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Introdução: I Samuel 22:1-2 – No texto que lemos, vemos Davi em um momento 
difícil de sua vida. Davi poderia desistir de todas as promessas de Deus em sua vida, 
por estar vivendo este momento difícil. Porém, a atitude de Davi, mostra o quanto 
ele estava convicto e comprometido com os planos de Deus para sua vida. Você 
pode se imaginar no lugar de Davi? Sendo perseguido pelo Rei e pelos soldados que 
ele mesmo liderou? Qual seriam os seus sentimentos? E quais as atitudes que você 
tomaria? 
Vejamos quais foram os sentimentos e atitudes que Davi tomou: 
1º PODEMOS NOS IDENTIFICAR COM OS PROBLEMAS ALHEIOS. MAS A NOSSA 
POSTURA DIANTE DELES É O QUE VAI NOS DEFINE – Salmos 20:7,8 Uns confiam em 

carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. 

Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. 

Algumas pessoas, quando estão passando por dificuldades, esquecem-se de 
tudo e de todos. Buscam isolar-se, e quando são procuradas dizem não ter 
condições de ajudar, por estarem passando por problemas. Davi estava 
passando, por um momento de grande dificuldade. Ele saiu de morar em 
um palácio, para se esconder em uma caverna. (obs. As cavernas eram os 
banheiros públicos daquela época). E como se não bastasse, foram para 
junto dele, somente gente com problema. Nenhum de seus antigos 
soldados o seguiu. Mas Davi era um Líder, um capitão e tinha certeza que 
era um escolhido de Deus. Por isso mesmo em meio aos problemas, Davi 
levantou-se e se fez capitão deles. Não eram as dificuldades, que definiam 
quem era Davi. Mas a sua confiança em Deus. 
Josué 1:6 - Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar 

a terra que jurei a seus pais lhes daria. 

João 16:33 - Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo 

tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 

 
2º SOMOS TRANSFORMADORES DE AMBIENTES E NÃO MANTENEDORES DELES – 
Algumas pessoas, por não possuírem uma identidade, tem a tendência a se 
conformar com os ambientes e circunstâncias. Davi sabia quem ele era. Ele sabia 
que havia prevalecido contra um leão e contra um urso. Ele sabia que tinha vencido 
o temido gigante Golias. Davi não desconsiderou sua presente condição, mas 
também não desprezou suas vitórias e sua identidade. Ele era um líder! Não 
importavam as condições. E por isso ele transformou um grupo de pessoas com 
dificuldades e um grupo de vencedores. 
Você pode estar aqui hoje vivendo um momento de dificuldade. Mais você é um 
transformador de ambientes. Jesus declarou: em Mateus 5:13-14 
13 - Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para 

nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. 14 - Vós sois 

a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte;  

 

Conclusão: Esta noite, Deus quer nos animar a sermos o que ele nos projetou para sermos. Não o que as 
circunstâncias e problemas estão tentando fazer conosco. Nós fomos criados para Reinar com Cristo! 
Romanos 5:17 - Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a 

abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 

 

 

 

Quebra gelo: Diga uma 

qualidade da pessoa ao seu 

lado. 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Confesse quem você é em 

Jesus hoje?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e Pais 
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