SOU EXÉRCITO OU MILÍCIA?
TEXTO: 1 Samuel 22:1-5
1 Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e
a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo.
2 Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e
os descontentes; e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens
com ele.
3 De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Posso deixar meu
pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará
comigo? "
4 E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi
permaneceu na fortaleza.
5 Contudo, o profeta Gade disse a Davi: "Não fique na fortaleza. Vá para Judá". Então
Davi foi para a floresta de Herete.
INTRODUÇÃO:
• Exército e Milícia
• Ambos têm um objetivo, defender, atacar, tomar algo a força, guerreiam.
• São formados por pessoas que defendem uma causa.
• Porém, na estrutura, na base são diferentes:
o A milícia guerreia por decepção, frustração, revide, vingança.
o Exército defende e ataca por uma missão, tem um fundamento legal,
constitucional, são treinados para não cometer excessos, obedece a um rígido
comando baseado na hierarquia e disciplina.
• Em Israel havia um rei de fato (Saul) e um rei de direito (Davi).
• Um rei de direito mas já sem a presença, a unção ativa do Senhor na sua vida.
• E um rei ungido mais ainda não ativo, operante no reinado.
• Deus queria tratar o coração do futuro rei (Davi).
• Para ser líder, precisamos aprender sendo liderado, e até mesmo perseguido.
• Davi viveu sob a liderança de Saul, foi obrigado a fugir pela inveja do rei.
1. TEMPO DE CAVERNA (CAVERNA-FORTALEZA)
• O tempo de caverno é o tempo que fomos perseguidos, decepcionados, que nós
achamos de mal-amados, que não recebemos advertência, exortação.
• Você somente vivencia dívidas, amarguras, ressentimentos.
• Na caverna há influência:
• Quem está na caverna leva a família também.
• Quem está na caverna a vida só decresce.
• Quem está na caverna por perseguição, leva outros que sentem o mesmo
sentimento.
• Por isso líder de célula, você precisa ter cuidado.
• Você representa os pastores e o bispo na vida de sua Célula.
• Assim como eu e os pastores dessa igreja precisamos ser influência na sua vida,
você também é influência para seus liderados.

2. TEMPO DE TRATAMENTO
• Adulão: Significa Justiça do povo, refugio, esconderijo.
• É um complexo de cavernas que fica no vale de Elá, e segundo os arqueólogos e
exploradores, existem partes desse complexo de cavernas que ainda não foram
exploradas, e certamente caberiam ali todo aquele exército que se ajuntou a Davi.
• Davi não sabia a vontade de Deus.
• A caverna é lugar frio, úmido, sem conforto, lugar de solidão, é um tempo de espera,
de tratamento.
• No tempo de tratamento Deus coloca você numa espera para que você revise o que
precisa ser mudado na sua vida.
• Seu caráter para ser transformado precisa de tempo de tratamento.
• Saul tentou atingir Davi com uma lança (perseguição), mas Davi fugiu para um tempo
de aprendizado.
• A caverna é tempo de tratar e se curar dos ressentimentos que geram surdez, falta
de visão, e causa perca dos sentidos.
• Davi vivia em fingimento, para livrar sua vida, dando uma de doido para não ser
confrontado, ser corrigido, instruído.
• A caverna foi um tempo de tratamento na vida de Davi.
• A Bíblia nos conta que os irmãos de Davi não criam nele, não o valorizavam, tanto é
que por ocasião da guerra com os filisteus, quando Golias desafiava ao povo de
Israel, Davi chegando ao campo de batalha foi destratado por seus irmãos que o
chamaram de michiriqueiro, curioso, intrometido, metido a besta, e agora estavam
ali buscando refúgio junto a Davi na caverna em Adulão.
3. TEMPO DE OUVIR A PALAVRA DE DEUS
• Ativismo gera apenas performance.
• Fulano é bom, olha como trabalha, olha como cresce, mas muitos dos esforços de
alguns é apenas ativismo, não gera frutos, gera performance.
• O tempo de ouvir a Palavra de Deus, é o tempo de intimidade, é descansar em Deus
e esperar a resposta Dele.
• A caverna do tratamento é um lugar de profundidade, de buscar ser mais íntimo, de
esconderijo em Deus. Para ouvir sua voz, e ser por Ele direcionado.
• Aproveite esse tempo de ouvir a voz de Deus, de ser ministrado, de ser curado.
• Esse não é tempo de ativismo, mas é tempo de receber de Deus.
• A correção não é algo ruim, mas uma proteção.
• “Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que
não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.” (Romanos 13:1).
• “Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de
vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles
seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.”
(Heb. 13:17).
• A Palavra de Deus consola, exorta e edifica, por isso precisamos dela.
• Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas tinha que obedecer a
autoridade do rei Saul, que ainda estava rei, por isso submeteu-se tanto, que um dia
noutra caverna, teve a oportunidade mas não tocou no ungido de Deus.

4. TEMPO DE AVANÇAR
• Davi avançou sob a ordem do profeta, ainda perseguido, mas agora com uma visão,
com uma ordem.
• Ninguém avança com sucesso sem estar curado.
• Davi tinha o foco em Deus, não guardou ressentimentos, poupou a vida de Saul, não
lhe cravou uma espada, antes buscou refúgio em Deus, resposta em Deus.
• O dom que Deus te deu é para servir a Igreja, contudo o ministério não é feito com
pessoas cheias de dons, mas pessoas de caráter.
• A caverna (fortaleza) foi um lugar de refúgio, mas também um lugar de mudança de
governo.
• Estes pobres homens eram soldados e serviam a Saul. Depois passaram a servir a
Davi.
• Mudança de governo é você deixar de ser governado pela carne, pelo mundo e pelo
inimigo.
• Saul apontava para a rebeldia, desobediência, para aquele que atribuiu pouco valor
às coisas de Deus.
• Davi apontava para aquele que era um homem segundo o coração de Deus.
• A caverna foi lugar de forjar os grandes valentes de Deus.
CONCLUSÃO
• Você não é miliciano, que age por impulsos, que responde na vingança, você é do
exército de Deus, você tem um comando, um general, você está na corporação que
é a Igreja.
• Na Igreja existe comando, hierarquia, seja submisso, obedeça, aí você será curado,
preparado e equipado para a batalha.
• Não tente ir para a guerra despreparado e desarmado.
• É por isso que muitos fracassam e caem pelo caminho.
• Pague o preço da caverna (preparação).
• Que Deus te abençoe.

