiritual que a recompensa é tão grande para quem fica quanto para o que é 

enviado (I Sm. 10:22-25). 

 V. 21-21 – Quando Davi voltou para Ziclague, ele queria distribuir os despojos para o povo de 

Judá. 

o Alguns destes homens AINDA não eram regenerados e não queria ‘compartilhar a riqueza’ – 

mas Davi INSISTE que eles façam isto, e eles querem que ele deixe o lugar! 

 Davi não quer permitir – ele ainda estava operando na unção de rei e o seu conceito de 

‘compartilhar e compartilhar justamente’ se torna uma regra nacional (v. 25). 

 V. 26-31 – aqui estão algumas provas de que ele ainda mantinha relacionamentos com algumas 

das cidades de Judá – e ele fez o que um rei típico faria com seu país quando uma vitória era 

celebrada – ele enviou parte dos despojos. 

o Há também uma evidência histórica de que estas cidades o ajudaram durante todo este 

LONGO tempo de exílio – e o ajudaram e o sustentaram e o favoreceram – esta área pertencia 

a Judá – a tribo e a linhagem de Davi – e eles foram os primeiros a coroá-lo rei. 

I Samuel 31 – “E DE REPENTE... ACONTECEU” 

 A porção de graça de chegou a um fim para Saul. 

o A palavra profética de Deus para ele, do dia anterior, fui cumprida. 

 Saul tira sua própria vida para evitar ser torturado pelos filisteus e seu escudeiro também 

se matou. 

o Saul cumpriu sua própria profecia. 

o Saul é o que finalmente traz morte para si mesmo. 

o O espírito de morte tinha se apoderado tanto de Saul que finalmente o matou. 

o Deus é paciente e tudo suporta, mas Suas Palavras se cumprirão! 

o O ponto de morte de Saul 

 Um dos capítulos mais tristes da Bíblia. 

 O pecado de Saul entristeceu o coração dele para sua própria destruição. 

 Os filisteus não mataram a Saul. 

 O pecado de Saul afetou as pessoas inocentes ao redor dele. 

 O pecado de Saul trouxe morte aos seus filhos. 

o O pecado na liderança afeta as pessoas de uma forma muito maior que o 

pecado daqueles que não estão na liderança. 
o A quem muito é dado, muito é cobrado. 

o O alvo maior de Satanás é o líder. 

o Não é um sacrifício ser um líder – é uma honra. 

o Pecado entre os justos sempre trazem uma ‘censura’ de Deus e do seu povo. 

o V.8-10 – Elas envergonharam a memória de Saul. 

 O corpo de Saul sendo rei, foi levado e exposto para os ídolos e o povo. Eles afixaram 

seu corpo e o corpo de seus filhos. 

o V.11-13 – Houveram alguns homens nobres que vieram e pegaram o corpo de Saul e de seus 

filhos para que ninguém pudesse queimar os ossos. Estes homens nobres escolheram respeitar 

e ainda assim honrar a posição do rei! 
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II Samuel 1 – O Tempo de Deus é Perfeito!! 

 Davi – 2 dias em casa em Ziclague (lembre-se que havia acabado de ser queimada) 

o Este amalequita vem e diz que matou Saul – porque ele mentiu? 

 Para possivelmente ganhar favor com Davi. 

o De alguma forma o amalequita conseguiu a coroa e o bracelete (ele foi lá antes que os filisteus 

fossem). 

 Davi descobre que Saul está morto ainda flui na unção de rei quando ele pranteia: 

o Por Saul e Jônatas – a perda das autoridades 

o Pelo povo de Israel – a perda de pessoas de Deus. 

o Pela nação de Israel – a perda de uma nação. 

 Davi é verdadeiramente um rei pranteando por sua nação – a unção está sendo revelada! 

 Ele tinha APRENDIDO SUA LIÇÃO sobre ir contra o ungido do Senhor e agora ele podia reforçar 

esta lição diante de outros! 

o Quando você tiver aprendido uma lição, então você poderá pregar sobre ela! 

