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SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 4 
SEGUNDA-FEIRA – DÉBORA: A CONQUISTA PELA SABEDORIA 

 

“Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o 
cumprimento de promessas,fecharam a boca de leões” (Hebreus 11:33) 

 

Vamos começar recapitulando o que já aprendemos nesta série: 

• Abraão: A Conquista pela Obediência; 

• Isaque: A Conquista pela Persistência; 

• Jacó: A Conquista pela Perseverança; 

• José: A Conquista pela Excelência; 

• Moises: A Conquista pela Fidelidade; 

• Josué: A Conquista pela Coragem. 

E, hoje, veremos, DÉBORA – A CONQUISTA PELA SABEDORIA 
“A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que 

possuis na aquisição de entendimento” (Provérbios 4:7) 
 

Vamos entender um pouco o contexto da vida de Débora: Este nome, ‘Débora’, 
significa "abelha". Ela foi profetiza e a quarta juíza de Israel. Sua história está 
descrita no Livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, 
liderou os israelitas contra o domínio de Canaã, por volta do século XII a.C. Antes 
dela, foram juízes em Israel: Otoniel, Eúde e Sangar. Ela é a única mulher citada 
na Bíblia a ter o status de juíza. Sua origem parece ser simples, pois, no texto 
bíblico, ela é apresentada como esposa de Lapidote e é quem prestava 
atendimento como profetisa, debaixo das palmeiras. Com o tempo, Débora se 
tornou uma mulher influente, como profetisa e juíza de Israel, que liderou o povo 
na guerra contra o rei de Canaã. Nesse período, o povo era liderado por juízes e 
não havia rei sobre Israel ainda. Na época em que Deus levantou Débora, o povo 
estava sendo oprimido pelo Rei Jabim, rei de Canaã. Você pode conferir isso em  
Juízes 4:1,2. Débora era muito sábia e o povo vinha até ela com questões para 
resolver: 

“Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela 
se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de 
Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões” 

(Juízes 4:4,5). 
 

Nos versos 6 e 7 do capítulo 4 de Juízes, vemos Débora chamando o guerreiro                     
Baraque e dizendo que Deus daria a vitória sobre o exército do rei Jabim. 
Juntaram-se 10 mil homens de Israel e foram para a batalha. Apesar de Jabim ter 
mais carros de guerra - o que era uma vantagem para ele - Débora ABENÇOOU  
Baraque e Deus derrotou o exército de Jabim: 

“E Débora disse também a Baraque: "Vá! Este é o dia em que o Senhor 
entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente!" Então 

Baraque desceu o monte Tabor, seguido por dez mil homens. Diante do avanço de 
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Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os                                   seus carros de guerra 
e o seu exército, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé” (Juízes 4:14,15). 

 

Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel, e nele      
podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e 
espirituais de Israel. Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia 
feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento.  
Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra Sísera e  
seu exército e amaldiçoa as tribos de Israel que temeram diante do inimigo. 
Comenta, ainda, sobre os sentimentos da mãe de Sísera, que espera impaciente                          
pelo retorno do filho que nunca mais voltará. Ela termina seu hino com as 
seguintes palavras: 
"Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos! Porém os que o amam sejam 

como o Sol quando sai na sua força" (Juízes 5:31). 
 

Débora era uma mulher empoderada por Deus para influenciar, liderar e 
transformar a vida do seu povo! A Conquista de Canaã se deu por meio desta 
mulher. Leia o verso 7, do capítulo 5: 

“Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, 
Débora, me levantei; levantou-se uma mãe em Israel.” 

 

Então, PARA CONQUISTARMOS PELA SABEDORIA, PRECISAMOS 
ENTENDER ALGUMAS COISAS SOBRE O PODER DO POSICIONAMENTO... 

 

PRIMEIRO: ELE É LIBERADO ATRAVÉS DA DISPOSIÇÃO: 
“Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época” 

(Juízes 4:4). 
Deus chama todos e depois capacita os disponíveis! Depois de ouvir, dispõe-te! 
“Cessaram as aldeias em Israel, cessaram; até que eu, Débora, me levantei, por 

mãe em Israel me levantei” (Juízes 5:7). 
 

