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ROTEIRO – Base 15/08/2021 
	

ROMPENDO COM OS INIMIGOS DO AVIVAMENTO 
# 2 Samuel 5:17-25 # 

 
“Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube 
disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: ‘Devo 
atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos?’ O Senhor lhe respondeu: ‘Vá, eu os entregarei nas suas 
mãos’. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: ‘Assim como as águas de uma enchente causam 
destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim’. Então aquele lugar passou a ser 
chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. 
Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim; então Davi consultou o Senhor de novo, 
que lhe respondeu: ‘Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. 
Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor 
saiu à sua frente para ferir o exército filisteu’. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por 
todo o caminho, desde Gibeom até Gezer.” (NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO 

§ Em sua opinião, quais são os inimigos do avivamento? Comente! 
 
Precisamos entender: 
I. OS CAMINHOS DE DEUS PARA CONQUISTARMOS SUAS PROMESSAS 

§ Qual foi o processo na vida de Davi para ele romper e viver um avivamento? 
§ O que despertou o ataque dos inimigos de Davi? 
§ Qual foi a principal qualidade de Davi para vencer seus inimigos? 

 
II. OS PERIGOS DE NÃO SABERMOS VIVER O AVIVAMENTO 

§ Qual foi o erro de Davi ao transportar a arca de Deus? 
§ Mesmo um coração fiel a Deus pode ser traído pelo orgulho? 

 
III. QUE NÃO BASTA ROMPER COM OS INIMIGOS DO AVIVAMENTO, MAS TAMBÉM COM A 

ABRANGÊNCIA DESTA BATALHA 
§ Quais as ameaças para se manter um avivamento?  

(veja o significado de cada principado Filisteu) 
 
CONCLUSÃO 

§ Podemos ver que tanto para conquistar quanto para manter suas vitórias, Davi 
usou somente armas espirituais (oração e obediência). Quais armas temos usado 
em nossas batalhas? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

ROMPENDO COM OS INIMIGOS DO AVIVAMENTO 
# 2 Samuel 5:17-25 # 

 
“Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube 
disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: ‘Devo 
atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos?’ O Senhor lhe respondeu: ‘Vá, eu os entregarei nas suas 
mãos’. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: ‘Assim como as águas de uma enchente causam 
destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim’. Então aquele lugar passou a ser 
chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. 
Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim; então Davi consultou o Senhor de novo, 
que lhe respondeu: ‘Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. 
Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor 
saiu à sua frente para ferir o exército filisteu’. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por 
todo o caminho, desde Gibeom até Gezer.” (NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

A história de Davi é muito admirada e contada até pelas crianças. No entanto, por trás 
de o que Davi viveu, existe um coração temente e obediente, que se submete a Deus e Seus 
propósitos com fé e total abnegação. 
• Podemos ver que no reino havia dois reis: um carnal, Saul e um espiritual, Davi; 
• É possível entender que o rei Davi pode representar o Senhor Jesus, que é rejeitado em 

casa e fora de casa. Mas que ambos são procurados por pessoas fracas, desprezadas e 
pobres, as quais são transformadas em guerreiros do Reino.  

• Após ser ungido, Davi trilha um longo caminho para conquistar e possuir a promessa de 
Deus: ser rei em Israel. Ele começa sendo rei sobre Judá em Hebrom, onde reina por sete 
anos. Mas após esse tempo, ele é coroado sobre todo Israel. 

 
É preciso entender: 
I. OS CAMINHOS DE DEUS PARA CONQUISTARMOS SUAS PROMESSAS 

1. Podemos olhar a vida de Davi de duas maneiras:  
• Ele é um tipo de Cristo – rejeitado e perseguido; 
• Mas também pode representar todo cristão, filho de Deus. 
• As lições de Davi projetam vida para nós. A história de Davi mostra o que acontece com 

o verdadeiro cristão, cuja vida é entregue totalmente a Deus. 
2. Quando nos comprometemos com Deus e Seus propósitos, somos atacados por fora e por 

dentro. 
• Assim como Deus sustentou e capacitou Davi em suas lutas e jornadas, também o 

Espírito Santo nos ajudará em nossas lutas contra a carne e o mundo. 
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3. A grande conquista de Davi se revela com a morte de Saul. 
• Saul representa a carne, o homem carnal. Somente com a vitória sobre a carne é que 

teremos a verdadeira vida no Espírito; 
“Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja 
destruído, e não mais sejamos escravos do pecado; pois quem morreu, foi justificado do pecado. Ora, se 
morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado 
dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, 
ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-
se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado 
continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam 
os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus como 
quem voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos de 
justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.” 
(Romanos 6:6-14) 
“A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a mentalidade da carne é 
inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne 
não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato 
o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas 
se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da 
justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que 
ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, 
que habita em vocês.” (Romanos 8:6-11) 

• A vitória sobre a carne não virá com espadas ou lanças, mas com as armas espirituais; 
“Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais 
lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos 
argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo 
pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.” 2 Coríntios 10:3-5 
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para 
poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os 
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal 
nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e 
permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.” (Efésios 6:10-13) 

• A morte de Saul representa total liberdade de Davi para reinar sobre todo Israel. 
 