 V. 19-27 – Davi compõe um Salmo de memória 

1. Davi compõe uma canção em memória de Saul e Jônatas. 

a. Ele havia aprendido a lição de honrar a outros em autoridade. 

2. Davi estava lamentando Jônatas e a autoridade caída na nação. 

II Samuel 2 – Davi Inquire do Senhor O Que Ele Deveria Fazer Naquele Momento 

1. Ao invés de simplesmente concluir que ele seria rei, Davi ficou um passo atrás e perguntou ao Senhor 

o que ele deveria fazer. 

2. Ele inquiriu do Senhor se ele deveria ou não ir às cidades de Judá. 

a. Ele era de lá. 

b. Aquelas cidades eram favoráveis a ele. 

3. Eles mudaram de Ziclague para Hebrom (v.3) 

a. Hebrom era uma cidade de Refúgio. 

i. As pessoas podiam viver nesta cidade se eles tivessem matado alguém e poderiam viver lá 

durante quanto tempo quisessem. 

ii. Hebrom pertencia ao território de Judá, então o lugar mais lógico para onde Davi poderia ir 

era Hebrom pois ele era da tribo de Judá. 

 V.4 – Os homens de Judá vieram e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. 

1. A primeira coisa que ele fez como rei foi honrar os homens de Jabes-Gileade por terem honrado a 

Saul em sua morte. 

o Ao fazer isto, ele quer dizer algo para a nação inteira. 

2. Os homens de Judá se separam da nação e reconhecem Davi como rei. 

3. MAS, Abner trouxe Isbosete, filho de Saul e o constituiu rei sobre 11 outras tribos. 

4. Agora, as tribos ficaram divididas. Os guardas antigos as vezes resistem a mudanças! 

5. Davi reinou como rei somente na tribo de Judá durante 7 anos! Cumprimento parcial. Mas se ele 

continuasse fiel, Deus o levaria à plenitude do cumprimento das promessas dele. 

o Governe bem dentro dos limites que lhe foram dados. Seja diligente, seja um líder, um bom 

mordomo e acontecerá a você se for a promessa de Deus. 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


TABERNÁCULO DE DAVI 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

41 

o No momento em que Saul morreu, Deus poderia ter colocado Davi como rei mas Ele escolheu 

não fazer isto. 

 Faça bem com menos e Deus lhe dará mais!!!! 

 Não coloque seu foco no que você não tem – coloque seu foco no que você TEM! 

 Quando você começar a se sentir descontente – você sai do trilho e perde seu foco. 

 Não s distraia com seu descontentamento porque você irá perder seu foco e o crescimento 

que Deus tem para sua vida. 

 .... E aconteceu que...!!! 

 V. 12 – Quem foi Abner? 

o Antigo general do exército de Saul. 

o Provavelmente teve uma lavagem cerebral de Saul. 

o Ainda era leal a Saul. 

 

II Samuel 2-3 
1. Agora havia um longo conflito entre a casa de Davi e a casa de Saul. 

a. Lembre-se que algumas vezes quando você está em um lugar de espera, Deus está também 

trabalhando no coração de outras pessoas. 

b. DEUS SABE!!!! 

2. Houve uma batalha entre a tribo de Benjamim e de Judá. 

a. II Samuel 2:12-32 

b. Abner era o general do exército de Saul, e ele estava confiante que Davi não seria rei, e ainda 

era leal a Saul. 

c. Só porque um líder é justo não significa que todo mundo o está seguindo. 
d. Pureza é uma escolha pessoal que todos nós temos que fazer. 

e. Você pode se adaptar em um ambiente espiritual e mesmo assim não ser espiritual. 

f. Nós não podemos colocar em outros a culpa por nossas escolhas quanto à pureza. 