ESTEJA DISPONÍVEL PARA DEUS LHE USAR! 
A SEGUNDA LIÇÃO É QUE PARA CONQUISTARMOS PELA SABEDORIA, 
PRECISAMOS ENTENDER QUE O PODER DO POSICIONAMENTO SE 
REVELA NA SABEDORIA: 

“Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos 
montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas 

questões” (Juízes 4:5). 
 

Que você medite sobre isso, várias vezes, durante esse dia e que, ao mesmo 
tempo, simplesmente peça sabedoria a Deus porque Ele dará livremente! 

Tenha um bom dia! 
 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 4 
TERÇA-FEIRA – O QUE ESTÁ FALTANDO PARA EU ME POSICIONAR? 
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Ontem, meditamos sobre a sabedoria de Débora. Ela era muito sábia! E por 
que                                 dizemos isso? Ninguém a procuraria se ela não tivesse sabedoria além 
do comum, além do normal. E não eram apenas uma ou duas pessoas que a 
procuravam, era o povo de Israel. É interessante imaginar esse poder de 
influência que Débora tinha na cultura da época que não costumava valorizar 
mulheres. Logo, aprendemos que a sabedoria dela vinha                            do Alto, do Deus de 
Israel. E se você não tem tanta sabedoria e deseja tê- la? Nosso Deus é muito 
acessível e gosta de dar sabedoria aos Seus filhos. Se você a quer, basta 
pedir. Só isso? Exatamente!  

“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 
livremente, de boa vontade; e lhe será concedida” (Tiago 1:5). 

 
Se está faltando sabedoria para você se posicionar, peça e receba. Torne-se, 

cada  vez mais, uma pessoa influente para trazer o Reino de Deus à terra! 
 
PARA CONQUISTARMOS PELA SABEDORIA, PRECISAMOS ENTENDER 
QUE O PODER DO POSICIONAMENTO: 

 

1. MANIFESTA-SE PELA ENTREGA DA PALAVRA DO SENHOR: 
“Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e 

lhe disse: "O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de 
Naftali e Zebulom e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do 
exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio 

Quisom, e os entregará em suas mãos" (Juízes 4:6,7). 
Somos os transformadores pela Palavra de Deus!  
Você tem Boas Notícias para todos! 

 

2. TRAZ CONSIGO A GRAÇA DA COMPAIXÃO: 
“Meu coração está com os comandantes de Israel, com os                                voluntários dentre o 
povo. Louvem o Senhor!” (Juízes 5:9) 

Tudo que fizermos, precisamos colocar o coração! 
 

3. RESULTA EM DISPOSIÇÃO E LOUVOR: 
“Desperte, Débora! Desperte! Desperte, desperte, irrompa em cânticos!”  

(Juízes 5:12) 
No tempo em que Débora liderou Israel, não era comum uma mulher liderar, 
porém, Deus não a rejeitou por ser mulher e a tornou uma líder, e não apenas de 
uma  comunidade ou uma tribo, mas ela liderou um país!  
Você pode, hoje, tomar um                                      posicionamento e inspirar-se em Débora e, assim 
como ela se posicionou diante dos homens e confiou em Deus, você também pode 
se posicionar. Confie que Jesus tem as melhores intenções com você. Ele não 
patrocina seu fracasso, Ele é financiador de homens e mulheres que estão 
comprometidos com Ele e com o Seu Reino! 

 

POSICIONAR-SE FIRMEMENTE TAMBÉM: 
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4. CONDUZ À VITÓRIA: 
"Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor! Mas os que te amam sejam 
como o sol quando se levanta na sua força". E a terra teve paz durante quarenta 
anos (Juízes 5:31). 

 

Eis o resultado = Inimigos por terra e paz por 40 anos! Sua vitória virá! Lute 
com sabedoria como Débora, libere palavras proféticas e seja sábio. O 
Senhor trará as conquistas que você está lutando                                       por elas. 
O Senhor lhe chama para um posicionamento de vida e fé! 

 

“Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, 
se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha 

família serviremos ao Senhor" (Josué 24:15). 
 

Decida, hoje, se posicionar em Cristo! 
Por isso é que se diz em Hebreus 3:15: "Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não 
endureçam o coração” 

 

E você? Você quer conhecê-Lo? Ele lhe conhece e quer muito ter um 
relacionamento com você! Após fazer toda a meditação diária conosco, 
sugerimos                           que reflita sobre os ensinamentos que recebeu. Ler apenas e não 
meditar não traz o mesmo benefício quanto ler, pensar, repensar e orar a 
respeito, isto, sim, vai lhe proporcionar muita luz para se apossar das verdades 
contidas nessa meditação. Boa reflexão e até amanhã! 