II. OS PERIGOS DE NÃO SABERMOS VIVER O AVIVAMENTO 
• Davi é rei, ele está feliz com Deus e com o povo. Ele decide trazer a Arca de Deus para casa, 

em Jerusalém. 
“Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: ‘Os filisteus devolveram a arca do Senhor. 
Venham e a levem para vocês’.” (1 Samuel 6:21) 
“A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo; foram vinte anos. E todo o povo de Israel buscava o 
Senhor com súplicas.” (1 Samuel 7:2) 
 

1. Toda alegria do avivamento pode ser perdida quando agimos movidos pelo orgulho. 
• Boas intenções não nos eximem de responsabilidades com as coisas de Deus. Davi tinha 

as tinha, mas desprezou os cuidados estabelecidos no transporte da arca. 
“Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar 
perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje.” 
(Deuteronômio 10:8) 
“Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados 
pelos quais eram responsáveis.” (Números 7:9) 
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• Essa ausência de cuidado custou a vida de Uzá, e trouxe tristeza e o medo ao povo de 
Israel. 

2. Davi precisou aprender que Deus deve ser servido da maneira que Ele estabeleceu. 
Devemos agir com total obediência a Deus e Sua Palavra. 

3. Podemos ver o quanto Davi cresceu e aprendeu com essa lição. Mais tarde ele desejou 
construir o Templo e Deus disse não, e isso foi o suficiente para Davi. 

 
III.  NÃO BASTA ROMPER COM OS INIMIGOS DO AVIVAMENTO, MAS TAMBÉM COM A 

ABRANGÊNCIA DESTA BATALHA 
“e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje 
de pastor e, com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu.” 1 Samuel 17:40  
“Retirando uma pedra de seu alforje ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo 
que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma 
pedra; sem espada na mão ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele; e 
desembainhando a espada do filisteu acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus 
viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram.” (1 Samuel 17:49-51) 
• Davi toma cinco pedras, pois entendia que sua luta não era somente contra Golias, mas 

contra todos os cinco Príncipes dos Filisteus. 
• Davi tinha consciência de que a batalha estava apenas iniciando. 
• Precisamos ter cuidado para não comemorarmos a vitória quando ainda estamos no início 

de uma guerra. 
 

1. Precisamos lutar para não deixar o inimigo roubar os frutos do avivamento. 
• PRÍNCIPE DE GAZA = Destruição. Isto pode significar a confiança em sua própria força. 

Foi em Gaza que Sansão matou os filisteus em sua morte. 
• PRÍNCIPE DE GATE = Lugar Amargo, prensa de lagar – lugar de amargura. Sentimentos 

amargos e corações feridos podem frustrar os frutos do avivamento. 
• PRÍNCIPE DE ECRON = “Impurezas”; Baal Perazim = Senhor das Moscas 
o O pecado sempre será uma ameaça ao avivamento; 
o Satanás usará a distração para roubar a alegria do avivamento. 

• PRÍNCIPE DE ASDODE = Soberba, autossuficiência, orgulho. Eis os mais terríveis inimigos 
do avivamento: orgulho religioso, autossuficiência e soberba. 

• PRÍNCIPE DE ASCALAN = Avareza e egoísmo. 
 
CONCLUSÃO: 

ESTAMOS BUSCANDO VIVER UM TEMPO DE AVIVAMENTO 
• Enquanto Davi vivia em Hebrom seus inimigos não se levantaram, mas quando foi 

coroado rei sobre todo Israel, a batalha começou. 
• Davi usou armas espirituais não somente para vencer e reinar, mas agora, mesmo sendo 

rei e poderoso, ele se coloca humildemente diante de Deus e pede direção. (2 Samuel 
5:17-25) 

• Quando Deus batalha por nós, o inimigo fica debaixo de nossos pés e é derrotado. 
(2Samuel 5:23-25) 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


