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Herói ou vilão? 
Pr. Harry Tenório 

 

O texto para hoje:  1 Sm 21.1-9 
 

Introdução 
Querido irmão, você já esteve desnorteado em uma igreja? Faz sentido você está na 
casa do socorro, no lugar onde Deus se manifesta e sua mente está tão atribulada 
que louvores ou palavra pregada não alcança seu coração?  
 
Você conhece algum homem que conseguiu desacreditar tão fortemente nas pessoas 
que quando indagado pelo pastor dentro de uma igreja, dissimula, esconde a verdade 
porque tem receio de ser novamente decepcionado? A decepção é tão forte que nem 
no pastor confia! Faz sentido um crente fiel chegar morrendo de fome na igreja, a 
ponto de pedir ao pastor os pães da ceia para se alimentar? É normal você enfrentar 
batalhas espirituais sem receber do Senhor armas espirituais para sua defesa? 
 
Quero convidá-los a entrar em uma igreja onde um homem se encontra assim.  
 

1- Davi angustiado em uma igreja de Nobe  
 

Em um lugar reservado da igreja estava sentado em um banco um homem 
angustiado, cheio de perguntas inquietantes sem respostas que produzem 
agonia na sua alma. O homem que está sentado ali já fora um herói nacional.  
 
Quem diria? Bastaram alguns dias apenas para tudo virar de cabeça para baixo 
em sua vida.  Falo para alguém neste dia que mesmo sendo um cristão fiel viu 
o mundo desabar repentinamente sobre sua cabeça?  
 
Este homem sentado em uma cadeira da igreja tem sede.  
Sede de respostas, sede se segurança, sede de afeto, sede de justiça, 
sede de providência divina.   
Ele tem fome, fome do cumprimento profético em sua vida. Quando toda a 
promessa de Deus parecia finalmente iria se concretizar, um tufão violento 
assolou suas convicções, esmagou suas esperanças.  
Ele tem muita fome, fome não apenas de respostas de Deus, mais fome 
inclusive de alimento, tamanha sua crise existencial.  
 
Qual o seu problema? Era um pecador errante que estava sendo 
disciplinado por Deus? Ou era simplesmente um justo perseguido pelo 
adversário de Deus?  
 
Esta é uma das cenas mais belas da vida de Davi. 
Ele era o HAQQATON (palavra hebraica que significa caçulinha – Foi assim 
que Jessé o descreveu para Samuel acerca do seu filho Davi – denotando de 
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forma acentuada e carinhosa sua pouca idade) consagrado por Samuel. Foi o 
escolhido de Deus para pastorear Israel, o rei que emprestaria linhagem para o 
Rei dos Reis, o jovem que desarmado se armou das armaduras espirituais de 
Deus e triunfou sobre o gigante, o herói da pátria que é recepcionado com 
honras de estado e que recebe a filha do Rei em casamento, agora 
desprotegido busca desesperadamente uma resposta de Deus na 
igreja.  
 
O quadro sugere a instabilidade da vida. Pela vidraça empoeirada da 
história, consigo observar como o homem necessita viver na dependência de 
Deus. Nada é seguro neste mundo, se não nos segurarmos em Deus. Sem Ele, 
quando as crises nos alcança nós desmoronamos. 
 
O que houve com Davi, para ser perseguido pelo Rei?  
Foram os conselhos malignos dos homens mais próximos de Saul. Eles 
produziram um ciúme arredio, descontrolado e agressivo no coração de um 
homem pouco espiritual e distanciado de Deus.  
Disseram: “Cuidado com este Davi”!   
Tudo não passou de uma atitude diabólica para impedir o plano de Deus. O 
Diabo sabia que Israel estaria em boas mãos quando Davi governasse o país, 
sabia que a nação santa viveria um grande avivamento nacional, passariam 
por um tempo especial de conquistas planejadas por Deus.  Não que 
repousasse nele alguma gota de onisciência, ele sabia por indução. Havia 
percebido como aquele moço amava a Deus de uma forma especial. 
 
Quando o tempo de Deus se aproxima, o diabo levanta conselheiros 
malignos para influenciar a cabeça de Saul.  
 
Pergunta do dia: 
Como um homem que se tornara um herói nacional numa semana, na outra 
tem sua foto estampada em cartazes na prefeitura, na coletoria, nos postes de 
iluminação e até na porta do cemitério? De herói a vilão, de amado a 
rejeitado, de extremamente necessário a indesejável, tudo muito 
rápido, uma semana apenas. 
 
O homem que teve coragem para enfrentar e vencer o Gigante agora 
tremia de medo e fome em um banco em uma igreja em Nobe (1 Sm 
21). 
 
