Palestra para Casais – O homem Segundo o Coração de Deus
(Atos dos Apóstolos 13:22)

Atos 13:21 Então pediram um rei, e Deus lhes deu por quarenta anos a Saul, filho
de Cis, varão da tribo de Benjamim. 22 E tendo deposto a este, levantou-lhes
como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho
de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
CARACTERÍSTICAS
1 - CORAÇÃO VOLTADO PARA DEUS
1 Samuel 16:7 Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência,
nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei; porque o Senhor não
vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos,
porém o Senhor olha para o coração.
2 - CHEIO DO ESPÍRITO SANTO
1 Samuel 16:13 Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu no meio de seus
irmãos; e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Depois Samuel se levantou, e foi para Ramá.
1 Samuel 16: 23 E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul,
Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão; então Saul sentia alívio, e se
achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.
3 - BOM TESTEMUNHO
1 Samuel 16:18 Respondeu um dos mancebos: Eis que tenho visto um filho de
Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra,
sisudo em palavras, e de gentil aspecto; e o Senhor é com ele.
4 - FÉ E OBRAS
1 Samuel 17:26 Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele,
dizendo: Que se fará ao homem que matar a esse filisteu, e tirar a afronta de
sobre Israel? pois quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do
Deus vivo?
1 Samuel 17:33 Saul, porém, disse a Davi: Não poderás ir contra esse filisteu para
pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua
mocidade. 34 Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu
pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho,
35 eu saía após ele, e o matava, e lhe arrancava da boca; levantando-se ele
contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. 36 O teu servo matava
tanto ao leão como ao urso; e este incircunciso filisteu será como um deles,
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
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1 Samuel 17:45 Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com
lança e com escudo; mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus
dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46 Hoje mesmo o Senhor te
entregará na minha mão; ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça; os cadáveres do
arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra; para que
toda a terra saiba que há Deus em Israel; 47 e para que toda esta assembleia
saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança; pois do Senhor é a
batalha, e ele vos entregará em nossas mãos.
5 - ZELOSO
Salmos 119:11 Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
12 Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos.
6 - SINCERO E ARREPENDIDO
Pecado da cobiça e do poder
2 Samuel 12:9 Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de
seus olhos? A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser
tua mulher; sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. 10 Agora, pois, a
espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a
mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.
Arrependimento:
Salmos 51:1-2 1 Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2
Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.
Salmos 51:11 Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu
santo Espírito. 12 Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um
espírito voluntário.
Pecado do Orgulho e da Soberba
1 Crônicas 21:1 Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar
Israel.
Arrependimento:
1 Crônicas 21:8 Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa;
agora porém, peço-te, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi mui
loucamente.
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7 - PERDOADOR/MISERICORDIOSO
Nabal e Abigail (1 Samuel 25).
8 - HUMILDE
Salmos 40:17 Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.
2 Samuel 5:12 E entendeu Davi que o SENHOR o confirmara rei sobre Israel, e
que exaltara o seu reino por amor do seu povo.
9 - DEPENDENTE DE DEUS
Antes de ir as batalhas Davi consultava a Deus para saber se ele deveria atacar ou
não. (1 Samuel 23:2,4; 1 Samuel 30:8, 2 Samuel 2:1; 2 Samuel 5:19,23).
10 - HOMEM DE ORAÇÃO
Salmos 5:1 Dá ouvidos às minhas palavras, ó SENHOR, atende à minha
meditação. 2 Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.
Salmos 17:1 Ouve, SENHOR, a justiça; atende ao meu clamor; dá ouvidos à
minha oração, que não é feita com lábios enganosos.
2 Samuel 7:18 Então entrou o rei Davi, e ficou perante o SENHOR, e disse: Quem
sou eu, Senhor DEUS, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até
aqui?
2 Samuel 12:16 E buscou Davi a Deus pela criança; e jejuou Davi, e entrou, e
passou a noite prostrado sobre a terra.
11 - ADORADOR
1 Crônicas 15:16 E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem, de seus
irmãos, cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e
címbalos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria.
1 Crônicas 16:7 Então naquele mesmo dia Davi, em primeiro lugar, deu o
seguinte salmo para que, pelo ministério de Asafe e de seus irmãos, louvassem
ao SENHOR; 8 Louvai ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas
obras entre os povos.....
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