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Série: Visões de Deus:

1º Fato
Vitória sobre o inimigo

A força de Deus

O SENHOR, contudo, disse a 
Samuel: “Não considere sua 
aparência nem sua altura, 

pois eu o rejeitei. O SENHOR 
não vê como o homem: o 

homem vê a aparência, mas 
o SENHOR vê o coração”.

1Sm 16.7



2º Fato
Libertação da ansiedade 

O tempo de Deus

Quando os soldados voltavam para 
casa, depois que Davi matou o 
filisteu, as mulheres saíram de 
todas as cidades de Israel ao 

encontro do rei Saul com cânticos e 
danças, com tamborins, com 

músicas alegres e instrumentos de 
três cordas. 

1Sm 18.6

As mulheres 
dançavam e cantavam: 
“Saul matou milhares, 

e Davi, dezenas de 
milhares”. 

1Sm 18.7



8 Saul ficou muito irritado com 
esse refrão e, aborrecido, disse: 
“Atribuíram a Davi dezenas de 
milhares, mas a mim apenas 

milhares. O que mais lhe falta 
senão o reino?” 9 Daí em diante 

Saul olhava com inveja para Davi.
1Sm 18

No dia seguinte, um espírito 
maligno mandado por Deus 
apoderou-se de Saul e ele 

entrou em transe em sua casa, 
enquanto Davi tocava harpa, 
como costumava fazer. Saul 

estava com uma lança na mão 
1Sm 18.10

11 e a atirou, dizendo: 
“Encravarei Davi na parede”. 

Mas Davi desviou-se duas 
vezes. 12 Saul tinha medo de 

Davi porque o SENHOR o 
havia abandonado e agora 
estava com Davi. 1Sm 18



28 Quando Saul viu 
claramente que o SENHOR 
estava com Davi e que sua 

filha Mical o amava, 
29 temeu-o ainda mais e 

continuou seu inimigo pelo 
resto de sua vida.

1Sm 18

3º Fato
Trabalhando com ideais 

A bondade de Deus

4º Fato
Superando a culpa 

O perdão de Deus



Urias respondeu: “A arca e os 
homens de Israel e de Judá

repousam em tendas; o meu senhor 
Joabe e os seus soldados estão 

acampados ao ar livre. Como poderia 
eu ir para casa para comer, beber e 
deitar-me com minha mulher? Juro 

por teu nome e por tua vida que não 
farei uma coisa dessas!”

2Sm 11.11

Nela escreveu: “Ponha 
Urias na linha de frente e 
deixe-o onde o combate 

estiver mais violento, 
para que seja ferido e 

morra”.
2Sm 11.15

1 Como é feliz aquele que 
tem suas transgressões 

perdoadas e seus pecados 
apagados! 2 Como é feliz 
aquele a quem o SENHOR 

não atribui culpa e em 
quem não há hipocrisia! 

Sl 32



Enquanto eu mantinha 
escondidos os meus 

pecados, o meu corpo 
definhava de tanto 

gemer.
Sl 32.3

Pois dia e noite a tua 
mão pesava sobre mim; 
minhas forças foram-se 

esgotando como em 
tempo de seca. Pausa

Sl 32.4

Então reconheci diante de ti 
o meu pecado e não encobri 
as minhas culpas. Eu disse: 

Confessarei as minhas 
transgressões ao SENHOR, e 
tu perdoaste a culpa do meu 

pecado. Sl 32.5



Conclusão 

Reflexos hoje 

Finalmente, 
fortaleçam-se no 
Senhor e no seu 

forte poder.
Ef 6.10

Que o Deus da esperança 
os encha de toda alegria e 

paz, ao confiarem nele, 
para que vocês 

transbordem de esperança, 
pelo poder do Espírito 

Santo. Rm 15.13



Aquele que não poupou a 
seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, 

como não nos dará, 
juntamente com ele, 

gratuitamente todas as 
coisas?        Rm 8.32

Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel 
e justo para perdoar os 
nossos pecados e nos 

purificar de toda 
injustiça.

1Jo 1.9