Como ele muitos. 
Em algum lugar da igreja, em qualquer culto que realizamos, sempre senta 
alguém desesperado com perguntas angustiantes sem respostas. Não são 
pessoas más, são pessoas boas que após terem feito apenas o que é 
correto, sentem-se castigadas pela vida. Existem também os que 
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foram iludidas, enganadas e agora buscam desesperadas reparos de 
Deus para seus pequenos delitos. 
 

• Poderá ser um homem que foi enganado pelo sócio que está vendo suas 
finanças definharem. 

• Poderá ser uma moça que na falta de experiência da sua juventude foi 
enganada por um rapaz que a engravidou para em seguida abandoná-la 
na rua da amargura, do bairro do desamparo. 

• Você também pode encontrar um marido desprezado pela esposa 
•  Uma mãe que educou seu filho nos caminhos de Deus e agora descobriu 

que ele está se drogando. 
• Um profissional competente perguntando a Deus porque sofre com o 

gigante do desemprego.  
• Uma cristã enferma com uma doença terminal orando por um milagre. 
• Ou simplesmente uma moça bonita clamando pela providência divina 

dizendo ao Senhor: “Meu pai, por que todas as minhas amigas não 
cristãs estão casando, e justo eu que ando nos teus caminhos ainda não 
encontrei minha benção?” 

 
Certo dia, após a conclusão de uma mensagem, um pastor cansado 
procurou-me levando ao seu gabinete pastoral.  
Sinto-me cansado, confessou!  
Sabes que existem igrejas problemáticas, me indagou aquele líder? Líderes 
que são amados, cuidados, servidos restaurados pelo Senhor através do nosso 
pastoreio, mais não conseguem nos amar?  
Fui impactado com aquela confissão difícil, desconcertante e dolorosa. Ele 
estava profundamente ferido.  Disse-me que havia feito um pedido de socorro 
ao Senhor: “Chamarei alguém de fora, e se você ainda me quer no ministério 
fale comigo através desta pessoa”.  
 
Naquele dia o tema da mensagem foi  “A restauração de um chamado”. 
Aquele pastor era uma ovelha machucada, ferida, que sentara na sua própria 
igreja como uma ovelha faminta dizendo: Senhor fala comigo. Tenho fome do 
seu pão, tenho sede da água que me renova, da espada do espírito que me faz 
prevalecer. Ao final, aquele abado pastor concluiu: “Mas glória a Deus  que ele 
hoje renovou minhas forças, respondeu minha oração”. 
 
Muitas vezes ao final de um culto alguém pergunta: Pastor, por que 
Deus não age? Por que Deus não me responde? Por que ele não tem se 
levantado como escudo para mim? Não seria esta a pergunta de Davi 
na igreja de Nobe? 
 
Davi perseguido por Saul foi buscar refúgio em uma igreja. 
Chega ao templo pedindo ao sacerdote Aimeleque desesperadamente algo 
para comer. Enumera à quantidade de pães: Você não teria cinco pães ou 
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qualquer coisa para que possa comer? Notem que um pão apenas não 
acalmaria a fome, não aquietaria a alma daquele crente em desespero.  
Ah Queridos, como chega gente faminta todo dia na presença de Deus!  
Um herói mendigando um pão! Como pode ser? 
 
Seria o mesmo que derrotava gigantes? 
O medo de ser descoberto é revelado quando procurado por Aimeleque. Ele 
FINGE, dissimula, esconde que está fugindo da morte. Veja sua resposta ao 
sacerdote: “Estou em missão secreta a serviço do Rei” (1 Sm 21.1-3). Depois 
de se fartar de pão, pede uma espada. Você sabia que é na casa do Senhor 
que você recebe espadas (dons espirituais) que o capacitam para vencer a 
guerra? Você sabia que é na casa do Senhor que o pão vivo que alimenta a 
alma é servido à sua vida?  
 

• O Sacerdote diz: “Aqui só tem uma arma, mais esta foi usada, acho que 
não serve para você. Traz mal presságio, a ultima vez que foi usada seu 
dono morreu.  Ela foi de Golias, o gigante filisteu que tombou. 
 

Aleluia!  
Não podia ter outra melhor, diz lembrando do triunfo daquele dia. 
 
Depois daquele dia na igreja, ainda enfrentaria o gigante do egoísmo e da 
insanidade de Nabal. O fingimento pela preservação da vida o faria encenar 
uma loucura; se fez lunático e epilético na terra de Gate para sobreviver. Pela 
desconfiança dos filisteus foi lançado em um deserto onde morou por um longo 
período em cavernas. 
 
Se Davi fosse um crente carnal, certamente haveria armazenado sementes de 
incompreensão, rancor e ódio contra Saul. Aguardaria uma chance de dar o 
troco. Mas estava nascendo um herói, e heróis não se alimentam de 
sementes malignas. As sementes do Herói são perdão, amor, conselho, 
restauração.  
 
