
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UM SERVO DE DEUS!
 

Atualmente estamos passando por momentos 

difíceis, porém é neste período que temos a 

oportunidade de fazermos a diferença como servos de 

Deus. Devemos servir a Deus de modo que seu nome 

seja glorificado e servir às pessoas de modo que suas 

vidas sejam transformadas.  

Há algumas características que devem marcar 

o servo de Deus e que, portanto, devemos buscar. Um 

modelo de servo de Deus para todos nós foi Davi. No 

livro de Atos, há duas referências a ele que muitos de 

nós gostaríamos de receber.  

Uma está em 13.22: “Achei Davi, filho de 

Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda 

a minha vontade”.  

A outra em 13.36: “Porque, na verdade, 

tendo Davi servido à sua própria geração, conforme 

o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de 

seus pais e viu corrupção”.  

Davi foi usado por Deus para servir a Deus e 

à sua geração, pois além da sua obediência, carregava 

consigo algumas características importantíssimas que 

formam um servo de Deus.  Para a nossa discussão de 

hoje, vamos ler juntos a palavra de Deus em 

1Samuel 16.14-23. Vejamos, o rei Saul vivia 

atormentado e os seus servos sugeriram que um 

harpista fosse chamado. Saul concordou e o nome de 

Davi foi sugerido.  

“[...] Então, respondeu um dos moços e 

disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que 

sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, 

sisudo em palavras e de boa aparência; e o 

SENHOR é com ele. [...]”  

Precisamos observar que o nosso mundo de 

hoje se encontra em alvoroço com esta pandemia 

causada pelo COVID-19. Muitas pessoas têm sido 

atormentadas por espíritos malignos e por um 

desespero enorme. Há um clamor no mundo por 

ajuda, por alguém que possa mostrar-lhe o caminho 

da paz.  

Na história que lemos, Davi, por causa de 

suas características, foi apresentado como resposta 

aos problemas de Saul. Será que nós, hoje, podemos 

ser apontados como portadores da solução para o 

caos vivido neste mundo? O que fazia de Davi um 

homem apto para impactar a vida do rei? O que fazia 

de Davi um servo de Deus para este mundo? Vamos 

analisar cinco características que Davi possuía e que 

podem ser vistas como espelhos pra nós:  

 

 

 

1ª) Usar seus talentos e dons com 

Excelência; Davi era um exímio harpista. Era um 

homem que tinha a excelência como um valor. E o 

que é excelência? É fazer o melhor possível com 

aquilo que se tem nas mãos.  

 

2ª) Ser forte e valente; Forte – seria 

expressado pelas qualidades de pessoa vigorosa, 

poderosa e eficiente. Davi era alguém que se 

destacava pela vitalidade e energia. Não era 

preguiçoso e desanimado, pois quando estava em 

ação, parecia valer por um exército!  

Valente – O significado correto é o de uma 

pessoa que tem valor, que é corajosa, intrépida e 

esforçada, ou seja, que não se deixa intimidar e 

acovardar diante de um desafio. Davi era um homem 

de guerra, alguém pronto para agir na direção da 

conquista. E, isso pode ser observado nos episódios 

em que ele matou um urso e um leão para proteger 

suas ovelhas e quando enfrentou o gigante Golias, o 

qual afrontava os exércitos de Israel (cf. 1Sm 17).  

 

3ª) Ser sábio com as palavras; Davi era um 

homem que sabia lidar com as palavras. Dizer que ele 

era sisudo em palavras é o mesmo que dizer que ele 

era prudente no uso das palavras, ou seja, que ele 

pensava antes de falar. “A morte e a vida estão no 

poder da língua; o que bem a utiliza come do seu 

fruto” (Pv 18.21).  

 

4ª) Ter uma boa aparência; Davi era um 

homem bonito e que cuidava da sua aparência. Isso 

não era vaidade, mas sim preocupação em como estar 

diante das pessoas. Lembre-se que uma boa aparência 

pode gerar muitas possibilidades para nós, seja de 

emprego, evangelismo, etc. É algo a que se deve 

prestar atenção.  

 

5ª) Ser reconhecido que o Senhor esteja em 

sua vida; Chegamos na última e principal de todas as 

características de Davi, aquela que é a base e razão de 

todas as outras. Davi era reconhecido como alguém 

que tinha a presença de Deus em sua vida; um 

verdadeiro homem de Deus. Por essa causa, ele é 

convocado a estar na presença do rei para ajudá-lo e, 

de fato, pôde fazê-lo. A unção de Deus estava 

presente na vida de Davi. 

SEMANA 15 À 21 DE 

JUNHO DE 2020! 

 

“Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o 

meu coração, que fará toda a minha vontade”. 

Atos 13.22 