 
SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 4 

QUARTA-FEIRA – DAVI, A CONQUISTA PELAS LUTAS 
 

Após vermos Débora como líder vitoriosa em Israel, hoje, veremos sobre Davi: 
Quem foi ele? Davi, filho de Jessé, nasceu em Belém (1040 a.C.) e foi o segundo 
rei sobre todo o Reino Unificado de Israel. Viveu 70 anos, gerou 7 filhos, sendo 
Salomão seu filho mais famoso. Foi pastor, músico, poeta, escritor, profeta, juiz e 
Rei. Os livros de Samuel (1º e   2º Samuel) tratam de sua vida pessoal e 
monárquica. Davi é descrito como sendo um homem de grande valor. Alguns dos 
motivos: ele consolidou o Reino Unificado de Israel; após derrotar a tribo cananeia 
dos Jebuseus, tornou Jerusalém como capital política, centro religioso e residência 
real; transferiu para Jerusalém o antigo santuário nacional, a Arca da Aliança, em 
uma procissão solene, com sacrifícios, na qual ele mesmo figurou 
proeminentemente como um adorador e celebrante e sua celebração foi tão                     intensa 
que recebeu até críticas da sua esposa Mical. Em memória de suas migrações, 
no deserto, a Arca foi inicialmente colocada em uma tenda. Davi pensou em 
construir um templo magnífico para ela, em Jerusalém, mas foi                               dissuadido pelo 
profeta Natã por ter sangue em suas mãos de tantas batalhas travadas. Então, ele 
adquiriu as terras e seu filho Salomão edificou o templo ao Senhor, na nova capital 
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dos judeus, Jerusalém. 
Segundo a narrativa bíblica, o Rei Davi liderou o povo com sucesso em 
excursões contra outros povos e fez alianças políticas com outros reis e chefes. 
Em Jerusalém, Davi nomeou um conselho de sábios, criou um exército que 
incluía uma guarda de honra e uma guarda real para o palácio. 

 

Ou seja, em Davi vemos também A CONQUISTA POR MEIO DAS LUTAS 
“E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi; porém Davi ia 
se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo” (2 Samuel 3:1). 

“E tornou a haver guerra; e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com 
grande matança, e fugiram diante dele” (1 Samuel 19:8). 

 

DAVI foi o maior rei de Israel! E o bom da história é que ele começa e termina 
bem sua vida e embora passe momentos de fraquezas e pecados e tendo  no 
currículo um assassinato e um adultério, ele se recupera e termina a vida ao lado 
do Senhor. Davi é uma das figuras mais proeminentes da história do mundo e 
também entre todas as pessoas da Bíblia. Mas não foi sempre assim... Ele era 
um ninguém, que ninguém havia notado. Tudo começa com o jovem Davi, filho 
caçula de Jessé, um pastorzinho de ovelhas. 

 

Então, para conquistar em meio as lutas, como Davi: 
1. LUTE CONTRA FERIDAS E ESTIGMAS DA JUVENTUDE: 
“Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel; porém Samuel 

disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: 
Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apascentando 
as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos 

assentaremos até que ele venha aqui” (1 Samuel 16: 10,11). 
 

Você já se sentiu esquecido ou rejeitado dentro da sua própria família? 
Ele escolheu vencer e ser um conquistador e não uma vítima. Ele é o mais famoso 
antepassado de Cristo. Jesus não é chamado “Filho de Abraão” ou “Filho de 
Jacó”, mas “Filho de Davi”. Você já parou para pensar o quanto isso é 
significativo? É difícil conceber que o homem que escreveu o Salmo 23 fizesse o                                      
que fez a Urias, mas o espírito da época em que ele viveu deve ser considerado    ,  
bem como as tentações relacionadas com o poder quase ilimitado. 
Nos primeiros anos de sua vida, ele é mencionado como o homem segundo o 
coração de Deus, conforme 1 Samuel 13:14. O fato de que a maior parte de sua 
vida, unida à sua genialidade, foi de notável espiritualidade (apesar de nem 
sempre consistente), explica o lugar elevado que ocupa nas Escrituras. Seu feito 
mais famoso foi a vitória contra o gigante filisteu: o pequeno Davi contra o Gigante 
Golias e isso foi quando ele ainda era um jovem, um soldado sob a liderança de 
Saul. 

