
“ Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem 

testemunhou: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o 

meu coração; ele fará tudo o que for da minha vontade  ”



Você gosta de 

mudanças? 

Você deseja viver bem? 
Qual é o segredo de uma
vida bem vivida?



Lições para uma vida bem vivida

1- Seja inteiro em tudo o que fizer.

“Então perguntou a Jessé: “Estes são todos os filhos que você
tem?” Jessé respondeu: “Ainda tenho o caçula, mas ele está
cuidando das ovelhas”. Samuel disse: “Traga-o aqui; não nos
sentaremos para comer até que ele chegue” (I Sm 16:11).

“O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam
com toda a sua força” (Ec 9:10).



“Para ser grande, sê inteiro:
nada teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe
quanto és no mínimo que
fazes. Assim em cada lago a
lua toda brilha, porque alta
vive”

(Poema – Ricardo Reis). Heterônimo do poeta João Pessoa.

Retrato imaginário de Ricardo Reis



2- Nunca conspire para conquistar seus objetivos.

“Os funcionários de Saul lhe disseram: "Há um espírito maligno mandado
por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos
procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno
se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor". E Saul
respondeu aos que o serviam: "Encontrem alguém que toque bem e o
tragam até aqui". Um dos funcionários respondeu: "Conheço um dos filhos
de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe
falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele". Então Saul
mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: "Envie-me seu
filho Davi, que cuida das ovelhas” (I Sm 16:15-19).



2- Nunca conspire para conquistar seus objetivos.

“O Senhor é conhecido pela justiça que executa; os
ímpios caem em suas próprias armadilhas” (Sl 9:16).



3- Sua história de vida será construída de coisas boas e ruins.

“Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e
que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou
seu inimigo pelo resto de sua vida” (I Sm 18:28-29).

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração” (Rm 12:12).



“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a
perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado,
esperança” (Rm 5:3-4).

3- Sua história de vida será construída de coisas boas e ruins.



Conclusão

Você deseja ser uma pessoa segundo o
coração de Deus como Davi?


