
CONTEXTUALIZAÇÃO 

O acompanhamento da Escola Bíblica Dominical é fundamental  para o nosso crescimen-
to na presença do Senhor. Neste momento que vivemos, estamos aguardando a volta de 
Jesus. 

Esta publicação tem por objetivo apresentar os pontos principais tratados nesta Escola Bí-
blica Dominical.   

Tivemos mais de 1500 participações de irmãos do Brasil e do exterior.  A abordagem feita 
nesta publicação se refere, de uma forma especial, à terceira pergunta formulada para 
esta EBD (Cite três nomes de homens de maior importância que se opuseram ao governo 
de Davi).  

A primeira oposição: Saul 

A primeira oposição foi a de Saul. Quando Saul esteve nos seus últimos dias de governo, 
marcados pela desobediência, Davi entra na história de Israel. O testemunho de Deus so-
bre Davi era que ele era um homem segundo o coração de Deus (At 13:22). Davi, desta 
forma, entra na história de Israel mostrando a sua obediência, ao passo que Saul mostrou, 
em todo o seu reinado, a sua desobediência. A Palavra mostra que todos aqueles que fo-
ram obedientes agradaram a Deus, mas os que desobedeceram não agradaram. 

Partindo deste princípio, vemos que, quando Davi foi assumir o reino, o reino estava esfa-
celado. Saul não tinha agradado a Deus e terminou seus dias na pitonisa.  

No início, quando nós atendemos ao chamado de Deus para essa Obra, e saímos para 
esta caminhada, começamos a ver que alguns que começaram conosco, saíram e aca-
baram ficando com a mentalidade de Saul. Ficaram com os seus pensamentos, uma visão 
de Obra baseada no entendimento de Saul. Outros queriam as vitórias e foram conosco 
para as batalhas. Então tivemos uma base para entendermos aquilo que Deus estava nos 
mostrando. Era o início de uma longa guerra: a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa 
de Saul (o resto dela) ia se enfraquecendo (II Sm 3:1). A mesma colocação é feita no senti-
do de Jesus nesta grande batalha.  
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A segunda oposição: Absalão 

A segunda oposição que se levantou contra Davi foi o seu próprio filho, Absalão. Em todas 
as oposições encontrava-se uma mesma marca: a traição. O governo da Obra do Espirito 
também veio sofrendo a mesma coisa, em todas as épocas, em todos os momentos. A trai-
ção levou Jesus ao calvário. Aquele que trai, continua traindo e isso é próprio do traidor. 
Absalão se insurgiu, veio com as suas ideias, querendo ser rei , mas o Senhor era com Davi 
(II Sm 5:10). Para tentar tomar o governo do reino, Absalão subvertia o povo (II Sm 15:3). 

Tivemos uma fase da Obra em que muitos queriam atingir o governo porque achavam 
que clamor pelo sangue, consulta à Palavra, madrugada, tudo isso era cansativo. Davi 
venceu saindo, humildemente, de Jerusalém , chorando e com a cabeça coberta. Ele te-
ve a vitória lá em cima, no monte das oliveiras. Saiu do palácio, subiu o monte com saco e 
cinza para que ninguém soubesse quem era ele. A humildade e a humilhação foram as 
marcas pelas quais passaram tantos servos de Deus, diante de grandes lutas, acusações, 
até mesmo no meio da família e parentes. Absalão tinha um projeto: usurpar o governo. 
Morreu preso pelos seus pensamentos, pendurado em uma árvore. Saiu montado no mulo 
e o animal terminou o deixando sozinho, preso entre a terra e o céu. Absalão deixou Davi, 
o ungido do Senhor. Estas foram também as nossas lutas. Mas o Espírito Santo continuou 
consolidando todas as coisas, como os dons espirituais, o grupo de intercessão, e tantas 
outras. Tudo isso veio para fortalecer o governo desta Obra. 

A terceira oposição: Adonias 

No final de sua vida, Davi deixou tudo pronto, até o material para construir o templo. Eram 
os seus últimos dias. Veio o seu último filho, Adonias. E, novamente, a traição. Agora, o ob-
jetivo era a herança. Preparou carros, cavaleiros e homens para que fossem adiante dele. 
Adonias primeiro matou ovelhas, arranjou um sacerdote do jeito dele (Abiatar), um co-
mandante do jeito dele (Joabe), pegou todos os que ele queria, para colocar a serviço 
dele. E ele se autodeclara rei, ou seja, ele mesmo teve a revelação para sua vida: eu sou 
rei.  Assim, ele foi o pior de todos. Tudo o que Adonias queria era destruir, tirar a herança. A 
herança é o clamor, a madrugada, a palavra revelada, tudo que Deus colocou nas nossas 
mãos para falar ao mundo inteiro. O que Deus está fazendo conosco, Adonias quer tirar. 
Este é o momento. Era o final do governo. De Davi. Adonias queria tirar o profético. Naque-
la hora, para tomar a herança, a morte de ovelhas ocorreu. Adonias queria tirar a benção 
do coração do servo de Deus.  Mas coube a Salomão a tarefa de resolver aquele assunto. 
É o Espirito Santo que vai resolver todas as coisas. Duro é cair na mão do Deus vivo.  

Estamos à véspera de uma partida (para a eternidade), e assim como foi na véspera da 
partida de Davi, precisamos estar atentos. Somente vamos vencer na oração. Davi venceu 
as oposições por meio da oração. Ninguém pode vencer esta Obra, porque ela é do Espíri-
to.  

A nossa preocupação é uma só para com os irmãos: cuide da herança. Você tem os seus 
filhos, sua família e os seus bens (riquezas da Obra). Preserve esta herança. 

Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros.  
Presidente da Igreja Cristã Maranata 

 

Para acesso ao conteúdo completo desta Escola Bíblica, 
acesse o nosso canal no Youtube 

youtube.com/igrejacristamaranataoficial 
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