3. Um de seus filhos, Asael era rápido – ele seguiu Abner. 

a. Abner o advertiu para que não fizesse isto, senão ele morreria. 

b. Asael não dá ouvidos. Abner o mata e os outros dois vão atrás dele. 

c. Abner fala para que a guerra pare – toda a tribo de Benjamim defenderia Abner (v.27). 

d. No fim (v.30) Davi perdeu somente 19 homens – Abner 360 homens.  

1. Devagar, mas com certeza! 

 

II Samuel 3 – “Uma longa guerra” versículo 1 – Davi ficou mais e mais forte. 
1. Os filhos de Davi: 

a. Amom – de Ainoã 

b. Quileabe – de Abigail 

c. Absalão – Maaca filha do rei de Gesur 

d. Adonias – de Hagite 

e. Sefatias – de Abital 

f. Itreão – de Eglá 

2. Davi teve múltiplas mulheres, o que foi uma influência dos filisteus sobre ele. 
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3. Deus disse a Davi para que não vivesse na terra dos filisteus. Então Davi estava vivendo na vontade 

permissível de Deus mas não na vontade perfeita. 

a. Iniquidade nunca é colhida plenamente (nem justiça) em uma só geração – mas tem um efeito 

futuro. Nós vivemos os resultados de gerações prévias que foram justas aqui em nossa nação – 

não porque o estado atual da nossa nação seja justo! 

 

 Abner 
1. Agora Abner quer ser leal a Davi e fazer dele rei sobre todo Israel 

a. As motivações do coração dele haviam mudado quando ele viu que estava no lado perdedor! 

b. Ele realmente queria ser rei. V.6 – Ele está fortalecendo sua mão (as verdadeiras motivações 

sempre aparecem). 

2. Isbosete questiona o porquê de Abner ter tido relações sexuais com as concubinas de Saul. 

a. O costume dos reis pagãos ascendentes era de tomar todas as concubinas e esposas do rei 

anterior (ou derrotado) e fazer delas uma propriedade física deles – e não somente um abuso. 

3. Abner fica irado com Isbosete por tê-lo questionado – ele muda de time e agora jura que será leal a 

Davi, de repente. 

a. Este homem é perigoso! Ele não é leal a ninguém a não ser ele mesmo! 

b. Davi disse sim, mas com uma condição: 

i. Que sua primeira esposa Mical, que foi dada a outro homem, fosse retornada a ele. 

ii. Ele queria ver se Abner estava agindo seriamente. 

iii. Davi estava estabelecendo autoridade. 

iv. Davi também estava demonstrando isto para toda a nação. 

v. Ele também diz que não tem nenhuma vontade mal contra a casa de Saul 

4. V.20 – Eles vão se encontrar com Davi. 

a. Abner tinha falado com os anciãos de Israel e os convencido (lembre-se que Isbosete ainda era 

rei) e eles se prepararam para ir. 

b. TEMPO CORRETO É TUDO!!! 

 

 Joabe 
1. Joabe questiona as motivações do coração de Abner 

2. Joabe envia alguém para trazer Abner da guerra mas não diz a Davi o que ele está fazendo. 

3. A razão real de Joabe era matar Abner. 

4. Joabe então mata a Abner. 

a. Este foi um tremendo erro porque Joabe estava vivendo em uma cidade de Refúgio, e numa 

cidade de Refúgio ninguém poderia se vingar de uma pessoa até que o caso fosse levado diante 

de uma corte. 

5. Davi pronuncia uma maldição sobre toda a linhagem sanguínea do pai de Joabe (Joabe era sobrinho 

de Davi através de sua irmã, então ele não estava amaldiçoando sua própria linhagem) 

6. Davi vai e pranteia a morte de Abner e força seu sobrinho a fazer o mesmo para que as pessoas 

vissem que o intento DELE não era de matar Abner, e para ganhar a confiança do povo. 
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II Samuel 24 

1. O filho de Saul descobre sobre a morte de Abner. 

a. A Bíblia diz que ele se desfaleceu – todo o Israel se turbou. 

b. Abner não poderia ter morrido em uma cidade de refúgio! 