1. LUTE CONTRA O ORGULHO E A VAIDADE PESSOAL:  

“Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e 
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https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/19/8%2B


 

 
05/09 a 09/09 

desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi; então 
Samuel se levantou, e voltou a Ramá” (1 Samuel 16:13). 

 

• Davi foi escolhido pelo Senhor; 

• Ungido na frente dos seus irmãos (reler o Salmo 23  com essa visão); 

• Ele foi também cheio do Espírito Santo; 

• Foi levantado pelo profeta. 
 

Como a Palavra de Deus é viva e eficaz, não é? Quantas maravilhas Deus nos 
deixou registradas... Só sobre o que vimos de Davi, quantas coisas precisamos 
prestar mais atenção e aplicar em nossas vidas.  
Em cada tópico, de hoje, existem preciosidades do Pai para conduzir você à vitória 
em Cristo Jesus! Então, vamos trabalhar juntos? Nós oramos para que você tenha 
muita luz e sua parte consiste em meditar, profundamente, sobre o que leu, hoje, 
para que tenha as suas próprias vitórias para  contar! Deus lhe abençoe e até 
amanhã! 

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 4 
QUINTA-FEIRA – LEMBRE-SE DE QUEM VOCÊ É! 

 

Ontem, meditamos que para conquistas em meio às lutas, como Davi, precisamos 
lutar contra feridas e estigmas do passado e contra o orgulho e a vaidade pessoal. 
Hoje, meditaremos sobre mais necessidades. 

 

Vejamos: 
 

- LUTE SEM PERDER SUA IDENTIDADE E QUALIDADES:  
“Então respondeu um dos moços, e disse: Eis que                     tenho visto a um filho de 

Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, 
e prudente em palavras, e de gentil presença; o                                    Senhor é com ele”  

(1 Samuel 16:18). 
Davi era artista, músico, vigoroso, guerreiro, prudente e gentil e o Senhor era com  
ele! Com Davi, também, aprendemos que podemos impedir que a dureza das 
batalhas da vida nos roube a beleza interior, nossas qualidades e habilidades 
exteriores! 

 

- NÃO SE PERCA DIANTE DAS LUTAS DA VIDA! ENCONTRE-SE EM MEIO A 
ELAS. QUEM SE ESQUECER DE QUEM DE FATO É PODERÁ SE TORNAR 
QUALQUER PESSOA. 

 

PARA SE LEMBRAR DE QUEM VOCÊ DE FATO É: 
- LUTE CONTRA CRÍTICAS E JULGAMENTOS DE FAMILIARES: 

1º Samuel 17:28 diz: “E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles 
homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste 

aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a 
tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.” 
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• O irmão de Davi desferiu vários golpes contra Davi; 

• Ele achou que Davi tivesse sido negligente com o rebanho e o criticou por 
deixá-lo à mercê, no deserto; 

• Julgou o coração do irmão, acusando-o de presunçoso; 

• Ainda por cima, disse que ele era maldoso!  
 

INFELIZMENTE PARA CONQUISTAR FORA, MUITOS PRECISARAM PRIMEIRO 
LUTAR CONTRA OS JULGAMENTOS DE DENTRO DA PRÓPRIA                                                    FAMÍLIA! 
 

PARA SE LEMBRAR DE QUEM VOCÊ DE FATO É: 
LUTE CONTRA O DESPREZO E A INDIFERENÇA DOS QUE NÃO LHE  
CONHECEM: 
“Respondeu Saul: "Você não tem condições de lutar contra este filisteu; você é 
apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade" (1 Samuel 17:33).  

 

Ou seja: se enxergue, olhe sua incapacidade, se compare a ele e veja que ele                      tem 
muito mais tempo de experiência de vida! O conselho era: despreze sua juventude 
e valorize o oponente pela aparência... 
Mas, não foi isso que Paulo recomendou ao seu jovem discípulo Timóteo: 
“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os 
fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza” (1 Timóteo 4:12).  