Se eu perguntasse a você qual foi o momento que Davi se tornou 
Herói, você certamente diria: foi quando ele derrubou o gigante.  
Porém para Deus os verdadeiros heróis são aqueles que vencem todas as 
inclinações carnais para se tornar um cristão perfeito.  

• Os heróis de Deus recebem injúria e liberam o amor 
• Os heróis de Deus recebem ingratidão e ofertam serviço 
• Os heróis de Deus quando são perseguidos têm misericórdia dos que os 

perseguem porque estão sob domínio do Espírito Santo.  
 
Talvez você me pergunte: Pastor, se Davi não se tornou um herói para Deus 
quando derrubou o gigante, quando foi que se tornou um herói? Foi quando 
buscou um socorro na igreja? Vejamos quando ele se tornou um herói: 
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 2 – Duas atitudes profundamente heróicas 
 
 2.1 – Na caverna pela com Saul (24.3). 
 
Com a visão embaçada pelo sol causticante do meio dia no deserto, Saul entra 
no ambiente escuro da caverna e não se apercebe da presença de Davi e dos 
seus 400 homens naquele lugar. 
 

• Quando foi que você esteve face a face com o seu inimigo em 
desvantagem e você o preservou?  

 
Não costumamos preservar aos que nos perseguem, aos que foram ingratos 
conosco, aos que usaram de má fé com nossa vida. 
 
Depois que Saul saiu da caverna foi esta a indagação conclusiva de Saul a 
Davi.  
 
Aqui começamos a construir nossa mensagem. 
Pause agora aqui; tire a sua visão das ações externas de Davi. Não 
desejamos descobrir quando ele se tornou um herói para Israel, 
desejamos saber quando se tornou um herói para Deus. Não veja Davi 
matando o Urso e o Leão para preservar o pequeno do rebanho de ovelhas do 
seu pai, não olhe a hora da disposição heróica e quase suicida em enfrentar o 
gigante, não se influencie com sua coragem de ir ao confronto sem escudo, 
lança ou armadura, não veja a hora que a pedra foi arremessada contra o 
gigante, não veja o gigante tombando. 
Olhe para o coração de Davi. 
 
“Os soldados de Davi interpretam de forma comum: Este é o dia que o 
Senhor entregou em tuas mãos o teu inimigo” (1 Sm 24.3b-4). Davi sai 
se esgueirando pelas paredes da caverna, coração excitado, pensamentos a 
mil. Seus soldados não querem roubar a honra das mãos de Davi. O ofício de 
matar Saul era agora só dele, afinal era ele quem estava sendo perseguido. 
Um suspense tenebroso se fez na caverna, um silêncio quase sepulcral.   
 
Vejam o que ele Faz? Domina seus pensamentos, refreia seus instintos, 
contém seus estímulos, não segue os conselhos carnais dos seus soldados. 
Corta apenas um pedacinho do manto de Saul. Apenas uma prova de que 
como herói, resolveu vencer as sementes do ódio e do rancor.  
 
Ele não era refém dos seus piores momentos.  
Soube transformar seus piores momentos em OPORTUNIDADES para atrair 
Deus a si.  Eles não o levariam a tomar uma atitude reprovável diante do seu 
Deus. 
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• Pense agora quantas vezes você agiu como um “vilão” quando 
esteve em vantagem diante daquele que causou tanto estrago ao 
seu coração. 

•  Quantas vezes você reagiu em amor com alguém que o feriu?  
• Foi ali que Davi começou a se tornar um herói para Deus. Quem 

estava diante da sua espada era o Rei que o perseguia, mas ele o 
enxergava como um filho de Deus, um ungido do Senhor, não conseguia 
vê-lo como um inimigo. 

 
Muitas vezes perdemos a oportunidade de nos tornarmos heróis diante 
de Deus porque agimos levados pelos sentimentos acumulados, não 
refreamos a adrenalina. Ele decidiu não agir segundo a endorfina produzida 
por seu cérebro, manifestou “um coração segundo o coração de Deus”. 
Para mim foi ali que Deus resolveu qualificá-lo assim. 
 

• Ele me lembra Jesus, que diante de seu algoz, preferiu recolocar a 
orelha que Pedro cortara de um só golpe. Ele não revidou as acusações 
de Herodes, não blasfemou diante de Pilatos, orou pela multidão dos 
seus acusadores: “Pai perdoa-lhes por que não sabe o que fazem”. 
Sua consciência era superior, sua dimensão de entendimento era 
celestial. 

