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LIÇÃO 

I Crônicas 13.3" E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias 

 A Igreja nunca mais será a mesma, quando 
como Caçadores de Deus. 
Quando a presença de Deus entra em cena, todos 
velhos -todos se prostram diante de Sua temível glória. Ao 
manifestação da presença e da glória de Deus. A unção capacita a carne cantamos ou pregamos melhor. Mas a 
"Glória" a consome! Que seja esta a sua busca: a glória de Deus!
O capítulo 13 de 1 Crônicas nos diz que, após a coroação de Davi como rei e a derrota dos filisteus, o jovem 
soberano decidiu trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém. 
domicílio descrito no antigo testamento
glória pertencia de fato. Deus quer retornar a Seu lugar devido. Jerusalém é apresentada como a representação da 
Igreja. O apóstolo Paulo fez esta analogia quando falou de Jerusalém
qual é mãe de todos nós.” (Gálatas 4.26)
mundo.  
Houve um tempo em que, pelo pecado ou indiferença do homem, a glóri
neto do velho sacerdote Eli permanece como ícone perpétuo da ausência de Deus nos planos da humanidade 
profana. O pequeno recém-nascido recebeu de sua mãe o nome de 
entrou em trabalho de parto tão logo soube da tomada da arca, pel
de seu sogro. (I Samuel 4) 
Os filhos de Eli, Finéias e Hofni, pecaram contra o Senhor em pleno exercício de suas tarefas sacerdotais
Nos 20 anos seguintes à perda da arca, o rei Saul nunca demonstrou interess
mas Davi pensou diferente. Ele desejava, ardentemente, ver a presença de Deus restaurada no lugar de origem, 
em Jerusalém. Ele queria viver sob a sombra da glória de Deus.
 
É hora de alguém se levantar na Igreja e dizer
foi um rei segundo o Espírito. Saul foi escolhido p
indicado Deus tinha o melhor para o povo, mas em Seu devido tempo. O povo 
"o melhor" e Saul foi nomeado rei.  
Saul perdeu rapidamente seu mandato dado por Deus, pois seu governo pretendia agradar aos homens
Deus. Davi, por outro lado, foi o rei escolhido por Deus, um homem que tinha sido
de um íntimo relacionamento com seu Senhor. Quando Deus tirou o reinado das mãos de Saul e o colocou nas 
mãos de Davi (Veja 1 Samuel 28.17), este disse, através de suas ações: 
buscar a Deus." Davi lembrou-se do relacionamento íntimo que tinha com Deus nos campos de seu pai. 
Lembrou-se do pequeno e frágil pastor de ovelhas que encarou leões, ursos e até mesmo o guerreiro mais 
poderoso dos filisteus. E, muitos anos depois, assim que foi coroado 
passo para concretizar seu sonho: trazer a arca da presença do Todo Poderoso 
toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depress
mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas 
suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco;
E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dia
  
Os judeus da época de Jesus tinham o tabernáculo, realizavam todo ritual de sacrifício com perfeição, 
"cumpriam" com as obrigações da lei, mantinham o sacerdócio levítico
presença do Todo Poderoso não estava l
 
LEVANTE-SE CAÇADOR DE DEUS E DECLARE QUE A ERA DE SAUL ACABOU E A GERAÇÃO DE 
DAVI ESTÁ SE LEVANTANDO PARA TRAZER A ARCA! 
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LIÇÃO 020 (A ERA DE SAUL ACABOU!) 
 

E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias 
de Saul. 

 
A Igreja nunca mais será a mesma, quando pessoas como eu e você se levantarem e declararem suas intenções 

Quando a presença de Deus entra em cena, todos - crentes e ímpios, ricos e pobres, sábios e tolos, jovens e 
se prostram diante de Sua temível glória. Ao invés de ficar buscando a unção, devíamos buscar a 

de Deus. A unção capacita a carne cantamos ou pregamos melhor. Mas a 
"Glória" a consome! Que seja esta a sua busca: a glória de Deus!  

nos diz que, após a coroação de Davi como rei e a derrota dos filisteus, o jovem 
soberano decidiu trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém. Deus estava de mudança, 
domicílio descrito no antigo testamento estava se mudando do seu lugar de descanso para o lugar ao qual Sua 
glória pertencia de fato. Deus quer retornar a Seu lugar devido. Jerusalém é apresentada como a representação da 
Igreja. O apóstolo Paulo fez esta analogia quando falou de Jerusalém: “Mas a Jerusalém que é de cima

Gálatas 4.26). O Senhor quer que Sua glória esteja na Igreja e que seja visível ao 