2. Dois homens foram enviados pelo filho de Saul e mataram a Isbosete, cortando sua cabeça e trazendo-

a a Davi. 

3. Os homens disseram que estavam se vingando da morte de Saul. 

4. Davi então matou aqueles 2 homens por terem matado a Isbosete. Eles perdem suas próprias vidas por 

causa disto. 

a. Auto exaltação – autojustificativa – vingança 

b. Davi realmente havia passado no teste – e tinha sido purificado de todas estas tendências. 
5. Tecnicamente agora que Isbosete estava morto, Mefibosete deveria ter se tornado rei porque ele era 

filho de Jônatas (v.4 é onde o filho de Jônatas, Mefibosete foi mencionado. Qual era a aliança que Davi 

e Jônatas haviam feito?) 

II Samuel 5 

 O cumprimento completo do chamamento dado a mais de 20 ANOS ANTES!!!! 

a. Agora todas as tribos vieram a Davi e começaram a se lembrar da palavra do Senhor e das 

promessas de Deus e agora eles queriam que ele fosse rei. 

b. Os corações do povo foram transformados. 

c. A designação da liderança tinha que vir dos anciãos. 

d. Esta era a forma mais honrável de se ser ungido porque as pessoas honram os anciãos. 

e. Vinte anos depois do chamado original de Davi – ele se torna rei. 

1. 30 anos ungido sobre Judá 

2. 7 ½ anos reinou lá 

3. 33 anos sobre a nação inteira 

II Samuel 5 

 Davi agora era rei sobre a nação inteira 

 Davi escolhe Jerusalém como o centro de seu governo. 

a. Ele escolhe Jerusalém porque ela era estrategicamente localizada à borda da tribo de Judá e das 

tribos do norte – isto uniria os grupos previamente divididos. 

b. Também era uma localidade muito estratégica militar. 

 Os Jebuseus tinham estado em controle de Jerusalém desde os tempos de Josué – eles nunca haviam sido 

removidos e pensavam que eles seriam invencíveis ali. 

o Eles disseram a Davi (v.6) que até mesmo os cegos e coxos seriam capazes de se defender contra 

Davi – ninguém havia sido capaz de vence-los. 

 Eles também tinham mutações genéticas em seus casamentos. 

 Davi disse que quem vencesse os jebuseus se tornaria um chefe do exército. 

o Foi Joabe, o sobrinho de Davi que venceu e se tornou um chefe 

 Eles nivelaram a cidade (previamente uma montanha) e a renomearam e a reconstruíram. 

 V.10 – Davi se torna grande; Deus era com ele. 
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 V.11 – Hirão manda um presente a Davi – isso significa que ele vê a Davi como um rei sobre a nova 

nação e não somente sobre uma tribo. Sempre amigável a Davi. 

 V. 12 – Deus o estabelece; não para SEUS propósitos somente – mas por causa do povo. 

o Isto revela o entendimento do coração de Deus para os líderes. 

 Nós não somos exaltados para nos promovermos – é SEMPRE por causa do povo. 

 V. 13-14 – Davi toma mais esposas. Influência pagã aqui. Eles criam que tinham que ‘proliferar’ o reino 

geneticamente e reproduzir – eles podiam pegar quem eles quisessem. Isto criou problemas para ele mais 

tarde. 

o Lembre-se que ele não estava na vontade perfeita de Deus se relacionando com os filisteus. 

 Aqueles que nos rodeiam nos afetam tremendamente – TENHA CUIDADO! 

 V. 17 – Os filisteus descobriram que Davi tinha sido feito rei sobre todo Israel e saíram de encontro a 

ele. 

o Isto aconteceu duas vezes. 

 Cada vez que os filisteus subiram, Davi inquiriu do Senhor e o Senhor o libertou cada vez, honrando-o 

com vitória. 

II Samuel 6 

 A primeira grande mudança da administração de Davi – trazer mais uma vez para a linha de frente de 

nação a adoração a Jeová – trazer a Arca de volta. 

