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David, um homem segundo o coração de Deus

Tem sido um homem / uma 
mulher segundo o seu próprio 
coração ou segundo o coração 
de Deus?

Identifica-se mais com Saul ou 
com David? Porquê?

O que precisa de acontecer con-
sigo para se tornar um homem/ 
mulher, segundo o coração de 
Deus?

Pastor Rui Sabino

Passagens base: I Sam. 8:5; 13:13-14; 15:22-23; 
16:6-7; Atos 13:22
Versículo chave: I Samuel 16:7

Israel vivia o tempo dos Juízes. Caracterizava-se por uma 
Teocracia: Deus era o Rei e Samuel era o Juiz que lidera-
va o povo, sob a orientação do Senhor.

Os anciãos do povo pediram a Samuel um rei, como ti-
nham as outras nações. Embora rejeitado, Deus aceita o 
pedido devido à insistência do povo. Samuel unge Saul 
como rei, um homem que, pela aparência, era o rei que 
o povo de Israel desejava ter. Porém, as aparências ilu-
dem, e ele não tinha um coração temente a Deus. Saul 
cometeu dois erros que levaram Deus a rejeitá-lo como Rei. Ele era um homem segundo o 
seu próprio coração. Deixava-se levar pelas pressões da vida, pela cobiça dos seus olhos e não 
confiava no Senhor quando as circunstâncias eram difíceis. Saul projetava nos outros os seus 
erros, arranjava desculpas espirituais e não tinha prazer em obedecer ao Senhor. A sua vontade 
era a sua lei.

Deus escolhe então David para ser o futuro rei de Israel. David era o filho mais novo de Jessé. 
Estava esquecido nos campos a pastorear as ovelhas do seu pai, quando a família recebeu a 
visita de Samuel. O Juiz de Israel pensava que o Senhor iria escolher Eliabe, o irmão mais velho 
de David, mas Deus diz-lhe que não julga pelas aparências, mas olha para o coração dos ho-
mens. David é chamado e ungido rei porque era um homem segundo o coração de Deus. David 
sentia prazer em obedecer ao Senhor. Os projetos de Deus eram os seus, ele tinha urgência 
e prazer em cumprir as orientações do Senhor. David vivia para a agradar a Deus. Ele não fez 
nenhum ‘curso’ de príncipe, mas Deus preparou-o nas campinas da Palestina, enquanto pas-
toreava ovelhas. Ali, na monotonia do deserto, a fazer coisas que os outros não consideravam 
extraordinárias, Deus foi forjando um homem segundo o Seu coração. É no dia-a-dia da vida 
que o Senhor forma homens e mulheres segundo o Seu coração.

David passou de pastor de ovelhas a rei de Israel, porque era um homem segundo o coração 
de Deus.



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Porque o Senhor nos guia nos Seus caminhos. 
Pelos Cultos online que temos tido oportunidade de transmitir.

Que Deus aja nos corações que ouvem a Palavra online.
 
Pelas decisões dos governantes no que diz respeito ao Culto e às Igrejas. 

Pela nossa Igreja, para que permaneça fiel em todas as circunstâncias. 

Por todas as igrejas no nosso país, pastores e missionários. 

Pelos missionários no estrangeiro: família Nazaré Pereira no Piauí, Brasil. 

Que os nossos dízimos e ofertas continuem a ser levantados para sustento da obra do 
Senhor.

IBQ em Missão 
Chamo-me Marcelina Nascimento e sou enfermeira da maternidade Alfredo da Costa. Neste 
tempo em que vivemos debaixo desta pandemia do Covid19 o impacto junto dos meus cole-
gas tem sido muito negativo. Existe muito stress e ansiedade e muitos deles estão a entrar 
em depressão por não saberem como lidar com estes dias e também pela sua incerteza em 
relação ao futuro. Deus tem-me permitido estar calma e transmitir essa mesma calma e paz 
aos meus colegas. Eles sabem que eu sou crente e conheço Jesus e faço questão de partilhar 
essa fé com eles também. Eu digo-lhes que Jesus pode ajudá-los a lidar com esta dificuldades. 
Tenho a noção que os meus colegas não cristãos precisam de Jesus e tenho tentado partilhar 
a minha fé da melhor maneira que posso. Tenho conversas pessoais com alguns, algumas das 
minhas colegas assistem aos cultos on-line comigo pelo telemóvel. Oro e partilho com a minha 
igreja motivos de oração por colegas minhas infetadas. Sou muito grata pela Igreja Baptista de 
Queluz pelo ministério de oração e pela vida dos irmãos. A nossa igreja é uma igreja de muito 
amor e muitas orações.



Agenda e Notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Horários das classes:
Sábado:
Isaías (Adultos) - 18h
Mais de Cristo, Menos de Nós - 19h
Domingo:
Benjamin (0 a 5 anos) - 16h30
Moisés (5 a 7 anos) - 10h

Timóteo (7 a 10 anos) - 10h15
David (10 a 12 anos) - 10h
Josué (13 a 15 anos) - 10h
Daniel (+ 15 anos) - 10h

Os links para as reuniões estão disponíveis 
no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

EBD “Mais de Cristo, Menos de Nós”
“Mais de Cristo, Menos de Nós” é a nova clas-
se de Escola Bíblica Dominical da nossa igreja 
que acontece aos sábados às 19h.
Se gostava de se juntar, fale com o irmão 
Tó Zé Bento: 961 620 546.

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através 
da sua televisão MEO. Procure pelo canal 
445778 na MEO Kanal (botão verde do 
comando).

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

https://bit.ly/webex-mulheresqueoram
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

