Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 11 - O Coração de Davi

Introdução
A História de Davi é uma das histórias mais inspiradoras que se tem na Bíblia.
Um simples garoto do campo, usando ferramentas camponesas (funda e o cajado),
derrota um soldado experiente, gigante, e todo equipado com tecnologia avançada.
Vocês conseguem perceber uma “crítica profética” nessa história?
Nos tempos em que essas histórias foram revisadas e escritas no formato que a temos
hoje, Judá estava diante de uma bifurcação: ou imitaria as outras nações para se
reerguer, ou manteria a simplicidade e o culto a Deus.
E Davi era essa referência, de que você pode crescer, sem perder o coração, pode
prosperar, sem se tornar arrogante.
Os textos apontam muito para o coração de Davi.

1. O Coração de Davi
A. A Loucura de Saul
a. Quando Saul estava possesso de um espírito maligno, ele atirou uma flecha contra
Davi para encravá-lo na parede. Davi se desviou (1 Samuel 18:11)
b. Reis loucos atiram flechas contra você.
c. O que fazer?
1. Se Davi devolvesse a flecha, ele seria um Rei Saul II
2. Se Davi se deixasse ser atingido, se tornaria alguém amargurado, alguém com
quem Deus não teria condições de trabalhar.
3. O melhor a fazer era se desviar delas.
d. Aprenda a se desviar de flechas que são atiradas contra você.
B. O tratamento em Davi
a. Davi não nasceu com esse coração para Deus. Ele aprendeu a ter esse coração para
Deus, e os problemas e as perseguições foram a sua escola.
b. A este processo de preparação em nossas vidas, chamamos de quebrantamento.
c. É quando Deus trabalha em nosso caráter, em nossa mente e em nossas emoções, e
desmonta algumas coisas em nós para que possamos de fato nos tornar pessoas
melhores e mais maduras, aptas ao trabalho que o Senhor tem para nos dar.
d. Deuteronômio 8:12-14
Os textos sobre Davi passaram a ser a referência para a nação de Judá. Da mesma
forma como Davi precisou ser tratado por Deus no coração para não ser como Saul,
assim também, o exílio babilônico serviu para tratar a nação de Judá para que não
voltassem a ser a mesma nação que eram antes do exílio.
Isso também serve como lição para a nossa vida.
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2. O Quebrantamento
A. O quebrantamento irá ajudar a se conhecer melhor.
a. Inicialmente os sofrimentos da vida irão provocar em nós um quebrantamento quebrar a casca - o que nos ajudará a nos conhecermos melhor.
b. O sofrimento pode revelar um lado obscuro de nosso caráter!
1. Salmos 18:28
O SENHOR, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas.
2. Ele me ajuda a enxergar áreas da minha vida em que eu preciso mudar.
c. Acredito que todos nós já passamos por algum deserto. Então vem a minha
pergunta: O que você aprendeu sobre você no deserto?
1. Romanos 12:19
2. A vingança é um sentimento incompatível com o nosso corpo.
3. 1 Pedro 5:7
4. Sofrimento não aprendido é uma lição desperdiçada.
5. Romanos 12:2
d. Só vai conseguir entrar numa nova fase melhor de sua vida (terra prometida),
quem se deixou ser transformado no deserto.
B. O quebrantamento irá te ajudar a ouvir melhor a Deus.
a. Sensibilidade
1. O quebrantamento torna o nosso coração mais sensível.
2. Tem gente que, pelo sofrimento, fica mais perto de Deus.
3. Provavelmente, as melhores lições de nossas vidas, aprenderemos durante um
período de deserto.
b. O azeite
1. No meio daquele acampamento dos Israelitas, tinha uma tenda grande,
chamada Tabernáculo. A tenda teria que estar sempre iluminada. E isso era um
sinal da presença de Deus ali para eles, era um sinal do Espírito Santo. Mas para
se manter iluminada, era necessário o azeite.
2. O azeite é produzido pela trituração do caroço da azeitona. Isso nos fala de
quebrantamento.
3. O sofrimento irá triturar a dureza do nosso coração e transformar isso em azeite,
que será o combustível para que a tocha do Espírito Santo fique acesa em nós.
4. Êxodo 27:20
c. Essa é uma mensagem para a Igreja: Tragam fruto de gente quebrantada, e o Espírito
de Deus irá iluminar a Igreja!
C. O quebrantamento irá capacitar você.
a. João 12:24
b. O quebrantamento produz humildade.
1. Pessoas marcadas pelo orgulho são pessoas que nunca conheceram o
quebrantamento.
2. Quem está envolvido com o ministério, precisa experimentar o
quebrantamento.
3. O quebrantamento nos protege do desejo de recebermos a glória que pertence
a Deus.
c. Tem muito orgulho e presunção hoje na Igreja
d. Deuteronômio 8:11-18
e. Um coração quebrantado, reconhece que tudo o que recebeu, vem de Deus.
Comunidade Carisma - Didaquê - pág. 2

f.

Essa Escola do Quebrantamento é um período em nossa vida que precisamos dizer
pra Deus: Faça a tua obra em mim. Tire o que o Senhor acha que tem que tirar!

3. O Salmista de Davi
A. Deus escolheu a Davi por causa do coração dele
a. Atos 13:22
1. Davi era um homem sensível, por isso Deus atribui a ele a tarja de “homem
segundo o meu coração”.
2. Barro mole. Um ser humano flexível, moldável.
3. Um guerreiro, matador de gigantes, mas toca harpa e escreve poesias!
b. Sentia raiva como qualquer um de nós e, como um menino, ele apresenta seus
sentimentos diante de Deus com toda a sinceridade.
1. Salmo 3:7
2. Salmo 58:6
3. Davi era sincero. Mas também foi sincero quando se olhou no espelho e notou
que ele mesmo tinha se tornado um homem mau (Salmo 51).
4. Salmo 38:18
c. A adoração dele era real. Não era falsa. Ele era sensível. Era gente.
d. Este era o coração de Davi, e esta era a sua adoração a Deus.
e. Salmo 139:23,24
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