 Ele teve que defender a nação politicamente mas imediatamente depois deste incidente, ele reestabelece 

a adoração na linha de frente de seu governo trazendo a Arca da obscuridade a uma outra cidade religiosa 

ou isolada, mas ao CENTRO político e localização geograficamente estratégica da nação também. 

 A Arca tinha sido tirada por mais de 100 anos. 

 Davi queria trazer a presença de Deus de volta a proeminência. 

 Alta prioridade, alto ‘profile’, alta proeminência são as coisas que Davi queria que a Arca 

recebesse. 

 Davi estava fazendo com que a ADORAÇÃO fosse acessível a TODOS. 
o Isto espelha a obra da Cristo na Cruz quando Ele rasgou o véu em dois. 

 Referência a I Cr. 10:14; 11:6. 

 I Cr. 13:1-3 

o Davi e os homens de Israel trouxeram a Arca e a colocaram em um carro. 

o Seu coração estava em lugar correto. 

o Mas ele consultou ao Senhor em como fazer? NÃO. 

 Podemos fazer a coisa certa da forma errada – até mesmo na adoração. 

 EXISTE UMA ORDEM DIVINA DENTRO DA ADORAÇÃO QUE NÓS 

DEVEMOS SEGUIR!! 

o Eles colocam a Arca em um NOVO CARRO. O que isto representa?? (v.3) 

 Eles eram ignorantes sobre como cuidar da Arca. 

 Os Levitas não foram santificados em seu serviço. Eles GUIARAM o carro. 

 Eles estava somente tocando instrumentos musicais. Eles não ADORARAM. 

 Muitas pessoas hoje estão procurando métodos e fórmulas e música, mas não é a 

ADORAÇÃO REAL! 
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o Os bois a deixaram perder. Deus poderia ter impedido que os bois fizessem isto mas Ele quisessem, 

mas a presença Dele não estava naquilo. 

o Uzá coloca sua mão para segurar a Arca e o Senhor o mata. 

 O Senhor fez isto porque eles se sentiam muito ‘familiarizados’ com a presença do Senhor. 

 Quando o homem tenta tocar a glória de Deus, Deus reage FORTE e ‘SWIFTLY’ (não sei 

esta palavra em português). 

 Deus nunca precisa que o homem defenda Sua glória!! 
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A ORDEM DIVINA DE DEUS 

 

 Tudo de Deus possui uma ordem divina. 

 Se você tem a presença de Deus em sua vida, você transbordará benção. 

 Embora o coração do povo estivesse correto, eles tiveram que aprender sobre a Ordem Divina de Deus. 

 Davi para imediatamente e faz uma pausa de 3 meses e a Arca descansa na casa de Obede-Edom. 

o Onde a presença de Deus repousa, haverá benção. 

o Nós somos o templo humano do Espírito Santo e nós deveríamos irradiar crescimento e benção em 

nossas vidas. Nós devemos refletir isto.  

I Crônicas 15 

 Aqui vemos que Davi. 

o Armou a tenda para a Arca. 

o Inquiriu dos Levitas. 

 Davi consulta ao Senhor. 

 Davi ajunta os Levitas e sacerdotes (v. 4-11) 

 Davi diz a eles que se santifiquem (v.12) 

 Davi reconhece que eles não seguiram a Ordem Divina de Deus (v.13) 

 Nós como cristão somos sacerdotes e reis e a glória de Deus repousa sobre nós.  

o Somos chamados para carregar e sermos mordomos da glória de Deus. 

 A Arca nunca foi designada para ser levada por um carro. Ela foi designada para ser levada sobre os ombros 

dos sacerdotes. 

o A presença de Deus sempre foi designada para ser levada sobre os ombros do homem santificado 

– não sobre um carro frio, sem vida e com metodologia. 

o Deus não honra metodologia. 

o Ordem é do espírito e metodologia é da carne. 

o A presença de Deus flui através da ordem divina. 

