O DNA DE UM FILHO DE DEUS
I Sam. 13:4 - E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento
dos filisteus atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram
convocados para se unirem a Saul em Gilgal.
Uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa é quando ela é reprovada por
aquilo que faz e por aquilo que ela é.
Um corredor pode chegar em primeiro lugar numa corrida, mas não adianta nada se
ele for pego no anti-doping.
A questão não é vencer, mas como eu venço:
Não adianta ser um vencedor na área financeira dando calote nas pessoas e ganhando
dinheiro através da corrupção
Não adianta ser um vencedor na área acadêmica usando de falcatruas e enganando a
todo mundo.
Não adianta ser um vencedor na área profissional humilhando as pessoas e passando
por cima delas.
Não adianta achar que é um vencedor na vida espiritual se as escuras vive dominado
pelo pecado.
I – UMA PESSOA COM O DNA DE DEUS, NÃO VIVE VIOLANDO PRINCÍPIOS
COLOCADOS POR DEUS:
Houve uma batalha com os Filisteus. Saul fez o que não era para ele fazer.
I Samuel 13:8 - E esperou Saul sete dias, até ao tempo que Samuel determinara; não
vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele.
9 - Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto, e ofertas pacíficas. E ofereceu o
holocausto.
10 - E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou; e
Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar.
1 Samuel 13:13 - Disse Samuel: "Você agiu como tolo, desobedecendo ao
mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu; se você tivesse obedecido, ele teria
estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel.
14 - Mas agora seu reinado não permanecerá; o Senhor procurou um homem segundo
o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento
do Senhor.
Saul era rei sobre Israel, mas Samuel era o sacerdote do Senhor. Saul estava debaixo
da autoridade espiritual de Samuel. Ele quebrou esse princípio e foi rejeitado por Deus.
II – UMA PESSOA COM O DNA DE DEUS, ELA VALORIZA A PALAVRA DE DEUS:
1 Samuel 15:7 - E Saul atacou os amalequitas por todo caminho desde Havilá até Sur,
a leste do Egito.
8 - Capturou vivo Agague, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo.
9 - Mas Saul e o exército pouparam Agague e o melhor das ovelhas e dos bois, os
bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era
desprezível e inútil destruíram por completo.
1 Samuel 15:10 - Então o Senhor falou a Samuel:

11 - "Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não
seguiu as minhas instruções". Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela
noite.
12 - De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: "Saul foi para
o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para
Gilgal".
13 - Quando Samuel o encontrou, Saul disse: "O Senhor o abençoe! Segui as
instruções do Senhor".
14 - Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com
meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo?
De sua vida estou ouvindo barulho que não é louvor a Deus,
Tem coisa estranha na sua casa, na sua terra, no seu território que não é aprovado
por Deus. O que você está guardando aí?
A questão não é “o que faço”, mas “como faço”
A questão não é “o fazer”, mas sim “o obedecer”
I João 5:18 - Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando;
antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o Maligno não lhe toca.
1 Samuel 15:22 - Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em
holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é
melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
23 - Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da
idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei".
A obediência precisa ser sem murmuração e sem contenda (Fp. 2:14).
Deus se agrada, primeiro, da nossa vida e depois da nossa oferta.
Um cristão precisa analisar sempre o seu coração.
Assim como uma casa precisa ser limpa todo dia, nosso coração também.
DEUS QUER QUE O RECANHEÇAMOS COMO PAI, AMIGO E SENHOR!
PAI = O que dá o alicerce e cobertura. O provedor, o Protetor. Aquele que ensina.
Aquele que dá a direção.
Pai é aquele que gera no coração:
Pai é sacerdote do lar.
João 1:12 - Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o
direito de se tornarem filhos de Deus,
13 - os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem
pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Romanos 8:15 - Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez
estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos:
Aba, Pai.

AMIGO = Aquele que com o qual você pode contar seus segredos.
Aquele ombro pra chorar.
Aquele abraço apertado na hora da dor.
Aquele que perdoa, mesmo você errando com ele todos os dias.
Aquele que conta os segredos dele pra você.
João 15:15 - Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu
senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos
tenho feito conhecer.
SENHOR = Aquele que cria, sustenta e governa todas as coisas.
Aquele que é o dono de tudo.
Aquele que governa todas as coisas.
Aquele que criou e sustenta todas as coisas.
Aquele que manda.
Como servo que sou, preciso obedecê-Lo fielmente.
Não posso obedecer 90%.
Êxodo 19:5 - Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês
serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha,
Êxodo 16:27 - Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas
não encontraram nada.
ELES NÃO SAÍRAM PARA MATAR ALGUÉM
ELES NÃO SAÍRAM PARA ROUBAR, PARA ASSALTAR, PARA PREJUDICAR ALGUÉM
NÃO SAÍRAM PARA SE PROSTITUIR
ELES SAÍRAM PARA BUSCAR COMIDA. QUE MAL HÁ NISSO?
MAS DEUS HAVIA ORDENADO QUE NÃO SAÍSSEM NO SÉTIMO DIA
Êxodo 16:28 - Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a
obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções?
MUITAS VEZES NÓS TEMOS DESOBEDECIDO A DEUS NOS DETALHES
Malaquias 1:6 - O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde
está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem?,
pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes...
QUERO QUE VOCÊ ME HONRE COMO PAI
QUERO QUE VOCÊ ANDE COMIGO COMO AMIGO

QUERO SER OBEDECIDO COMO SENHOR
No amor de Cristo!
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