
 

Palavra e compartilhar 
Lição 6 | Intimidade com Deus

Eu te amo, ó Senhor, minha força. Salmos 18:1  
Se existiu alguém que teve prazer em desfrutar da presença de Deus, este alguém foi Davi. Apesar de 
suas falhas e limitações, se destacou por seu grande amor e paixão pela presença de Deus. Para Davi 
era inadmissível viver distante da glória do Senhor. “O doce salmista de Israel” , o homem segundo o 
coração de Deus, escreveu 73 salmos. Nos evangelhos, Jesus é citado vindo da genealogia de Davi. E 
em apocalipse o próprio Jesus, diz : _ Eu sou a raiz e a geração de Davi. Veremos hoje algumas carac-
terísticas deste adorador apaixonado por Deus.

DESDE PEQUENO CONFIAVA E EXALTAVA A DEUS
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu ve-
nho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 
1 Samuel 17:45 

A UNÇÃO E O TÍTULO NÃO ROUBOU DELE O PRINCIPIO
Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apascentar as ovelhas de seu pai em Belém. 1 Samuel 17:15

Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas.
E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a to-
cava com a sua mão; então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 
1 Samuel 16:21,23

ANTES DE DECISÕES IMPORTANTES CONSULTAVA A DEUS
E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E 
disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 2 Samuel 5:19

NÃO ESQUECEU DE DEUS QUANDO SE TORNOU REI
E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias de Saul. 
1 Crônicas 13:3

INSTITUIU O LOUVOR E ADORAÇÃO INITERRUPTA DIANTE DA ARCA DE DEUS
Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asafe e a seus irmãos, para ministrarem 
continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. 1 Crônicas 16:37

RELACIONAVA-SE INTIMAMENTE COM DEUS
O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a 
pena de um destro escritor. Salmos 45:1

A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne cla-
mam pelo Deus vivo. Salmos 84:2

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!
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FAZIA DE TUDO PARA AGRADAR A DEUS, MAS TAMBÉM, NÃO SE OFENDEU POR NÃO SER 
AUTORIZADO A CONSTRUIR O TEMPLO SAGRADO.
Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti 
um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edifi-
cará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7:12,13

TINHA UM CORAÇÃO ARREPENDIDO E QUEBRANTADO
Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, 
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro 
quando julgares. Salmos 51:3,4

CONCLUSÃO
Davi além de ser intenso e espontâneo em sua adoração, ensinou todo o povo a amar o Senhor e a 
buscá-lo de todo coração. Isto alegrou profundamente o coração de Deus. Dentre todos os tabernácu-
los que existiram, o de Davi foi o preferido do Senhor, a ponto de Deus desejar restaurá-lo novamente. 
Davi capturou o coração de Deus.

 
PERGUNTAS
1. Diante destas características, o que já mudou e o que precisa mudar em sua vida?  

2. De que forma você deseja marcar sua geração como um apaixonado pela presença de Deus assim 
como Davi marcou a dele?
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