 Eles sobem com a Arca novamente. 

o Eles trouxeram os instrumentos musicais. 

o Eles somente tomavam 6 passos com a Arca e aí paravam, para oferecerem um sacrifício animal 

ao Senhor, e depois continuavam. 

 Existe algo no que diz respeito ao elemento do sacrifício que produz alegria. 

o Eles gastaram tempo carregando a presença de Deus. 

 A manifestação da glória de Deus gasta tempo porque a glória de Deus é somente manifesta 

em um ambiente santificado. 

 Existem 2 elementos na presença de Deus: 

o Sacrifício 

o Regozijo / adoração 

 Se realmente estamos adorando, sacrificaremos prontamente. 

 Adoração requer sacrifício. 

 Deve sempre haver um ciclo constante de sacrifício e adoração. 
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 Enquanto traziam a Arca 

o Davi dançou diante do Senhor com TODA a sua força. 

o Davi usava um ‘éfode’ de linho. 

 O éfode de linho representava e significava: 

o Usado por sacerdotes 

o Usado para propósitos de ministração 

o Estes dois representavam a unção sacerdotal 

o Davi agora fluía nas três unções: sacerdotal, real e profética. 

 Mical viu Davi dançando e ela o desprezou no seu coração. 

o Por ela ter feito isto, o Senhor fez com que ela se tornasse estéril pelo resto de sua vida. 

o Mical tinha sido tirada da casa de Saul, mas a casa de Saul não havia sido tirada de dentro dela. 

o Ela estava resistindo a autoridade divina de Deus. 

 Quando você resiste a autoridade divina de Deus, você se torna estéril. 

 Algumas vezes a mão de Deus é muito forte. 

 Quando Deus te coloca em lugar de autoridade, nunca é para a auto-exaltação. É para 

influência. 

I Crônicas 16 

 Davi faz da presença de Deus uma celebração nacional – afetou a TODO MUNDO (v.3) 

o Como nós podemos influenciar a outros com nossa liderança! Não para o nosso próprio ganho, 

mas para o Reino de Deus. 

 Finalmente, a Arca foi levada para o templo. 

o Obede-Edom seguiu a presença do Senhor quando ela foi retirada de sua casa e ele e toda sua 

família se tornaram sacerdotes e servos da Casa de Deus. 

o O que está acontecendo é um ponto crucial na nação de Israel. 

 Davi instiga a adoração como ela seria após a Cruz. 

 Diferenças entre o Tabernáculo de Davi e o Tabernáculo de Moisés: 

o No tabernáculo de Davi não havia os instrumentos do átrio ou santo lugar – tudo era uma grande 

tenta. 

o No Tabernáculo de Moisés tudo era separado para se ir ao Santo dos Santos. 

o O Santo dos Santos agora era acessível a todos. 

o Não havia véu no Tabernáculo de Davi. 

o Os sacrifícios de animais diários não eram feitos. O único sacrifício que era feito era uma 

adoração 24 horas e 7 dias por semana diante do Senhor. 

o Uma companhia e ordem de cantores e músicos foi estabelecida. Davi exigiu que eles 

transcrevessem as coisas que estavam acontecendo. 

 Palavra Hebraica para transcrever = escreva para que seja lembrado. 
 Davi – antecessor do Messias – levado por Deus para ser um sinal a nação de que a plenitude dos 

tempos viria e eles veriam a ordem em Jesus! 

 Jesus fisicamente demonstrou tudo o que Davi previu. 

o Mateus 27:51-53 

o Marcos 15:38 

o Lucas 23:45 
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o João 19:30 

 Embora a nação de Israel identificou Davi como antecessor deles, eles falharam em continuar o que 

ele tinha estabelecido espiritualmente para eles. 

o Nós temos que verificar se não estamos ficando cegos para aquilo que é óbvio – e resistentes a 

isto. 

o Ainda assim Davi teve fraquezas e pontos cegos para a revelação da glória de Deus, e seu 

coração se endureceu durante um tempo à voz de Deus – período de no mínimo um ano. 

o Nós podemos nos endurecer para a glória de Deus se não mantivermos ordem divina em nossas 

vidas – e depois cairemos no erro. 

o Algumas vezes nós usamos a ‘glória’ para escapar da ‘ordem’ – fugimos das nossas 

responsabilidades. 