 
2.2 – Um novo encontro no deserto de Zife (1 Sm 26) 
 
Uma vez você até perdoa, não é verdade? Uma vez você mortifica o 
seu instinto, não é assim? E duas? 
Saul após o encontro na caverna deveria ter abandonado a idéia insana de 
matar Davi. Mais não é o que acontece. Agora ele tem 3.000 soldados consigo 
e procura furiosamente Davi no deserto de Zife.  
 
Novamente Davi tem um novo encontro com Saul. Desta vez Saul está 
dormindo, roncando como um bebê. Sua espada está fincada no chão, o seu 
cantil de água está à direita da sua cabeça. 
   

• Abisai havia acompanhado Davi nesta empreitada, e na hora sussurra a 
mesma frase ouvida na caverna com a adição de um veneno ainda mais 
letal e sutil: “Hoje o Senhor entregou teu inimigo em tuas mãos” 
(1 Sm 26.8). Ele lembra que da outra vez “Davi havia agido com um 
coração segundo o coração de Deus”, e resolve pedir permissão para 
matar Saul. “Eu entendo Davi, disse Abisai. Você não pode matar o 
Rei, seu coração e seus princípios não deixam. Contudo permita-
me que faça por você! Eu darei por você um só golpe que o 
traspassará.”  
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• Agora me responda: “Quando a vingança não vem por suas mãos, 
alguém se oferece para ser o seu vingador, o que você faz?” 

 
Davi, apressadamente segura à mão de Abisai que já descia a espada e diz: 
“Não o mate! Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e 
permanecer inocente?”  
Você consegue ver o que Davi via? Ele não via em Saul um inimigo seu. Via 
nele um ungido. Davi conseguiu separar o erro do homem do que ele 
representava para Deus. Havia descoberto que mesmo um ungido poderia 
agir segundo o espírito do inimigo, e nem por isto teria o direito de tomar 
iniciativa de justiça.  
Vingar Saul era o que o próprio inimigo desejava para materializar a 
desqualificação de Davi para o plano de Deus. Ouça agora o que Davi diz: 
“Ao seu tempo o Senhor resolverá esta questão. Não me compete dar 
um fim nesta perseguição. Esta tarefa é de Deus” (1 Sm 26.10. 
 
Dizendo isto, pega a espada e o jarro de água de Saul e vai embora para o 
outro lado da colina. Havia já uma boa distância, de onde não podia ser 
alcançado pelas flechas de Saul quando grita acordando todo o exército de 
Saul(13): “Abner, vejam onde está a lança e o jarro de água do Rei. 
Você não o está protegendo direito”.   
 
Novamente ele estava se qualificando diante de Deus como um herói.  
“Revelou um coração segundo o coração de Deus”. 
 

Ele me lembra Jesus. 
• Quem alforriaria a alma de uma adúltera, conferindo-lhe um 

perdão incondicional arriscando para isto sua própria vida?   
• Quem honraria uma prostituta que com dinheiro das suas 

prostituições resolve ungi-lo com seu perfume? 
• Quem perdoaria o melhor amigo depois de tê-lo negado três 

vezes em um só dia? 
 
Heróis para Deus não são aqueles que matam gigantes, que suportam 
desertos, que vencem cavernas, que se privam do carinho e do afeto dos seus 
familiares para executar o plano de Deus.  
 

• Os heróis de Deus são construídos a partir da mortificação do próprio EU.  
• Você se tornará um herói para Deus quando resolver não está 

aprisionado pelos sentimentos do rancor e do ódio. 
• Os heróis de Deus sabem compreender que se um ungido de Deus 

está em pecado é tarefa do próprio Deus tratá-lo. 
• Os heróis de Deus não se movem segundo os conselhos dos ímpios. 
• Os heróis de Deus não deixam que alguém faça o mal em sua 

defesa. 
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• Os heróis de Deus não têm pressa para ver o cumprimento profético se 
materializar em sua vida. Eles sabem esperar o tempo de Deus. 

• Heróis para Deus são aqueles que sabem que a condução, execução e a 
finalização de um plano acontecem pela providência divina e não por 
mãos humanas. 

• Os heróis de Deus não se revoltam quando sofrem perseguições após 
terem feito tudo para agradar a Deus. 

 
Falo hoje para alguém que tem sido perseguido e é tentado a agir em 
sua própria defesa? 
 
Falo hoje para alguém que tem alimentado seu coração com ódio, 
rancor e  vingança? 
 
Falo hoje para alguém que chegou a esta igreja se sentindo 
desqualificado, desprotegido, com fome de providência como Davi 
esteve um dia na igreja do sacerdote Aimeleque? 
 
É você hoje o homem ou a mulher que disse: “Senhor eu hoje vou à 
igreja e se você não falar comigo vou resolver isto segundo as minhas 
convicções?” 
 
Herói ou vilão? As duas possibilidades estão diante de você, a escolha 
é sua. 
 
 