 

Ou seja, não só não despreze sua juventude, como valorize-a e vá além: seja um 
modelo para os demais! 

 

LEMBRE-SE DE QUEM VOCÊ É: 
- LUTE COM A SUA PRÓPRIA IDENTIDADE E COM SUAS PRÓPRIAS ARMAS: 

“Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava 
acostumado àquilo. E disse a Saul: "Não consigo andar com isto, pois não 

estou acostumado". Assim tirou tudo aquilo, 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” (1º Samuel 17:39,40). 

 

Davi deixou o que era para os outros e pegou o que era para ele. Não tentou ser 
quem não era, assumiu sua maneira diferente de ser e lutou assim, confiante em 
Deus! 
Terminemos nosso dia, hoje, com essas duas frases: 
- Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você! 
- A sua identidade e as suas armas é que lhe fortalecem! 
Boa meditação e até amanhã! 

 
SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 4 

SEXTA-FEIRA – QUAL TEM SIDO A SUA BATALHA? 
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Estamos em meio a uma batalha e, é óbvio, nesse caso, que precisamos lutar. 
Então, eis alguns conselhos a mais para a sua luta! 
 
- LUTE COM SUA FÉ BEM DEFINIDA E POSICIONADA: 

“E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com 
dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus 

dos exércitos de Israel, a quem você desafiou” (1º Samuel 17:45). 
 

- Com o Senhor dos Exércitos: Ele é meu escudo e lutará comigo! 
 

- LUTE PRIMEIRO COM O CORAÇÃO E A MENTE: 

“Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e 
cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às 
aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em 
Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que 
o Senhor concede vitória; pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos 

vocês em nossas mãos" (1º Samuel 17:46,47). 
 

TODA BATALHA COMEÇA PRIMEIRO NA MENTE! TODAS AS SUAS 
VITÓRIAS OU DERROTAS EM SUA VIDA NASCERÃO PRIMEIRO DENTRO 
DE VOCÊ! 

 

Outro conselho é: 

- LUTE, MAS MANTENHA A HUMILDADE E A HONRA DEPOIS DA                  VITÓRIA: 
E Saul lhe perguntou: "De quem você é filho, meu jovem?" Respondeu Davi: 

"Sou filho de teu servo Jessé, de Belém” (1º Samuel 17:58). 
Davi definiu-se como filho de Jessé, apenas essa definição, ou seja, vemos o 
seu coração de honrar seu pai: sou filho de Jessé, seu servo! 

 

✓ E nesta épica luta do jovem Davi, que foram suas primícias, temos 
muitas lições: 

1ª Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida: Ele acreditava: “O  meu 
Deus é maior do que ele.” 

 

2ª Guerrear é uma experiência solitária: Ninguém pode lutar por você, o seu 
Golias é somente seu. É na solidão do campo de batalhas que se aprende  a 
confiar em Deus de verdade! 

 

3ª Confiar em Deus é uma experiência estabilizadora: Ele não temeu, 
embora com 5 pedras, acertou na primeira. 

 

4ª Conquistar vitórias é uma experiência memorável: As vitórias sobre o 
leão, o urso, Golias e todo o exército filisteu, são bênçãos que animam a 
prosseguir. Ele venceu dezenas de batalhas, em nome do Senhor. 
Davi em seus últimos dias: Nomeou Salomão seu sucessor (conforme 1º Reis 
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1:11-39) e deu instruções solenes a Salomão (1º Reis 2:1-9). 
 

Em 1º Crônicas 29:26-28, temos registrado o final de sua vida: 

“Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Reinou quarenta anos em 
Israel: sete anos em Hebrom e trinta e três em Jerusalém. Morreu em boa 

velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o 
seu sucessor.” 

 

Em contrapartida, vejamos o final da vida do infiel Saul, em 1º Crônicas 10:4: 
“Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela.” 

 

Agora, compare com o final da vida do fiel Davi, em 1º Crônicas 29:28: “Davi... 
morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra.”  
 
Aprendemos, aqui, que nossa vida é um resultado de nossos posicionamentos 
e sempre estamos em tempo de tomarmos novas e saudáveis decisões, com 
Deus, em meio às nossas lutas. Desejamos que continue refletindo sobre  tudo 
que aprendeu nesta meditação de hoje. 
 
Que você tenha um final de semana muito abençoado! 


