Programa de Qualidade de Vida
A vida de Davi

5. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele (1 Sm.
16.13; Zc 4.6). Sempre que os filhos de Deus enfrentam
problemas e situações que parecem intransponíveis, esses
gigantes podem ser derrotados se exercermos fé como Davi,
dependendo apenas do poder do Espírito Santo.

Um coração entregue a Deus
Quando o Profeta Samuel ungiu a Davi como rei, durante uma
visita em que fez a Jessé, a vida de Davi sofreu uma mudança
inesperada. No entanto, seu reinado não começou com um golpe
de estado, nem com um assassinato. Aliás, Davi se tornou um
servo fiel do rei Saul, servindo-o como músico, tocando canções
que acalmavam o espírito atormentado do rei (1 Sm. 16.14-23).
Mais adiante, Davi compôs muitos dos salmos. E quando jovem,
também ajudou Saul no famoso episódio em que derrotou
Golias, o campeão dos filisteus, num combate individual (1 Sm.
17.32-51).
Características de Davi:
• Era amado do Senhor e o Senhor era com ele (1 Sam, 18. 15 a
16);
• Era amado por todo o povo (1 Sm. 18.18);
• Vencia suas batalhas com a fé que tinha no Senhor (1 Sm 17,
50)
• A vitória de Davi sobre Golias resultou da sua fé em Deus; fé
esta testada e comprovada em toda sua vida.
Podemos identificar cinco fatores específicos conducentes ao
seu triunfo:
1. Davi tinha seu coração entregue a Deus (1 Sm, 16.7), e assim
buscava continuamente a sua face (Cr 16.10,11; Sl 27.8).
2. Davi tinha um profundo e carinhoso zelo pela honra e
reputação do Senhor Deus de Israel (vv. 26,36,46). Ele percebeu
que Golias estava afrontando não somente os exércitos de Israel,
mas o próprio Deus.
3. A confiança de Davi no poder do Senhor foi fortalecida pela sua
lembrança das ocasiões anteriores em que ele clamara a Deus
por livramento e recebera (Sl 29.3,4).
4. Davi confiava não em si mesmo, mas em Deus, para obter a
vitória sobre Golias e os filisteus (Sl 33.16,17; Os 1.7).

Perguntas:
1. Qual é a sua opinião quanto à escolha de Davi? (pois ele era
jovem demais, sendo o caçula, e não tinha um currículo).
2. O que mais te chama a atenção na vida de Davi?
3. Você acredita ter algum atributo, para que o Senhor possa
te escolher para uma missão? Qual é a imagem que você tem
de si mesmo?
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