 A unção real da dinastia de Davi sempre tentou trazer e restaurar a ordem Davídica da adoração. 

o Todas as gerações depois de Davi tentaram identificar-se com ele e queria fazer voltar a ordem 

de adoração que ele havia estabelecido. 

o Este estabelecimento era um ponto crucial, ponto fundamental, ponto de volta para a nação e 

era a ele que o povo sempre se voltava. 

 Até mesmo quando Jesus estava na terra, eles estava buscam a ordem Davídica da 

adoração. 

 O Tabernáculo que Davi estabeleceu e tudo que ele fez realmente foi uma preparação e precursor 

do Templo que Salomão construiu. 
o Davi foi o antecessor de Salomão e Jesus foi o antecessor da Igreja. NÓS somos o templo – a 

habitação permanente do Espírito Santo. 

o Salomão pegou tudo que Davi havia estabelecido e melhorou ainda mais. 

o O templo era para ter se tornado a habitação PERMANENTE para a Arca. 

 Nós somos o templo... 

 Com cada geração a manifestação da presença de Deus deveria ser mais e mais forte. 

o A presença de Deus se manifestou de uma forma muito maior no templo do que no tabernáculo. 

o A manifestação da glória de Deus não é o que mantém nossos coração certos, mas a verdadeira 

atitude de adoração que vem de nossos coração, porque se nós estamos verdadeiramente 

adorando, seremos impulsionados a mudar e trazer ordem e governo divino em nossas vidas – 

não de uma forma legalista, mas sim porque teremos acabado de ver a Jesus. 

 Se nós não fomos mudados – será que verdadeiramente adoramos? 

 As esposas de Salomão desviaram seus corações de Deus. 

 A adoração é manifesta através de uma mudança de vida. 

 Algumas vezes nós resistimos ordem porque pensamos que é controle, mas é a Ordem Divina 

de Deus. 

 Adoração é uma Ordem Progressiva. 

o Algumas vezes PARECE que quando nós vemos um nível maior da manifestação da presença 

de Deus, pode existir uma entrada maior para o pecado. 

 Davi 

 Salomão 

o Por que? 
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 Somos um alvo maior do inimigo 

 Não estamos considerando apropriadamente a presença de Deus, sem reverência, lugar 

comum. 

o Quando nós temos a manifestação da glória de Deus nós temos que nos guardar de duas coisas: 

 Exaltação própria 

 Erro 

o Sempre temos que estar andando em ordem divina, pois devemos ser cuidadosos para não 

passarmos coisas erradas à próxima geração. 

o Nós temos uma responsabilidade perante a próxima geração. 

o Nunca endureça seu coração contra os tratamentos de Deus. 
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CONCLUSÃO DO CURSO 

 

 “Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi; reedificarei as suas ruínas e o 

restaurarei. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre 

os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos 

antigos.” 

ATOS 15:16-18 

 

  

 

 Esperamos que este curso tenha ajudado na compreensão do verdadeiro espírito de adoração, ao 

contrário dos rituais vãos e vazios, e como Deus deseja que este espírito de adoração esteja presente e em 

funcionamento na vida de todos os cristãos.  

 E que você seja capaz de definir impedimentos, armadilhas e tentações que não nos deixam ser 

adoradores que ‘adorem em espírito e verdade’, tendo a capacidade de aplicar os princípios da adoração 

Davídica em todas as áreas de sua vida e também a aprender a agitar o poço de águas proféticas que habita 

dentro de todos nós. 

 

Que Deus continue te abençoando!!  
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