Houve um tempo em que, pelo pecado ou indiferença do homem, a glória de Deus foi removida de seu lugar. O 
ote Eli permanece como ícone perpétuo da ausência de Deus nos planos da humanidade 

nascido recebeu de sua mãe o nome de Icabode, que signific
em trabalho de parto tão logo soube da tomada da arca, pelos filisteus, da morte de seu marido Finéias e 

Os filhos de Eli, Finéias e Hofni, pecaram contra o Senhor em pleno exercício de suas tarefas sacerdotais
Nos 20 anos seguintes à perda da arca, o rei Saul nunca demonstrou interesse em trazê
mas Davi pensou diferente. Ele desejava, ardentemente, ver a presença de Deus restaurada no lugar de origem, 
em Jerusalém. Ele queria viver sob a sombra da glória de Deus.  

É hora de alguém se levantar na Igreja e dizer: "A era de Saul acabou!". Saul foi um rei segundo a carne, Davi 
rito. Saul foi escolhido por sua estatura e beleza (I Samuel 9.2)

Deus tinha o melhor para o povo, mas em Seu devido tempo. O povo insistiu e quis algo menos do que 

seu mandato dado por Deus, pois seu governo pretendia agradar aos homens
. Davi, por outro lado, foi o rei escolhido por Deus, um homem que tinha sido equipado e treinado através 

de um íntimo relacionamento com seu Senhor. Quando Deus tirou o reinado das mãos de Saul e o colocou nas 
), este disse, através de suas ações: "Não usaremos caminhos humanos para 

se do relacionamento íntimo que tinha com Deus nos campos de seu pai. 
se do pequeno e frágil pastor de ovelhas que encarou leões, ursos e até mesmo o guerreiro mais 

poderoso dos filisteus. E, muitos anos depois, assim que foi coroado rei de Israel e Judá, Davi deu o primeiro 
trazer a arca da presença do Todo Poderoso  I crônicas 13.2

toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depress
mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas 
suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco; 
E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dia

Os judeus da época de Jesus tinham o tabernáculo, realizavam todo ritual de sacrifício com perfeição, 
"cumpriam" com as obrigações da lei, mantinham o sacerdócio levítico funcionando precisamente 

deroso não estava lá.  

SE CAÇADOR DE DEUS E DECLARE QUE A ERA DE SAUL ACABOU E A GERAÇÃO DE 
DAVI ESTÁ SE LEVANTANDO PARA TRAZER A ARCA!  (I crônicas 13.3) 
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E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias 

pessoas como eu e você se levantarem e declararem suas intenções 

crentes e ímpios, ricos e pobres, sábios e tolos, jovens e 
invés de ficar buscando a unção, devíamos buscar a 

de Deus. A unção capacita a carne cantamos ou pregamos melhor. Mas a 

nos diz que, após a coroação de Davi como rei e a derrota dos filisteus, o jovem 
Deus estava de mudança, no sentido de que Seu 

de descanso para o lugar ao qual Sua 
glória pertencia de fato. Deus quer retornar a Seu lugar devido. Jerusalém é apresentada como a representação da 

Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a 
. O Senhor quer que Sua glória esteja na Igreja e que seja visível ao 

foi removida de seu lugar. O 
ote Eli permanece como ícone perpétuo da ausência de Deus nos planos da humanidade 

que significa "a glória se foi". Ela 
os filisteus, da morte de seu marido Finéias e 

Os filhos de Eli, Finéias e Hofni, pecaram contra o Senhor em pleno exercício de suas tarefas sacerdotais! 
e em trazê-la de volta a Jerusalém, 

mas Davi pensou diferente. Ele desejava, ardentemente, ver a presença de Deus restaurada no lugar de origem, 

Saul foi um rei segundo a carne, Davi 
Samuel 9.2), ele pareceu ser o mais 

insistiu e quis algo menos do que 

seu mandato dado por Deus, pois seu governo pretendia agradar aos homens e não a 
equipado e treinado através 

de um íntimo relacionamento com seu Senhor. Quando Deus tirou o reinado das mãos de Saul e o colocou nas 
"Não usaremos caminhos humanos para 

se do relacionamento íntimo que tinha com Deus nos campos de seu pai. 
se do pequeno e frágil pastor de ovelhas que encarou leões, ursos e até mesmo o guerreiro mais 

rei de Israel e Judá, Davi deu o primeiro 
I crônicas 13.2-3: “E disse Davi a 

toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa 
mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas 

E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias de Saul.” 

Os judeus da época de Jesus tinham o tabernáculo, realizavam todo ritual de sacrifício com perfeição, 
funcionando precisamente – mas a 

SE CAÇADOR DE DEUS E DECLARE QUE A ERA DE SAUL ACABOU E A GERAÇÃO DE 


