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A Aliança Com JESUS Visa a 

Comunhão Com o PAI 
 ( XIII )  

 
[JESUS, Olhando a Terra Escolheu a Aliança; Eu, 

Olhando o Céu Foco na Aliança e Não Nas 

Circunstâncias!] 
 

 
 

 

Davi Focava a Aliança e Não as 

Circunstâncias 
I Samuel 17:45: “Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens 

contra mim com espada, e com lança, e com escudo; eu, 

porém, vou contra ti em o Nome do SENHOR dos EXÉRCITOS, 

o ELOHIM dos EXÉRCITOS de Israel, a quem tens afrontado.” 
 

*O Gigante filisteu humilhava dias seguidos todo o Povo 

de DEUS, desafiando Israel para que ao menos um homem 

de coragem se levantasse para duelar com ele, Golias. De 

fato, todos estavam morrendo de medo, inclusive o rei Saul, 

simplesmente porque todo o povo, não crendo mais na 

Aliança com o TODO-PODEROSO, olhava apenas para as 

Circunstâncias. 

 

Vendo esta situação o DEUS ALTÍSSIMO procurou por todo 

Israel e só achou este jovem chamado Davi, o qual estava 

ainda no final da sua adolescência, talvez com uma idade 

aproximada de 17 anos. No entanto, diferentemente do Povo 

o foco deste quase menino era a Aliança Com YAHWEH, e 

nem estava aí para as Circunstâncias. Ainda bem que DEUS 

tinha pelo menos este jovenzinho com quem contar. Aliás 

são estes os que o SENHOR busca para exaltar. Leia a Bíblia: 

 

 

 

I Coríntios 1:25-29: “Porque a loucura de DEUS é mais 

Sábia do que os homens; e a fraqueza de DEUS é mais Forte 

do que os homens. 26.Irmãos, reparai, pois, na vossa 

vocação; visto que não foram chamados muitos sábios 

segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de 

nobre nascimento; 27.pelo contrário, DEUS escolheu as 

coisas loucas do mundo para confundir e envergonhar os 

sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir 

e envergonhar as fortes. 28.E DEUS escolheu as coisas 

humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não 

são, para reduzir a nada as que são; 29.a fim de que 

ninguém se vanglorie na presença de DEUS.” 

 

Conclusão: 
A atitude do jovem Davi precisa ser seguida pelo Povo de 

DEUS em qualquer época e em qualquer lugar, por todos os 

que têm uma Aliança com CRISTO JESUS, o Criador dos 

Céus e da Terra. 
 
 

 

Afinal, Qual Era o Segredo da 

Coragem de Davi 

*Sim, afinal qual era o Segredo do jovem Davi que lhe 

conferia tanta coragem? Vale ressaltar que o nosso herói era 

de menor idade e por isso não estava participando da guerra. 

Tinha apenas ido levar um lanche, a mando de seu pai, para 

os seus irmãos mais velhos, que estavam no campo de 

batalha, os quais também eram covardes.  

Amados, prestemos bem atenção na Atitude desse menino 

Davi, diante das humilhações impostas por aquele Gigante 

de três metros de altura e experimentado em guerras:  

 

Primeiro, mediante todas as afrontas, Davi não se sentiu 

ferido no seu amor próprio. O seu Ego e a sua vida pouco 

importava. 

 

Segundo, também, mesmo amando a família, não se doeu 

pelos seus irmãos biológicos por causa da humilhação 

sofrida por eles.  

 

Terceiro, mesmo nutrindo um forte sentimento patriótico e 

amando muito o seu Povo, não foi a Nação de Israel o alvo 

principal de sua indignação.  

 

Porém, em primeiríssimo lugar, Davi indignou-se 

sobremaneira, violentamente, pela Afronta do Gigante 

Golias contra o DEUS da Sua Aliança. Disse Davi para o 

Gigante: 

 

 

 

 

I Samuel 17:46: “Hoje mesmo, YAHWEH, o SENHOR, te 

entregará nas minhas mãos; ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça 

e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às 

aves dos céus e às bestas-feras da terra; e toda a Terra 

saberá que há DEUS ELOHIM em Israel.” 

 

Por tudo isso fica claro que Davi era um homem segundo o 

Coração de DEUS, justamente porque a sua Fidelidade e 

Amor para com o seu DEUS estava acima de si mesmo e de 

qualquer sentimento familiar ou patriótico! 

 

Conclusão: 
Davi firmava-se na Aliança e de maneira alguma nas 

Circunstâncias! 

 

 

Quando o Rei é Covarde o Povo se 

Acovarda 

*Na ocasião o rei de Israel era Saul, que por sinal era o 

primeiro responsável em defender o seu povo dos seus 

inimigos e de quaisquer gigantes que se levantassem para 

afrontar YAHWEH, o DEUS de Israel. Mas por onde andava 

Saul, que não estava no Campo de Batalha? Saul estava no 

Palácio, tremendo de medo do Gigante Golias, o qual já há 

dias desafiava Israel e o seu DEUS! Saul olhava para as 

Circunstâncias e não para a Aliança. 

 

Conclusão: 
Por tudo isso o confronto e consequente Vitória de Davi 

sobre o Gigante Golias, atravessou os tempos, tornando-se 

um clássico que até hoje impacta as nossas vidas.  

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Saberá toda esta multidão que o SENHOR salva, não com 

espada, nem com lança; porque do SENHOR é a guerra, e 

Ele vos entregará nas nossas mãos” 

(I Samuel 17:47) 

 

Anotações 


